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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรชัญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาฟสกิส 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตหาดใหญ คณะวิทยาศาสตร สาขาวิทยาศาสตรกายภาพ 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและชือ่หลักสูตร

1.1 รหัสหลกัสตูร : 25500101111199 / 25450101102475

1.2 ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย) : หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรนานาชาติ) 

(ภาษาองักฤษ) : Master of Science Program in Physics (International Program) 

(ภาษาไทย) : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรนานาชาติ) 

(ภาษาองักฤษ) : Doctor of Philosophy Program in Physics (International Program) 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟสิกส) 

(ภาษาองักฤษ) :  Master of Science (Physics) 

(ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (ฟสิกส) 

(ภาษาองักฤษ) : Doctor of Philosophy (Physics) 

2.2 ชื่อยอ (ภาษาไทย) :  วท.ม. (ฟสิกส) 

(ภาษาองักฤษ)   :  M.Sc. (Physics) 

(ภาษาไทย) :  ปร.ด. (ฟสิกส) 

(ภาษาองักฤษ)   :  Ph.D. (Physics) 

3. วิชาเอก (ถามี) ไมมี
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4. จํานวนหนวยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร

แผน ก 1 36 หนวยกติ

แผน ก 2 36 หนวยกติ

แบบ 1.1 48 หนวยกติ

แบบ 1.2 72 หนวยกติ

5. รูปแบบของหลกัสูตร

5.1 รูปแบบ

 หลักสูตรปริญญาโท 

  หลักสูตรปริญญาเอก 

5.2 ภาษาที่ใช 

 หลักสูตรจดัการศึกษาเปนภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา) ภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเขาศึกษา 

  รับทัง้นักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาต ิ

5.4 ความรวมมือกบัหนวยงานและ/หรือสถาบันอื่น 

  เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

 ใหปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 กําหนดเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 

(เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564) ปการศึกษา 2564 

 ปรับปรงุมาจากหลักสูตร วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 

2560 เริ่มใชมาตั้งแตปพ.ศ. 2532 

ปรับปรงุมาจากหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560 เริ่มใชมาตั้งแตปพ.ศ. 2545 

 ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการมหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครัง้ที ่23(4/2564) 
เมือวนัที ่16 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

 ไดรับอนุมตั/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครัง้ที่ ........……../.........…….. 

เมื่อวันที.่.................. เดือน............................. พ.ศ....................... 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรจะไดรบัการเผยแพรวาเปนหลักสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2565 สําหรับปรญิญาโท และในปการศึกษา 2566 สําหรับปรญิญาเอก 

420(3  2564) 

     15                         พฤษภาคม                     2564

User
Stamp

User
Stamp
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8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศกึษา 

 (1) อาชีพในภาคเอกชน เชน นกัวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมสุขภาพผูสูงอายุ เกษตรกรรมอัจฉรยิะ พลังงาน

สะอาด ภูมิศาสตรส่ิงแวดลอม ดิจิทัลอัจฉรยิะ อาจารยสอนในโรงเรียนเอกชนระดับมัธยม 

 (2) อาชีพในภาครัฐ เชน นักวิจยัฟสิกสวัสดุ ชีวฟสิกส ธรณฟีสิกส ดาราฟสิกส การวจิัยการศึกษาฟสิกส หรือพลังงาน 

อาจารยสอนในสถาบันอุดมศึกษา นักอตุุนิยมวทิยา 

 (3) นวัตกร ผูประกอบการอิสระในสาขาที่เกี่ยวของ ตัวแทนจาํหนายอุปกรณวิทยาศาสตรชั้นสูง 
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9. ชื่อ นามสกลุ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคณุวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ที ่

เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนงทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษาในแตละระดับ 

ปที่สําเร็จ 

การศึกษา 

ชื่อ 

หลักสูต

ร 

สาขา 

วิชา 

ชื่อสถาบัน 

1 ผูชวยศาสตราจารย นายชิตนนท บรูณชัย ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2551 

2546 

2544 

Ph.D. 

M.S. 

วท.บ. 

Biophysics and 

Computational 

Biology 

Biophysics and 

Computational 

Biology 

ฟสิกส 

University of Illinois at 

Urbana-Champaign, 

U.S.A. 

University of Illinois at 

Urbana-Champaign, 

U.S.A. 

ม.สงขลานครินทร 

2 ผูชวยศาสตราจารย นายฉลองรัฐ แดงงาม ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2555 

2549 

2548 

Ph.D. 

M.S. 

วท.บ. 

Physics 

Nanoelectronics 

and 

Nanomechanics 

ฟสิกส 

Virginia Polytechnic 

Institute and State 

University, U.S.A. 

University of Leeds, U.K. 

ม.สงขลานครินทร 
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3 ผูชวยศาสตราจารย นางปภาวี ฟาน 

โดมเมเลน 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2553 

2549 

2541 

Ph.D. 

M.Sc. 

วท.บ. 

Physics and 

Mathematics 

Science 

Engineering and 

Technology 

ฟสิกสประยุกต 

Saint Petersburg State 

Polytechnical University, 

Russia Federation 

Saint Petersburg State 

Polytechnical University, 

Russia Federation 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน

 ในสถานทีต่ัง้มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ คณะวิทยาศาสตร 
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13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลกัสตูรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน

13.1 กลุมวิชา/รายวชิาในหลักสูตรน้ีที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น

  ไมมี 

13.2 กลุมวิชา/รายวชิาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสตูรอื่นตองมาเรียน 

  ไมมี 

13.3 การบริหารจัดการ 

ไมมี 
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส มุงผลิตบัณฑิตที่มี

ความสามารถจดัการปญหาในอุตสาหกรรม 5 ดาน คือ สุขภาพผูสูงอายุ การเกษตรอัจฉรยิะ พลังงานสะอาด ภูมิศาสตร

ส่ิงแวดลอม หรือดจิิทัล โดยหลักสูตรระดับปริญญาโทเนนการประยุกตใชความรูทางฟสิกส ในขณะที่หลักสูตรระดับ

ปริญญาเอกเนนบูรณาการความรูทางฟสิกสรวมความรูสาขาอื่นที่เกี่ยวของเพื่อสรางองคความรูใหมทางฟสิกสหรือ

นวัตกรรมเพื่อจดัการปญหาในอุตสาหกรรม 5 ดานดงกลาว โดยทัง้สองหลักสูตรจัดการศึกษาตามแนวทางพฒันาการนิยม 

(progressivism) ใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู เนนกระบวนการเรยีนรูเชงิรกุ (active learning) การเรียนรูโดย

ใชปญหาเปนฐาน (problem-based Learning) และสงเสริมและสนับสนุนการเรยีนแบบออนไลนและรูดวยตนเอง (self-

directed learning) สรางเสรมิการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องนาํไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งมีคุณธรรม 

จริยธรรม รับผิดชอบตอสังคม และยึดประโยชนของเพื่อนมนษุยเปนกิจทีห่นึง่ 

1.2 ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล 

 แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของ Bio Circular และ Green (BCG) Economy จําเปนตองมีการ

สนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมในดานทีเ่กี่ยวของ เพื่อตอบสนองความตองการบุคลากรทักษะสูงในภาคอุตสาหกรรมหลัก

ของประเทศทั้งในดานภาคการผลิตสินคาและดานบริการ อันไดแก อุตสาหกรรมการเกษตร สุขภาพ พลังงาน หลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟสิกส มุงเนนใหนักศึกษาสามารถประยุกตใชความรูทางฟสิกสเพือ่จัดการปญหาใน

อุตสาหกรรม ในขณะที่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาฟสิกส มุงเนนใหนกัศึกษาสามารถบูรณาการความรูทางฟสิกส

รวมความรูสาขาอื่นที่เกี่ยวของเพื่อสรางองคความรูใหมทางฟสิกสหรือนวตักรรมเพื่อจัดการปญหาในอตุสาหกรรมหาดาน

ดังกลาว 

 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาฟสิกส มีการเรียนการสอนที่มุงเนนให

นักศึกษาเห็นการเชื่อมโยงของความรูทางฟสิกสในหองเรยีนกับการนําความรูดงักลาวไปใชประโยชนทั้งทางตรงและ

ทางออมในอตุสาหกรรมหาดานบนพื้นฐานอันแข็งแกรงของงานวิจัย เชน การพัฒนาหนากากอนามัยจากการขึ้นรูปเสนใย

นาโนอิเล็กเทรทดวยเทคนิกอิเล็กโทรสปนนิ่ง ซึ่งจะชวยสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเวชภัณฑใชเองราคาประหยัดใน

ประเทศซึ่งจําเปนอยางยิง่ในสถานการณฉุกเฉิน เชน สถานการณการแพรระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 ในปที่ผานมา 

การพัฒนาเซนเซอรชีวภาพบนฐานของเทคโนโลยีวัสดุขั้นสูงสําหรับการตรวจวดัการปนเปอนของสารพษิในอาหารทะเล

และในส่ิงแวดลอมซึ่งจะชวยเพิม่ความนาเชื่อถอืของอุตสาหกรรมไทยและยกระดับคุณภาพของสินคาเกษตรสงออก การ

พัฒนาอุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิรางกายดวยกลองอินฟราเรดสําหรับคัดกรองผูปวยในปริมาณมาก ซึง่จะชวยยกระดับ

ความสามารถของอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณทางดานการแพทยในประเทศ และชวยลดความเส่ียงของการพึ่งพาการ

นําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ การหาโครงสรางทางธรณีวิทยาใตผิวดินเพื่อประยุกตใชในการสํารวจ

ทรัพยากรธรรมชาติอันสําคัญยิง่ในการพัฒนาอตุสาหกรรม หรอืการพัฒนาสารสนเทศเชงิควอนตัมความปลอดภัยสูง เปน

ตน 

1.3 วัตถุประสงค 

 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 1. ผลิตกําลังคนที่มีความสามารถประยกุตใชความรูทางฟสิกสในการจดัการปญหาในอตุสาหกรรม 5 ดาน คือ

สุขภาพผูสูงอาย ุการเกษตรอจัฉริยะ พลังงานสะอาด ภูมิศาสตรส่ิงแวดลอม หรือดจิิทัล  
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 2. มีคุณลักษณะความเปนพลเมืองของโลก เขาใจในพหุวัฒนธรรม มีความเปนสากล สามารถที่จะทํางานรวมกับ

ผูอื่นได มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความใฝรู เรียนรูและทําความเขาใจตลอดชีวิต 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 1. ผลิตกําลังคนที่มีความสามารถบูรณาการความรูทางฟสิกสรวมความรูสาขาอืน่ที่เกีย่วของเพือ่สรางองคความรู

ใหมทางฟสิกสหรือนวตักรรมเพื่อจัดการปญหาในอุตสาหกรรม 5 ดาน สุขภาพผูสูงอายุ การเกษตรอัจฉริยะ พลังงาน

สะอาด ภูมิศาสตรส่ิงแวดลอม หรือดจิิทัล  

 2. มีคุณลักษณะความเปนพลเมืองของโลก เขาใจในพหุวัฒนธรรม มีความเปนสากล สามารถที่จะทํางานรวมกับ

ผูอื่นได มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความใฝรู เรียนรูและทําความเขาใจตลอดชีวิต 

1. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/

เปลีย่นแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

ปรับปรุงวิธีการวัดและการ

ประเมินผล  

1.   เพ่ิมพูนทักษะอาจารยเกี่ยวกับวิธีการวัดและ

ประเมินผล 

2.  กําหนดใหมีคณะกรรมการวิเคราะหขอสอบใน

ทุกรายวิชา 

3.  กําหนดเกณฑในการวัดและประเมินแตละ

รายวิชา 

1. จํานวนโครงการเพ่ิมพูนทักษะ 

อาจารย 

2. จํานวนอาจารยท่ีรวมกิจกรรมการ

เพ่ิมพูนทักษะในการวัดและ

ประเมินผล 

3. รายงานการวิเคราะหขอสอบ 

4. ผลการวิเคราะหขอสอบ 

5. เกณฑการวัดและประเมินผล 

6. จํานวนรายวิชาท่ีใชวิธีการวัดและ

ประเมินผลตามเกณฑท่ีกําหนด 

7. ความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบ

การวัดและประเมินผล 

เพ่ิมการทํางานเชิงรุกในการ

รวมมือกับภาคอุตสาหกรรม

หรือหนวยงานภายนอก 

เชิญตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมหรือหนวยงาน

ภายนอกท่ีรับนักศึกษาฟสิกสเขาฝกงาน/ทําสหกิจ

ศึกษามาบรรยายและสรางความรวมมือระดับ

บัณฑิตศึกษา 

จํานวน MOU ความรวมมือหรือจํานวน

โครงการวิจัยท่ีรวมมือกับ

ภาคอุตสาหกรรมหรือหนวยงาน

ภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ  

 ระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาการศึกษา 

 ไมนอยกวา 15 สัปดาห 

และขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาชั้น

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

 ไมมีภาคฤดูรอน 

1.3 การเทียบเคยีงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

 ไมมี 

 

2. การดําเนนิการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

 วัน – เวลาราชการปกต ิ

 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 

ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนพฤษภาคม  

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

   แผน ก 1 

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟสิกส คณิตศาสตร 

เคมี วัสดุศาสตร หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขา หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวของ มีคะแนน

เฉล่ียไมต่ํากวา 3.00 หรือเปนผูที่มีประสบการณในการทําวิจัยในสาขาวิชาฟสิกสโดยมีผลงานวิจัยที่

ไดรับการตีพิมพและเผยแพรและมีเอกสารหลักฐานรับรอง หรืออยู ในดุลยพินิจของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร 

2) คุณสมบัติอืน่ ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาชั้น

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
   แผน ก 2 

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟสิกส คณิตศาสตร 

เคมี วัสดุศาสตร หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขา หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวของ มีคะแนน

เฉล่ียไมต่ํากวา 2.50 หรือเปนผูที่มีประสบการณในการทําวิจัยทางวิทยาศาสตร และมีเอกสาร 

หลักฐานรับรอง หรืออยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2) คุณสมบัติอืน่ ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาชั้น

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
   แบบ 1.1 

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 
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คณิตศาสตร เคมี วัสดุศาสตร หรือวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตทุกสาขา หรอืสาขาวิชาอื่นๆที่

เกี่ยวของ มีคะแนนเฉล่ียไมต่ํากวา 3.25 และเปนผูที่มีประสบการณในการทําวิจัยในสาขาวิชาฟสิกส

โดยมีผลงานวิจยั ที่ไดรับการตพีิมพในวารสารวิชาการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เปนที่

ยอมรับระดับชาติหรือนานาชาติในสาขาวจิัยนัน้ๆ หรืออยูในดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบณัฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑความรูภาษาองักฤษสําหรับ

ผูสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาเอก 

3) คุณสมบัติอืน่ ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาชั้น

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
   แบบ 1.2 

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มผีลการเรยีนดีมาก ในสาขาวิชาฟสิกส คณิตศาสตร เคมี 

วัสดุศาสตร หรอืวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขา หรอืสาขาวชิาอื่นๆที่เกี่ยวของ มีคะแนนเฉล่ียไม

ต่ํากวา 3.50 หรืออยูในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบณัฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑความรูภาษาองักฤษสําหรับ

ผูสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาเอก 

3) คุณสมบัติอืน่ ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาชั้น

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

1) ทักษะทางดานภาษาอังกฤษไมดีเทาที่ควร 

2) ขาดทกัษะในการวางแผน 

 3) ขาดทกัษะการจัดเวลา 

2.4 กลยทุธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

 1) จดักระบวนการเรียนรูแบบ active and module learning เพื่อใหเนือ้หาการเรยีนรูมีความเขมขน เพื่อฝก

ใหนักศึกษามีอปุนิสัยในการคิดวิเคราะหอยางมีจุดมุงหมายใหความรูและความเขาใจมีการตกผลึก 

 2) ใหคําแนะนําและฝกใชกระบวนการและระเบียบวิธีวิจยัเพื่อเปนแบบแผนในการวางแผนการทํางานเพื่อ

สัมฤทธิ์ผล 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

ระดับปริญญาโท แผน ก 1 

แผน 

การศึกษา 
จํานวนนักศึกษา 

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา  

2564 2565 2566 2567 2568 

แผน ก 1 

ชั้นปที่ 1 2 2 2 2 2 

ชั้นปที่ 2  2 2 2 2 

รวม 2 4 4 4 4 

จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - 2 2 2 2 
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ระดับปริญญาโท แผน ก 2 

แผน 

การศึกษา 
จํานวนนักศึกษา 

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา  

2564 2565 2566 2567 2568 

และ ก 2 

ชั้นปที่ 1 8 8 8 8 8 

ชั้นปที่ 2  8 8 8 8 

รวม 8 16 16 16 16 

จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - 8 8 8 8 

 

ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 

แผน 

การศึกษา 
จํานวนนักศึกษา 

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา  

2664 2565 2566 2567 2568 

แบบ 1.1   ชั้นปที่ 1 3 3 3 3 3 

 ชั้นปที่ 2 - 3 3 3 3 

 ชั้นปที่ 3 - - 3 3 3 

 รวม 3 6 9 9 9 

 จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - 3 3 3 

 

ระดับปริญญาเอก แบบ 1.2 

แผน 

การศึกษา 
จํานวนนักศึกษา 

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา  

2664 2565 2566 2567 2568 

แบบ 1.2 

ชั้นปที่ 1 2 2 2 2 2 

ชั้นปที่ 2 - 2 2 2 2 

ชั้นปที่ 3 - - 2 2 2 

ชั้นปที่ 4 - - - 2 2 

ชั้นปที่ 5 - - - - 2 

รวม 2 4 6 8 10 

จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - - 2 
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2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 

 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาชั้นบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

2.9 การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรนี้มรีูปแบบการจดัการเรยีนการสอน ดังนี้ 

1) มรีายวิชาที่จดัการศึกษาเชงิบรูณาการการเรียนรูกับการทํางาน (Work Integrated Learning: WIL) เพือ่ใหเกดิการ

เรียนรูที่สามารถปฏิบัติงานไดจรงิ เชน การเรยีนรูที่เนนการลงมือทําจริง การผสมผสานการเรยีนรูจากประสบการณ

จรงินอกหองเรยีนผนวกกับการเรียนในหองเรยีน ทัง้ในรูปแบบของการศึกษาวิจยั การฝกงาน 
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สหกิจศึกษา   การทํางานเพือ่สังคม   เปนตน   โดยจดัใหมรีายวิชาทีส่อดแทรก WIL ไมนอยกวารอยละ  

50 ของรายวิชาในหลักสูตร  

2) กําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (active learning) ไมนอยกวารอยละ 50 ของรายวิชาในหลักสูตร 

3) กําหนดใหทุกรายวิชาใชภาษาอังกฤษรวมในการจัดการการเรียนการสอนไมนอยกวารอยละ 100 ของรายวิชาใน

หลักสูตร 

 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 36/48/72 หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลกัสูตร  

  แผน ก 1 36 หนวยกติ 

  - วิทยานิพนธ 36 หนวยกติ 

  แผน ก 2 36 หนวยกติ  

  - หมวดวิชาบงัคับ 3 หนวยกติ 

  - หมวดวิชาเลือก 12 หนวยกติ 

  - วิทยานิพนธ 21 หนวยกติ  

  แบบ 1.1 48 หนวยกติ 

  - วิทยานิพนธ 48 หนวยกติ  

  แบบ 1.2 72 หนวยกติ 

  - วิทยานิพนธ 72 หนวยกติ 
3.1.3 รายวิชา / ชุดวชิา (Module) 

 3.1.3.1 รายวิชา / ชุดวิชา (Module) 

 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

  หมวดวิชาบังคบั   3 หนวยกติ 

  333-501 วิธีการวิจัยทางฟสิกส*     2((2)-0-4) 

   (Research Methods in Physics) 

  333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจยั*    1((1)-0-2) 

   (Ethics and Philosophy in Research) 

  * แผน ก 1 ลงทะเบียนแบบไมนับหนวยกติ  

                      แผน ก 2 ประเมินโดยใหสัญลักษณ “S” หรือ “U” 

 

  หมวดวิชาเลอืก   12 หนวยกติ 

  333-511   สารสนเทศควอนตัมสําหรับเทคโนโลยีดิจิทัล   3((3)-0-6) 

   (Quantum Information for Digital Technology)   
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  333-512   โฟโตนิกสและทัศนศาสตรไมเชิงเสน    3((3)-0-6) 

   (Photonics and Nonlinear Optics) 

  333-513 ฟสิกสนิวเคลียร      3((3)-0-6) 

   (Nuclear Physics) 

          333-514 กัมมันตภาพรงัสีในส่ิงแวดลอมและการประยุกต  3((2)-2-5) 

   (Environmental Radioactivity and Applications) 

        333-515 นาโนฟสิกสและการประยกุตใชงาน    3((3)-0-6) 

   (Nanophysics and Applications) 

         333-516 การแปลงพลังงานจากวัสดุพอลิเมอรอิเล็กโทรแอคทิฟ  3((3)-0-6) 

   (Energy Conversion from Electroactive Polymers)  

         333-517 วัสดุฉลาดและการประยกุตใชงาน    3((3)-0-6) 

   (Smart Materials and Applications) 

         333-518 กระบวนการเยือ่บางและเทคโนโลย ี   3((3)-0-6) 

   (Membrane Processes and Technology) 

  333-519  ฟสิกสพลาสมา                     3((3)-0-6) 

                     (Plasma Physics) 

  333-520 ปฏิกิริยานิวเคลียรแบบฟวชันทีค่วบคุมไดขั้นสูง              3((3)-0-6)    

                  (Advanced Controlled Fusion) 

         333-521  ไบโอเซนเซอร      3((3)-0-6) 

        (Biosensors) 

  333-522  กลศาสตรชีวภาพของโมเลกุลและชีวสารสนเทศ   3((3)-0-6)

   (Molecular Biomechanics and Bioinformatics) 

          333-581  ชุดวิชาฟสิกสเชงิควอนตัมของระบบอนุภาคหลายตัว   6((5)-3-10) 

   (Module: Quantum Physics of Many-particle Systems) 

          333-582 ชุดวิชาเอกภพวทิยา     6((5)-3-10) 

   (Module: Cosmology) 

  333-583 ชุดวิชาทฤษฎีความโนมถวงแบบขยายความ   6((5)-3-10) 

   (Module: Modified Gravity Theories) 

         333-584 ชุดวิชานวัตกรรมระบบถายภาพและแมชชีนวิชั่น  6((3)-6-9) 

   (Module: Innovative Imaging System and Machine Vision) 

  333-585  ชุดวิชาวิศวกรรมแสงสําหรับการสํารวจอวกาศและทรัพยากร     6((5)-3-10) 

                           ธรรมชาติ         

(Module: Optical Engineering for Space and Natural Resource 

Explorations) 
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  333-586 ชุดวิชาธรณีฟสิกสประยุกต      6((4)-6-8) 

   (Module: Applied Geophysics) 

  333-587 ชุดวิชาการสังเคราะหอนุภาคนาโนและเสนใยนาโน  6((3)-6-9) 

   (Module: Fabrication of Nanoparticles and Nanofibers) 

  333-588 ชุดวิชากระบวนการฟสิกสและเทคโนโลยีพลังงาน  6((4)-4-10) 

   (Module: Physics Process and Energy Technology) 

          333-589 ชุดวิชาการคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับงานวิจัยทางฟสิกส  6((3)-9-6) 

   (Module: Numerical Computations for Physics Research) 

         333-590 ชุดวิชาปญญาประดิษฐประยุกตในงานวิจัย   6((3)-9-6) 

   (Module: Applied Artificial Intelligence in Research) 

        333-591 ชุดวิชาการออกแบบและพัฒนาอุปกรณเชิงแสง  6((3)-6-9) 

   (Module: Optical Device Design and Development) 

  333-592   ชุดวิชาฟสิกสศึกษาและการเรยีนรูโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล         6((3)-9-6) 

              (Module: Physics Education and Digital Learning)        

          333-593 ชุดวิชาการวิเคราะหเชิงปริมาณแบบประยุกตในฟสิกสศึกษา 6((4)-6-8) 

    (Module: Applied Quantitative Analysis in Physics Education) 

  333-611 หัวขอพิเศษ 1      3((3)-0-6) 

   (Special Topics I) 

          333-612 หัวขอพิเศษ 2      3((3)-0-6) 

   (Special Topics II) 

 
หมายเหตุ  นกัศึกษาสามารถเลือกเรยีนรายวชิาอื่นๆ ที่เปดสอนในมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร หรือ

สถาบันการศึกษาอื่นๆ โดยใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

  หมวดวิชาสัมมนา  . 2 หนวยกติ 

  333-691 สัมมนาฟสิกส 1*     1(0-2-1) 

   (Seminar in Physics I) 

  333-692  สัมมนาฟสิกส 2*     1(0-2-1) 

   (Seminar in Physics II) 

  * ลงทะเบียนเรยีนแบบไมนับหนวยกิต 

 

  หมวดวิชาวทิยานิพนธ/สารนิพนธ  36/21 หนวยกติ 

  333-601 วิทยานิพนธ      36(0-108-0) 

   (Thesis) 
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  333-602 วิทยานิพนธ      21(0-63-0) 

   (Thesis) 

 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

  หมวดวิชาบังคบั     3 หนวยกติ 

  333-501   วธิีการวิจัยทางฟสิกส*     2((2)-0-4) 

                (Research Methods in Physics) 

  333-502   จรยิธรรมและปรัชญาในการวิจยั*    1((1)-0-2) 

                (Ethics and Philosophy in Research) 

  * ลงทะเบียนเรยีนแบบไมนับหนวยกิต 

 

  หมวดวิชาสัมมนา     4 หนวยกติ 

  333-790 สัมมนาฟสิกส*      1(0-2-1) 

   (Seminar in Physics) 

  333-791  สัมมนาฟสิกส 1*     1(0-2-1) 

   (Seminar in Physics I) 

  333-792 สัมมนาฟสิกส 2*     1(0-2-1) 

   (Seminar in Physics II) 

  333-793  สัมมนาฟสิกส 3*     1(0-2-1) 

   (Seminar in Physics III) 

  * ลงทะเบียนเรยีนแบบไมนับหนวยกิต 

 

  หมวดวิชาวทิยานิพนธ     48/72 หนวยกติ 

  333-701   วิทยานิพนธ      48(0-144-0) 

                  (Thesis) 

  333-702    วิทยานิพนธ      72(0-216-0) 

                 (Thesis) 

 

 3.1.3.2 ความหมายของรหัสวชิา 

  รหัสวิชา ประกอบดวยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังตอไปนี้ 

  ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถงึ ภาควิชาหรือหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในรายวิชานั้น ๆ 

  333-xxx คือ รายวิชาที่เปดสอนโดยสาขาวิชาฟสิกส 

  ตัวเลขหลักรอย หมายถงึ ชั้นปหรือระดับการศึกษาของรายวิชานั้น 

   เลข 4 หมายถงึ รายวชิาในระดับปรญิญาตร ี

   เลข 5 หมายถงึ รายวชิาในระดับปรญิญาโท 

   เลข 6 หมายถงึ รายวชิาในระดับปรญิญาโทและเอก 

   เลข 7 หมายถงึ รายวชิาในระดับปรญิญาเอก 
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 3.1.3.3 ความหมายของจํานวนหนวยกิต 

 - รายวิชาทีจ่ัดการเรียนรูภาคทฤษฎี ใหระบกุารเขียนหนวยกิต  เชน 3(2-3-4) ซึง่มีความหมาย

ดังตอไปน้ี 

  ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถงึ จํานวนหนวยกติรวม 

  ตัวเลขที่ 2 (2) หมายถงึ จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห 

  ตัวเลขที่ 3 (3) หมายถงึ จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการตอสัปดาห 

  ตัวเลขที่ 4 (4) หมายถงึ จํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห 

 - รายวิชาที่จัดการเรียนรูแบบบูรณาการที่ใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active 

learning) เชน 3((3)-0-6) มีความหมายดังตอไปน้ี 

  ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถงึ จํานวนหนวยกติรวม 

  ตัวเลขที่ 2 ((3)) หมายถงึ จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห โดยใชการจดัการเรียนรูแบบ 

    active learning 

  ตัวเลขที่ 3 (0) หมายถงึ จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการตอสัปดาห 

  ตัวเลขที่ 4 (6) หมายถงึ จํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห 

 

3.1.4 แผนการศกึษา 

 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก 1 

 ชั้นปที่ 1   ภาคการศึกษาที ่1 

  333-501 วิธีการวิจัยทางฟสิกส*   2((2)-0-4) 

   (Research methods in Physics) 

  333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจยั*  1((1)-0-2) 

   (Ethics and philosophy in research)  

  333-601 วิทยานิพนธ    9(0-27-0) 

   (Thesis) 

  333-691 สัมมนาฟสิกส 1*    1(0-2-1) 

   (Seminar in Physics I)  

   รวม    9(0-27-0) 

 ชั้นปที่ 1   ภาคการศึกษาที ่2 

  333-601 วิทยานิพนธ    9(0-27-0) 

   (Thesis)  

  333-692 สัมมนาฟสิกส 2*    1(0-2-1) 

   (Seminar in Physics II) 

   รวม    9(0-27-0) 

 ชั้นปที่ 2   ภาคการศึกษาที ่1 

  333-601 วิทยานิพนธ    9(0-27-0) 

   (Thesis) 
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   รวม    9(0-27-0) 

 ชั้นปที่ 2   ภาคการศึกษาที ่2 

  333-601 วิทยานิพนธ    9(0-27-0)  

   (Thesis) 

   รวม    9(0-27-0) 

 หมายเหตุ  

  * นักศึกษาในหลักสูตรแผน ก 1 ตองลงทะเบยีนเรียนวิชา 333-501 วธิีการวจิัยทางฟสิกส, 

333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย, 333-691 สัมมนาฟสิกส 1 และ 333-692 สัมมนาฟสิกส 2 แบบไมนับหนวย

กิตและตองไดเกรด S  

 

 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก 2 

 ชั้นปที่ 1   ภาคการศึกษาที ่1 

  333-501 วิธีการวิจัยทางฟสิกส*   2((2)-0-4) 

   (Research Methods in Physics)  

  333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจยั*  1((1)-0-2) 

   (Ethics and Philosophy in Research)  

  333-xxx วิชาเลือก***    6(6-0-12) 

   (Elective Courses)  

   รวม    9(9-0-18) 

 ชั้นปที่ 1   ภาคการศึกษาที ่2 

  333-601 วิชาเลือก***    6(6-0-12) 

   (Elective Courses)  

  333-602 วิทยานิพนธ    3(0-9-0) 

   (Seminar in Physics II)  

   รวม    9(6-9-12) 

 ชั้นปที่ 2   ภาคการศึกษาที ่1 

  333-602 วิทยานิพนธ    8(0-24-0) 

   (Thesis)  

  333-692 สัมมนาฟสิกส 1**    1(0-2-1) 

   (Seminar in Physics I)  

   รวม    8(0-24-0) 

 ชั้นปที่ 2   ภาคการศึกษาที ่2 

  333-602 วิทยานิพนธ    10(0-30-0) 

   (Thesis) 

  333-692 สัมมนาฟสิกส 2**    1(0-2-1) 

   (Seminar in Physics II)  

   รวม    10(0-30-0) 
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 หมายเหตุ   

  * นักศึกษาในหลักสูตรแผน ก 2 ลงทะเบยีนเรยีนวิชา 333-501 วิธกีารวจิัยทางฟสิกส และ 

333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัยแบบประเมินโดยใหสัญลักษณ “S” หรอื “U” 

                   ** ลงทะเบียนเรียนวิชา 333-691 สัมมนาฟสิกส 1 และ 333-692 สัมมนาฟสิกส 2 แบบไมนบั

หนวยกติและตองไดเกรด S 

         *** วิชาเลือกตองเปนวิชา 333-xxx อยางนอย 6 หนวยกิต และวิชาเลือกในภาควิชาฟสิกสหรือ

วิชาเลือกนอกภาควิชาที่เปดสอนในมหาวทิยาลัยสงขลานครินทรโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

รวมกับอาจารยที่ปรกึษา และ การจดัการเรยีนการสอนในวิชา 333-xxx เปนแบบโมดูลคือ เรียนแบบเขมขนในรายวิชาใด

วิชาหนึ่งจนจบรายวิชานั้นไปแลว จึงเริ่มเรียนในรายวิชาถัดไปตามตารางการจัดการเรยีนการสอนโดยคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษาสาขาวิชาฟสิกสหลักสูตรนานาชาติ 

 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 

 ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

  333-501 วิธีการวิจัยทางฟสิกส*   2((2)-0-4) 

   (Research methods in Physics)  

  333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจยั*  1((1)-0-2) 

   (Ethics and philosophy in research)  

  333-701 วิทยานิพนธ    8(0-24-0) 

   (Thesis)  

  333-791 สัมมนาฟสิกส 1*    1(0-2-1) 

   (Seminar in Physics I)  

   รวม    8(0-24-0) 

 ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

  333-701 วิทยานิพนธ    8(0-24-0) 

   (Thesis)  

  333-792 สัมมนาฟสิกส 2*    1(0-2-1) 

   (Seminar in Physics II)  

   รวม    8(0-24-0) 

 ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

  333-701 วิทยานิพนธ    8(0-24-0) 

   (Thesis)  

  333-793 สัมมนาฟสิกส 3*    1(0-2-1) 

   (Seminar in Physics III)  

   รวม    8(0-24-0) 

 ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

  333-701 วิทยานิพนธ    8(0-24-0) 

   (Thesis) 
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   รวม    8(0-24-0) 

 ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

  333-701 วิทยานิพนธ    8(0-24-0) 

   (Thesis) 

   รวม    8(0-24-0) 

 ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

  333-701 วิทยานิพนธ    8(0-24-0) 

   (Thesis) 

   รวม    8(0-24-0) 

 หมายเหตุ  

  * นักศึกษาในหลักสูตรแผน 1.1 ตองลงทะเบยีนเรียนวิชา 333-501 วธิีการวจิัยทางฟสิกส, 

333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย, 333-791 สัมมนาฟสิกส 1, 333-792 สัมมนาฟสิกส 2 และ 333-793 สัมมนา

ฟสิกส 3 แบบไมนับหนวยกติและตองไดเกรด S 

  ** นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานเพื่อการวิจัยระดับปริญญาโท รหัส 333-

xxx โดย ไมนับหนวยกติ ทัง้นี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

   

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.2 

  ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

  333-501 วิธีการวิจัยทางฟสิกส*   2((2)-0-4) 

   (Research methods in Physics)  

  333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจยั*  1((1)-0-2) 

   (Ethics and philosophy in research)  

  333-702 วิทยานิพนธ    8(0-24-0) 

   (Thesis)  

  333-790 สัมมนาฟสิกส*    1(0-2-1) 

   (Seminar in Physics)  

   รวม    8(0-24-0) 

  ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

  333-702 วิทยานิพนธ    8(0-24-0) 

   (Thesis)  

  333-791 สัมมนาฟสิกส 1*    1(0-2-1) 

   (Seminar in Physics I)  

   รวม    8(0-24-0) 

  ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

  333-702 วิทยานิพนธ    8(0-24-0) 

   (Thesis)  
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  333-792 สัมมนาฟสิกส 2*    1(0-2-1) 

   (Seminar in Physics II)  

   รวม    8(0-24-0) 

  ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

  333-702 วิทยานิพนธ    8(0-24-0) 

   (Thesis)  

  333-793 สัมมนาฟสิกส 3*    1(0-2-1) 

   (Seminar in Physics III)  

   รวม    8(0-24-0) 

  ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

  333-702 วิทยานิพนธ    8(0-24-0) 

   (Thesis)  

   รวม    8(0-24-0) 

  ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

  333-702 วิทยานิพนธ    8(0-24-0) 

   (Thesis)  

   รวม    8(0-24-0) 

  ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

  333-702 วิทยานิพนธ    8(0-24-0) 

   (Thesis)  

   รวม    8(0-24-0) 

  ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

  333-702 วิทยานิพนธ    8(0-24-0) 

   (Thesis)  

   รวม    8(0-24-0) 

  ชั้นปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 

  333-702 วิทยานิพนธ    8(0-24-0) 

   (Thesis)  

   รวม    8(0-24-0) 

 หมายเหตุ    

  * นักศึกษาในหลักสูตรแผน 1.2 ตองลงทะเบยีนเรียนวิชา 333-501 วธิีการวจิัยทางฟสิกส, 

333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย, 333-790 สัมมนาฟสิกส, 333-791 สัมมนาฟสิกส 1, 333-792 สัมมนาฟสิกส 

2 และ 333-793 สัมมนาฟสิกส 3 แบบไมนับหนวยกิตและตองไดเกรด S 

  ** นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานเพื่อการวิจัยระดับปริญญาโท รหัส 333-

xxx โดย ไมนับหนวยกติ ทัง้นี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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3.1.5  คําอธิบายรายวชิา / ชุดวิชา (Module) 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

หมวดวิชาบังคบั 

 333-501  วิธีการวิจัยทางฟสิกส 2((2)-0-4) 

  (Research Methods in Physics)  

  การคนควาเอกสารงานวิจยั การเตรียมโครงรางงานวจิัย การวเิคราะหขอมูลเชิง

 วิทยาศาสตร  การเขยีนผลงานเพื่อตีพิมพ ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ  

  Literature review; research proposal preparation; scientific data analysis; 

 writing for publication; laboratory safety 

 

 333-502  จริยธรรมและปรัชญาในการวิจยั 1((1)-0-2) 

  (Ethics and Philosophy in Research)  

  จรรยาบรรณในการทําวิจัย จรยิธรรมและปรัชญาในการวิจยัโดยศึกษาจากกรณีตัวอยาง  

  Ethics in research; ethics and philosophy through case studies  

หมวดวิชาเลอืก 

 333-511 สารสนเทศควอนตัมสําหรับเทคโนโลยีดิจิทัล 3((3)-0-6) 

  (Quantum Information for Digital Technology) 

  การอธิบายสถานะทางควอนตัมโดยใชเมทริกซความหนาแนน ความพัวพันควอนตัม 

 ทฤษฎีการวัดควอนตัม ขั้นตอนวิธีเชิงควอนตัม ขั้นตอนวิธีการประมาณเฟสควอนตัม การแปลงฟูเรียร

 ควอนตัม ขั้นตอนวิธีของชอร ขั้นตอนวิธีการคนหาควอนตัม ควอนตัมคอมพิวเตอรในเชิงกายภาพ 

 ควอนตัมคอมพิวเตอรจากโฟตอน ควอนตัมคอมพิวเตอรจากการกักขังไอออนและอะตอม ควอนตัม

 คอมพิวเตอรจากเรโซแนนซแมเหล็กนิวเคลียร การประยุกตใชในอุตสาหกรรมดิจิทัล 

  Density matrix description of quantum states; quantum entanglement; 

 quantum measurement theory; quantum algorithms, the quantum phase-estimation 

 algorithm, the quantum Fourier transform, Shor’s algorithm, quantum search 

 algorithms; quantum computers and physical realizations, optical photon quantum 

 computers, ion and atom traps quantum computers, nuclear magnetic resonance 

 quantum; applications in digital industry 

 

 333-512  โฟโตนิกสและทัศนศาสตรไมเชิงเสน                  3((3)-0-6) 

                    (Photonics and Nonlinear Optics) 

 ทบทวนทฤษฎีคล่ืนแมเหล็กไฟฟา ทอนําคล่ืน โหมดการเคล่ือนที่ของแสง โหมดในไฟเบอร

ออปติกส  พลาสโมนิกส สมการแมกซเวลลแบบไมเชิงเสน การกําเนดิฮาโมนิก ปรากฏการณเคอร พารา

เมตรกิดาวนคอนเวอรชัน รามานแบบกระตุน ตัวอยางการประยุกตใชในอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ 

Review of electromagnetic wave theory; waveguides; propagation modes; 

modes in optical fibers; plasmonics; Maxwell’s nonlinear wave equation; harmonic 
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generation; Kerr effect; parametric down conversion; stimulated Raman; example 

applications in intelligent agriculture industry 

 

 333-513  ฟสิกสนิวเคลียร 3((3)-0-6) 

  (Nuclear Physics) 

 สมบัติมูลฐานของนิวเคลียส ทฤษฏีแรงนิวเคลียร โครงสรางและแบบจําลองนิวเคลียส สปน

และโมเมนตนิวเคลียร ฟสิกสของอนุภาคมูลฐาน ปฏิกิริยานิวเคลียร ฟสิกสของนิวตรอน อันตรกิริยา

ระหวางรังสีกับสสาร การตรวจวัดรังสี ตัวอยางการประยุกตการตรวจวัดรังสีนิวเคลียรในอุตสาหกรรม

ภูมิศาสตรส่ิงแวดลอม 

  Nuclear properties; theory of nuclear forces; nuclear structure and nuclear 

models, nuclear spin and nuclear moment; physics of elementary particles; nuclear 

reaction; neutron physics; interaction of nuclear radiation with matter; radiation 

detections, sample applications of nuclear radiations detection in geographical   

environment  

 

 333-514 กัมมันตภาพรงัสีในส่ิงแวดลอมและการประยุกต 3((2)-2-5) 

  (Environmental Radioactivity and Applications) 

 ทบทวนนิวไคลดเสถียรและนิวไคลดกัมมันตรังสี การสลายตัวของนิวไคลดกัมมันตรังสีใน

ธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น ผลกระทบของรังสีตอส่ิงมีชีวติ การปองกันอันตรายจากรงัสี เทคนิคการวดั

กัมมันตภาพรังสีในส่ิงแวดลอมและตัวอยางการประยุกตในอุตสาหกรรมภูมิศาสตรส่ิงแวดลอม  

  Review of stable and radioactive nuclides; decay of natural and anthropogenic 

radionuclides; radiation biology; radiation protection; environmental radioactivity 

measurement techniques; sample applications of nuclear radiations detection in 

geographical environment    

  

 333-515 นาโนฟสิกสและการประยกุตใชงาน 3((3)-0-6) 

  (Nanophysics and Applications) 

  นิยามของวิทยาศาสตรนาโนและนาโนเทคโนโลยี ปรากฏการณ ทางฟสิกสระดับนาโน การ

เตรียมและตรวจสอบวัสดุโครงสรางนาโน ส่ิงประดิษฐและเครื่องยนตนาโน ตัวอยางการประยุกตใชใน

อุตสาหกรรมทางดานส่ิงแวดลอม สุขภาพผูสูงอายุ และดิจิทัล 

  Definition of nanotechnology; nanoscale physics-based phenomena; 

preparations and characterizations of nanostructure materials; nanodevices and 

nanomachines; nanobiological materials; LCR circuits in nanomaterial; nanomaterial 

application in environmental sensors 

 

 333-516  การแปลงพลังงานจากวัสดุพอลิเมอรอิเล็กโทรแอคทิฟ  3((3)-0-6) 

  (Energy Conversion from Electroactive Polymers) 
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  นิยามและความหมายของวัสดพุอลิเมอรอิเล็กโทรแอคทิฟ การเตรียมและตรวจสอบวสัดุพอ

 ลิเมอรอิเล็กโทรแอคทิฟ หลักการของการแปลงพลังงานดวยวสัดุอิเล็กโทรแอคทิฟ เทคนกิของการแปลง

 พลังงาน การประยุกตของพอลิเมอรชนิดนี้สําหรับสําหรับเทคโนโลยีพลังงานสะอาด 

  Definitions of electroactive polymers; preparations and characterizations of 

electroactive polymers; concept of energy conversion using electroactive polymers; 

energy conversion techniques; applications of these polymers for for green energy 

technology 

 

 333-517 วัสดุฉลาดและการประยกุตใชงาน 3((3)-0-6) 

  (Smart Materials and Applications) 

  วัสดุฉลาดชนิดตางๆ เชน วัสดุไพอิโซอิเล็กตริก โลหะที่มีความสามารถในการจดจํารูปราง 

 เปนตน การเตรียมและประยุกตใชพอลิเมอรเฟรโรอิเล็กตริก การเตรียมและประยุกตใชคอมโพสิท การ

 รวบรวมตนเองของวัสดุ การประยุกตใชวัสดุฉลาดเพื่อส่ิงแวดลอม   

 Smart materials, for example piezoelectrics, shape-memory alloys; 

preparation and applications of ferroelectric polymers; preparation and applications of 

composites; self-assembly of materials; applications of smart materials for the 

environment 

 

 333-518 กระบวนการเยือ่บางและเทคโนโลย ี 3((3)-0-6) 

  (Membrane Processes and Technology) 

  ชนิดของเยื่อสังเคราะห หลักการและทฤษฎีการแยกดวยเยื่อสังเคราะห คุณลักษณะของ

เยื่อบาง นาโนเทคโนโลยีในวิทยาศาสตรเยื่อบาง การอาบรังสีนิวเคลียรและผลิตเยื่อนิวเคลียรพอร 

เทคโนโลยีพลาสมาและลําอนุภาคสําหรับการปรับปรุงผิวเยื่อบาง เยื่อแลกเปล่ียนประจุ และการแยกดวย 

ไฟฟา เทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิง การแยกแกสและไอ ปรากฏการณการอุดตัน การประยุกตดานการผลิต 

น้ําบริสุทธิ์  การบําบัดน้ําเสีย  การกําจัดเกลือ เทคโนโลยีอาหาร พลังงาน ส่ิงแวดลอม การแพทย และ

อุตสาหกรรม 

  Types of synthetic membranes; principles and theories of membrane 

separation; membrane characterization; nanotechnology in membrane science; nuclear 

irradiation and nuclear pore membrane; plasma and ion-beam technology for surface 

modification; ion exchange membranes and electro-dialysis; fuel cell technology; gas and 

vapor separation; fouling phenomena; applications towards water purification; waste 

water treatment; desalination; food technology; energy; environment, medicine and 

industry. 

 

 333-519 ฟสิกสพลาสมา  3((3)-0-6) 

  (Plasma Physics) 
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  นิยามของพลาสมา การจําแนกพลาสมา การเคล่ือนที่ของอนภุาคเดี่ยว ทฤษฎีจลน ของไหล

พลาสมา คล่ืนในพลาสมา การแพรและความตานทานจําเพาะ สมดุลและเสถียร พลาสมาเทอรมลั 

พลาสมาพัลส พลาสมาตอเนื่อง พลาสมาในปฏิกิรยิานิวเคลียรฟวชันที่ควบคุมไดเพื่อการผลิตพลังงาน

สะอาด  

Definition of plasma, classification of plasma, motion of single-particle, kinetic 

theory, plasma fluid, wave in plasma, diffusion and specific resistance, equilibrium and 

stability, thermal plasma, pulse plasma, continuous plasma, plasma in controlled nuclear 

fusion for clean energy 

 

 333-520 ปฏิกิริยานิวเคลียรแบบฟวชันทีค่วบคุมไดขั้นสูง 3((3)-0-6) 

  (Advanced Controlled Fusion) 

  ปฏิกิริยาเทอรโมนิวเคลียรฟวชัน  ฟสิกสของพลาสมา  สภาวะสมดุลในพลาสมา การ

ควบคุมพลาสมา การสงผานในพลาสมาแบบคลาสสิคอล การสงผานในพลาสมาแบบนีโอคลาสสิคอล การ

สงผานแบบอะโนมอลัสและความปนปวน  งานวิจัยดานฟวชันที่นาสนใจ การศึกษาความเปนไปไดในการ

ผลิตพลังงานสะอาดจากระบบควบคุมฟวชัน 

 Thermonuclear fusion; Plasma physics; equilibrium in Tokamak; plasma 

confinement; classical transport; neoclassical transport; anomalous transport and 

turbulence; selected topics of fusion research; feasibility study in producing clean energy 

from controlled fusion 

 

 333-521  ไบโอเซนเซอร 3((3)-0-6) 

  (Biosensors) 

 การออกแบบไบโอเซนเซอร ปจจัยประสิทธิภาพ วัสดุนาโนและเทคโนโลยีวัสดุ การ

ประยุกตใชไบโอเซนเซอร มัลทิเพล็กซไบโอเซนเซอร ไบโอเซนเซอรเพื่อการใชงาน ณ จุดดูแลผูปวย

สําหรับอุตสาหกรรมสุขภาพผูสูงอายุ   

 The design of biosensor; performance factors; nano-materials and some 

material technologies; multiplexed sensors; point of care biosensors in the elderly 

healthcare industry. 

 

 333-522  กลศาสตรชีวภาพของโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 3((3)-0-6) 

  (Molecular Biomechanics and Bioinformatics) 

 ชีววิทยาโมเลกุล ชีวกลศาสตรของโปรตีนและกรดนิวคลีอิก ผลของแรงเชิงกลตอพฤติกรรม

ของชีวโมเลกุลและการแสดงออกของยีน ขั้นตอนการทําชีวสารสนเทศแบบงาย การใชฐานขอมูล

เกี่ยวกับ ชีวโมเลกุล การใชเครื่องมือวิเคราะหลําดับเบส การวิเคราะหโครงสรางของโปรตีน การ

ประยุกตใชในทางการแพทยแมนยํา และส่ิงแวดลอมยั่งยืน   

  Molecular biology; biomechanics of proteins and nucleic acids; the effects of 

 mechanical forces on the behavior of biomolecules and gene expression; introduction 
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 to bioinformatics; use of databases for biomolecules; DNA sequence analysis; protein 

 structure analysis; applications in precision medicine and sustainable environment 

 

 333-581  ชุดวิชาฟสิกสเชงิควอนตัมของระบบอนุภาคหลายตัว 6((5)-3-10) 

  (Module: Quantum Physics of Many-particle Systems) 

  แบบจําลองแลททิซ แบบจําลองทฤษฎีสนามและสตริง เทคนิคทางทฤษฎีและทางการ

คํานวณในสสารควบแนนเพื่ออุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและดิจิทัล    

  Lattice models; field and string theory models; theoretical and computational 

techniques in condensed matter for clean energy and digital industries. 

  ผลลัพธการเรียนรู: ผูเรียนสามารถ 

 1. วเิคราะหแบบจําลองตาง ๆ ของสสารควบแนนเพื่ออุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและดิจิทลั 

 2. เขียนโปรแกรมชุดคําส่ังเบื้องตนเพือ่ประมวลผลแบบจําลองแลททิซ แบบจําลองทฤษฎีสนามและสตริง 

 Learning outcomes: Students are able to 

 1. Analyze models of condensed matter for clean energy and digital industries 

 2. Write a basic script program for computing lattice, field and string theory models 

 

          333-582     ชดุวิชาเอกภพวทิยา                                              6((5)-3-10) 

(Module: Cosmology) 

เอกภพวิทยาแบบนิวโตเนียนและแบบสัมพัทธภาพ   เรขาคณิตแบบฟรีดมานน-เลอแมตร-โร

เบิรตสัน-วอลกเกอร  สมการสนามโนมถวง  พลวัติของเอกภพ  แบบจําลองเอกภพ  การวัดพารามิเตอร

ทางเอกภพวิทยา  สสารมืด  แบบจําลองมาตรฐานของฟสิกสอนุภาค  จลนศาสตรและอุณหพลศาสตรใน

เอกภพวิทยา การพองตัวออกของเอกภพ  การสังเคราะหบาริออนและนิวเคลียสในยุคเริ่มแรก รังสี

ไมโครเวฟพื้นหลังของเอกภพ พลังงานมืด  ทฤษฎีการรบกวนทางเอกภพวิทยา การออกแบบโปรแกรม

การคํานวณทางเอกภพวิทยาเพื่ออุตสาหกรรมดิจิตอล 

Newtonian and relativistic cosmology; the Friedmann– Lemaître- Robertson-

Walker geometry; the gravitational field equations; Cosmic dynamics; Models universes; 

Measuring cosmological parameters; Dark matter; The standard model of particle physics; 

Kinetics and thermodynamics in cosmology; Inflation; Baryogenesis and Primordial 

nucleosynthesis; Cosmic microwave background; Dark energy; Cosmological perturbation 

theory; Design of computational cosmology program for digital industry 

ผลลัพธการเรียนรู: ผูเรียนสามารถ 

1.พัฒนาแบบจาํลองเอกภพในสนามโนมถวงรวมสมัยแบบตาง ๆ ได 

2.เขียนโปรแกรมการคํานวณเพือ่ใชในงานวิจยัทางเอกภพวทิยาได 

3.ใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อแสวงหาขอมูลเชิงวิชาการเพือ่พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

Learning outcomes: Students are able to 

1. Develop a model of the universe in various contemporary gravity models 

2. Write computational programs for use in cosmological research 
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3. Use information technology to search for academic knowledge for lifelong self-

learning 

 

333-583  ชุดวิชาทฤษฎีความโนมถวงแบบขยายความ                        6((5)-3-10) 

               (Module: Modified Gravity Theories) 

ทฤษฎีความโนมถวงแบบขยายความแบบ เอฟอาร, สเกลาร–เทนเซอร, และทฤษฎีโนมถวง

แบบขยายความรวมสมัยอื่น ๆ  การวิเคราะหระบบพลวัติทางเอกภพวิทยา สมมาตรนอยเธอรในทางเอก

ภพวิทยา  การพองตัวของเอกภพในบริบทของสนามโนมถวงแบบขยายความ  ทฤษฎีความโนมถวงแบบ

คารโนนิคัลและการประยุกตใช  โปรแกรมการคํานวณในดานทฤษฎีความโนมถวงขยายความเพื่อ

เทคโนโลยีดิจิตอล 

f(R)  and scalar- tensor and contemporary modified gravity models; Dynamical 

system in cosmology; Noether symmetry in cosmology; Cosmological inflation in modified 

gravity contexts; Canonical gravity theory and its applications; Computational programs in 

modified gravity theories for digital industry 

ผลลัพธการเรียนรู: ผูเรียนสามารถ 

1.พัฒนาแบบจาํลองทางทฤษฎีความโนมถวงแบบขยายความรวมสมัยได 

2.เขียนโปรแกรมการคํานวณเพือ่ใชงานวิจัยทางทฤษฎีความโนมถวงแบบขยายความได 

3.ใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อแสวงหาขอมูลเชิงวิชาการเพือ่พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

4.กลาแสดงความคิดเห็นและทํางานรวมกับผูอืน่ไดในฐานะผูนาํและผูตามที่ดี 

Learning outcomes: Students are able to 

1. Develop theoretical model of the contemporary modified gravity theories  

2. Write a computational program for use in the modified gravity research 

3. Use information technology to search for academic knowledge for lifelong self-

learning 

4. Confidently express opinion and work in groups as both a good leader and a good 

member 

 

333-584  ชุดวิชานวัตกรรมระบบถายภาพและแมชชีนวิชั่น 6((3)-6-9) 

  (Module: Innovative Imaging System and Machine Vision) 

 ทฤษฎีการเกิดภาพ เลนสและเซนเซอรภาพ การถายภาพความรอน ถายภาพสเตอริโอ การ

สรางภาพจากเวลาสะทอนกลับของแสง ไลดาร การคํานวณปริภูมิ 3 มิติจริงจากภาพ การใช

ปญญาประดิษฐเพื่อวิเคราะหภาพ การจดจํารูปแบบ ตรวจจับความเคล่ือนไหว การออกแบบนวัตกรรม

ระบบถายภาพเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรอัจฉรยิะ  

 Image formation theory; lens and image sensor; thermal imaging; stereo 

imaging; time-of-flight imaging; LIDAR; calculation of real 3D coordinate from image; 

applications of artificial intelligence on image processing; pattern recognition; object and 

motion detections; design of innovative imaging system for intelligent agriculture industry. 
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  ผลลัพธการเรียนรู: ผูเรียนสามารถ 

 1. พัฒนาระบบถายภาพและแมชีนวิชั่นไดตรงกับความตองการของอุตสาหกรรม 

 2. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตนเพื่อใชปญญาประดษิฐในการประมวลผลภาพได 

 3. เลือกใชเครื่องมือหรืออุปกรณทางวิทยาศาสตรไดอยางถกูตองและเหมาะสม 

 4. ส่ือสารเชิงวชิาการดวยภาษาอังกฤษไดอยางถกูตองและตรงความหมาย 

 5. แสดงออกถึงพฤตกิรรมการมคีวามซื่อสัตยและมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 

  Learning outcomes: Students are able to 

 1. Develop suitable imaging and machine vision systems as required by industry 

2. Write basic computer program to implement artificial intelligence for image processing 

 3. Choose the appropriate tools or scientific equipments for the work 

        4. Communicate in English correctly and meaningfully in academic 

        5. Be honest and has research ethics 

         

333-585 ชุดวิชาวิศวกรรมแสงสําหรับการสํารวจอวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ  6((5)-3-10) 

          (Module: Optical Engineering for Space and Natural Resource Explorations) 

ทฤษฎีการเกิดภาพ ความคลาดเชิงแสง การออกแบบและปรับแตงระบบแสงดวยโปรแกรม 

ZEMAX เลนสแกความคลาดแบบอะโครมาติกและอะโพโครมาติก การออกแบบกลองโทรทัศนสะทอน

แสง การวิเคราะหแสงรบกวน การออกแบบสเปกโตรมิเตอร กลองไฮเปอรสเปกตรัมสําหรับการสํารวจ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ 

Image formation theory; optical aberrations; optical design and optimization 

using ZEMAX; achromatic and apochromatic lens; reflecting telescope design; stray light 

analysis; spectrometer design; hyperspectral camera for natural resource explorations. 

  ผลลัพธการเรียนรู: ผูเรียนสามารถ 

1. เขาใจทฤษฎีการเกิดภาพและใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อออกแบบและปรับแตงระบบแสง

รายละเอียดสูงได 

2. พัฒนาระบบแสงในการถายภาพและวิเคราะหสเปกตรัมสําหรับการสํารวจอวกาศและ

ทรัพยากรธรรมชาติได 

        3. เลือกใชเครื่องมอืหรอือุปกรณทางวิทยาศาสตรไดอยางถกูตองและเหมาะสม 

 4. ส่ือสารเชิงวชิาการดวยภาษาอังกฤษไดอยางถกูตองและตรงความหมาย 

5. แสดงออกถึงพฤตกิรรมการมคีวามซื่อสัตยและมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 

Learning outcomes: Students are able to 

 1. Understand image formation theory and be able to use computer program to design 

and optimize high-resolution optical systems 

2. Develop optical system to perform imaging and spectrum analysis for applications on 

space and natural resource explorations   

        3. Choose the appropriate tools or scientific equipments for the work 

        4. Communicate in English correctly and meaningfully in academic 
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5. Be honest and has research ethics 

 

333-586 ชุดวิชาธรณีฟสิกสประยุกต  6((4)-6-8) 

 (Module: Applied Geophysics) 

ระเบียบวิธทีางธรณีฟสิกส การเก็บขอมูล การวิเคราะหและแปลความหมายขอมูลดิจิตอล

และภาพถาย นําเสนอขอมูลในรูปแบบสองและสามมิติ วิเคราะหขอมูลโดยรวม ประยุกตเทคนิคธรณี

ฟสิกสในงานสํารวจทรัพยากรธรณีและแหลงพลังงาน แกปญหาทางดานวิศวกรรมและส่ิงแวดลอม ธรณี

พิบัติภัย การทองเที่ยวเชงิธรณี เกษตรกรรม นิติวิทยาศาสตรและโบราณคดี  

State-of the-art geophysical methods; data acquisition; digital data and 

image processing; 2D/3D data presentation; integrated geological interpretation; 

applications of geophysical techniques in geological and energy resource exploration; 

solving engineering and environmental problems; understanding and mitigating 

geohazards; supporting geo-tourism, agricultural, forensics, and archaeology 

ผลลัพธการเรียนรู: ผูเรียนสามารถ 

1. เลือกใชเครื่องมือและระเบียบวิธีการทางธรณีฟสิกสไดอยางเหมาะสมในการแกปญหา และหาวิธีการ

แกปญหาผานการวัดและสังเกตทางธรณฟีสิกสไดอยางเหมาะสม สามารถวิเคราะขอมูลและประมวลผล

ขอมูลในขณะเดยีวกันสามารถระบุความสัมพันธที่มีอยูแลวระหวางขอมูลและความไมแนนอนของขอมูล

ได 

2. ประยุกตความรูและทักษะกระบวนการทางธรณีฟสิกสที่ทันสมัยพรอมกับสมรรถนะ จริยธรรม และ

วิสัยทัศนในระดบัสากล เพื่อจัดการและตอบคําถามดานความตองการและดานปญหาของสังคมและ

ชุมชน 

        3. เลือกใชเครื่องมอืหรอือุปกรณทางวิทยาศาสตรไดอยางถกูตองและเหมาะสม 

 4. ส่ือสารเชิงวชิาการดวยภาษาอังกฤษไดอยางถกูตองและตรงความหมาย 

  5. กลาแสดงความคิดเห็นและทํางานรวมกับผูอื่นไดในฐานะผูนําและผูตามที่ดี 

6. แสดงออกถึงพฤตกิรรมการมคีวามซื่อสัตยและมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 Learning outcomes: Students are able to  

1. Choose appropriate geophysical instruments and methodologies for each given 

problem, and find solutions through geophysical measurements and observations, data 

processing, and interpretation data, while be able to state existing interrelations and 

uncertainties 

2. Apply state-of the art geophysical knowledge and skills with competency, ethics, and 

international vision to address and answer societally and community relevant needs 

and problems 

        3. Choose the appropriate tools or scientific equipments for the work 

        4. Communicate in English correctly and meaningfully in academic 

5. Confidently express opinion and work in groups as both a good leader and a good 

member 
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6. Be honest and has research ethics 

 

333-587  ชุดวิชาการสังเคราะหอนุภาคนาโนและเสนใยนาโน 6((3)-6-9) 

 (Module: Fabrication of Nanoparticles and Nanofibers) 

 ความหมายและโครงสรางอนุภาคนาโนและเสนใยนาโน กระบวนการสังเคราะหอนุภาคนา

โนและเสนใยนาโนเทคนคิการวิเคราะหอนุภาคนาโนและเสนใยนาโน และการประยกุตใชดานส่ิงแวดลอม  

 ผลลัพธการเรียนรู: ผูเรียนสามารถ 

1. สังเคราะหและวิเคราะหคุณลักษณะของอนภุาคนาโนและเสนใยนาโนได 

 2. เลือกใชเครื่องมือหรืออุปกรณทางวิทยาศาสตรไดอยางถกูตองและเหมาะสม 

3. ส่ือสารเชิงวชิาการดวยภาษาอังกฤษไดอยางถกูตองและตรงความหมาย 

 Definition and structure of nanoparticles and nanofibers; fabrication of 

nanoparticles and nanofibers; characterization techniques for nanoparticles and 

nanofibers and applications in the environment 

 Learning outcomes: Students are able to 

1. Synthesize and analyze characteristics of nanoparticle and nanofibers 

2. Choose the appropriate tools or scientific equipments for the work 

3. Communicate in English correctly and meaningfully in academic 

 

333-588 ชุดวิชากระบวนการฟสิกสและเทคโนโลยีพลังงาน 6((4)-4-10) 

 (Module: Physics Process and Energy Technology) 

การสงผานความรอน กลศาสตรของไหล กฎทางอณหพลศาสตร เทคโนโลยีการอบแหง, 

การสงถายพลังงาน คาความตานทานและความดันลดที่เกิดขึ้นในระบบอบแหง ทฤษฎีการอบแหง 

ลักษณะเฉพาะของพลังงานจากแหลงตางๆ และการนําไปใชในกระบวนการการอบแหงสําหรับภาค

เกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรม ดวงอาทิตยแหลงพลังงานความรอนจากปฏิกริยานิวเคลียรฟวชัน 

พลังงานที่ใชทั่วไป พลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน พลังงานรูปแบบใหมจากวัสดุทางการเกษตร 

เทคโนโลยีทางพลาสมาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีวัสดุและเทคโนโลยีพลังงาน การอนุรักษพลังงานใน

อาคารส่ิงกอสราง และอุตสาหกรรมตาง ๆ  

Heat transfer, fluid mechanics, law of thermodynamics; drying technology and 

energy transfer; resistance and pressure drop in drying system, drying theory, 

characteristics of energy sources and its application in agricultural sector and industrial 

sector, sun as thermal energy from hot nuclear fusion reaction, conventional energy, 

alternative energy and renewable energy, novel energy from agricultural products; plasma 

technology related to material technology and energy technology; Energy conservation 

in building and various industries 

ผลลัพธการเรียนรู: ผูเรียนสามารถ 

1. พัฒนาอุปกรณไดอยางเหมาะสมสําหรับงานดานฟสิกสพลาสมา และเทคโนโลยีพลังงาน ไดตรงกับ

ความตองการของอุตสาหกรรมวัสดุ และอุตสาหกรรมดานพลังงาน 
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2. วิเคราะหความส้ินเปลืองพลังงานจําเพาะในอุตสาหกรรมเกษตรโดยเฉพาะเกษตรปลอดภัย และ

สามารถเลือกใชพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูง 

3. ส่ือสารเชิงวชิาการดวยภาษาอังกฤษไดอยางถกูตองและตรงความหมาย 

4. แสดงออกถึงพฤตกิรรมการมคีวามซื่อสัตยและมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 

Learning outcomes: Students are able to 

1. Develop suitable equipment for plasma physics and energy technology as required by 

industry related to material and energy 

2 . Analyze specific energy consumption in agro-industries especially on safe agriculture 

products and evaluate the way to get high performance of energy use 

 3. Communicate in English correctly and meaningfully in academic 

4. Be honest and has research ethics 

 

333-589 ชุดวิชาการคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับงานวิจัยทางฟสิกส 6((3)-9-6) 

 (Module: Numerical Computations for Physics Research) 

บทนําระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและการวิเคราะหขอมูล การเขียนโปรแกรมเบื้องตนดวยภาษา

ไพธอน ระบบสมการเชิงเสนแบบพีชคณิต การใชวีธีกําลังสองนอยสุด  การใชวิธีไอเกนเวกเตอร  การหา

อนุพันธเชิงตัวเลข การหาปริพันธเชิงตัวเลข  การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธสามัญโดยวิธีการเชิง

ตัวเลข การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธยอยโดยวิธีการเชิงตัวเลข สมการการแพรและสมการเชิง

อนุพันธยอยแบบพาราโบลา สมการเชิงอนุพันธยอยแบบวงรี วีธีมอนติคารโล วิธีแบบเอกซพลิสิสและไฟ

ไนทดิฟเฟอรเรนซ  การประยุกตวิธีเชิงตัวเลขเพื่อหาคําตอบในงานวิจัยเพื่อแกปญหาอุตสาหกรรมหาดาน 

คือ สุขภาพผูสูงอายุ เกษตรอัจฉริยะ พลังงานสะอาด ภูมิศาสตรส่ิงแวดลอม และดิจิทัล 

Introduction to numerical method and data analysis; Python programming; 

Linear systems of equations; Least square problems; Eigenvalue problems; Numerical 

differentiation; Numerical integration; Ordinary differential equations; Partial differential 

equations; Diffusion and parabolic PDEs; Elliptic PDEs; Monte Carlo techniques; Explicit 

and finite difference methods; applied numerical computational methods in research in 

five industrial applications i.e. elder health, smart agriculture, clean energy, geographical 

environment and digital 

ผลลัพธการเรียนรู: ผูเรียนสามารถ 

1. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและสามารถวิเคราะหขอมูลเพื่อแกปญหาได 

2. ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพือ่ใชระเบยีบวิธีเชิงตัวเลขไปประยุกตใชในงานวิจัยได 

Learning outcomes: Students are able to  

1. Write computer codes to use numerical methods and data analysis to solve 

problems 

2. Write computer program to apply numerical computations for research work 

 

333-590  ชุดวิชาปญญาประดิษฐประยุกตในงานวิจัย 6((3)-9-6) 
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    (Module: Applied Artificial Intelligence in Research) 

 พื้นฐานการเขยีนโปรแกรมเบือ้งตน บทนําสูการเรียนรูของเครื่อง การจําแนก การ

ประเมินผลแบบจําลอง แบบจําลองตนไมการตัดสินใจ แบบจาํลองปาแบบสุม เครือขายนิวรัล การเรียนรู

แบบสนับสนุน เกรเดียนตนโยบาย การประยุกตใชเครือขายนิวรัลในงานวิจัยเพือ่แกปญหาอุตสาหกรรม

หาดาน คือ สุขภาพผูสูงอายุ เกษตรอัจฉริยะ พลังงานสะอาด ภูมิศาสตรส่ิงแวดลอม และดิจิทัล 

Programming basic; introduction to machine learning; classification; model 

evaluation; decision tree model; random forest model; neural networks; reinforcement 

learning; policy gradient; neural network applications in research in five industrial 

applications i.e. elder health, smart agriculture, clean energy, geographical environment 

and digital 

  ผลลัพธการเรียนรู: ผูเรียนสามารถ 

 1. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชปญญาประดิษฐได 

           2. ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพือ่นําปญญาประดิษฐไปประยุกตใชในงานวิจยัได 

 Learning outcomes: Students are able to  

 1. Write computer codes to build artificial intelligence 

 2. Write computer program to apply artificial intelligence for research work 

 

 333-591  ชุดวิชาการออกแบบและพัฒนาอุปกรณเชิงแสง 6((3)-6-9) 

   (Module: Optical Device Design and Development) 

 ทัศนศาสตรที่เกีย่วของ แหลงกําเนดิแสงและหัววัดแสง อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 

ไมโครคอนโทรลเลอร สมารตโฟน และ การเขียนโปรแกรม วัสดุที่เหมาะสม ระบบคอมพิวเตอรชวยการ

ออกแบบและการผลิต การควบคุมเชิงตัวเลขดวยคอมพิวเตอรเบื้องตน การกัด การพิมพสามมิติ การ

ทดสอบภาคสนามเพื่อการใชงาน ณ จุดดูแลผูปวยสําหรับอุตสาหกรรมสุขภาพผูสูงอายุ การนําเสนอ

ผลงาน 

Relevant optics; light sources and detectors; basic electronics; 

microcontrollers, smartphones and programming; suitable materials; CAD/CAM system; 

basic CNC; milling; 3D-printing; field test for point of care biosensors in the elderly 

healthcare industry; presentation 

  ผลลัพธการเรียนรู: ผูเรียนสามารถ 

 1. ออกแบบสวนประกอบของอุปกรณเชิงแสงได 

 2. พัฒนาอุปกรณเชิงแสงเพื่อประยุกตใชในงานภาคสนามได 

        3. เลือกใชเครื่องมอืหรอือุปกรณทางวิทยาศาสตรไดอยางถกูตองและเหมาะสม 

  Learning outcomes: Students are able to  

 1. Design the components of an optical device 

 2. Develop the optical device for on-site applications 

         3. Choose the appropriate tools or scientific equipments for the work 
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333-592 ชุดวิชาฟสิกสศึกษาและการเรยีนรูโดยใชเทคโนโลยดีิจิทัล 6((3)-9-6) 

   (Module: Physics Education and Digital Learning)       

  บทนําสําหรับงานวิจัยฟสิกสศึกษา โมเดลที่เกี่ยวกับกระบวนการคิด การวัดและประเมินผล 

ส่ือการสอนที่เปนฐานมาจากงานวิจัย การประยุกตใชในชั้นเรียน และการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยดีิจิทัล 

Introduction to physics education research; cognitive model; assessment and 

evaluation; research-based instrument; instructional implications; digital technology for 

physics learning 

ผลลัพธการเรียนรู: ผูเรียนสามารถ 

1. อภิปรายเกี่ยวกบังานวิจัยฟสิกสศึกษาและโมเดลที่เกีย่วกับกระบวนการคิดได 

2. ใชการวัดและประเมินผล และส่ือการสอนที่เปนฐานมาจากงานวิจัยในหองเรยีนได 

3. ออกแบบงานวจิัยฟสิกสศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับการสอนฟสิกสได 

4. ส่ือสารเชิงวิชาการดวยภาษาอังกฤษไดอยางถกูตองและตรงความหมาย 

5. แสดงออกถึงพฤติกรรมการมีความซื่อสัตยและมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 

   Learning outcomes: Students are able to  

1. Discuss about physics education research and cognitive model of learning 

2. Apply assessment and evaluation methods, and research-based instrument into a 

 classroom 

3. Design physics education research and digital technology for instructions 

 4. Communicate in English correctly and meaningfully in academic 

 5. Be honest and has research ethics 

 

333-593    ชุดวิชาการวิเคราะหเชิงปริมาณแบบประยุกตในฟสิกสศึกษา 6((4)-6-8) 

 (Module: Applied Quantitative Analysis in Physics Education) 

              ทฤษฎีการวิเคราะหขอสอบแบบคลาสสิก ทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ การวิเคราะหแบบ

ราสช ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของขอสอบ นอรเมิลไลซเกน/เชนจ โมเดล อะแนลลิซิส 

Classical test theory; item response theory (IRT); Rasch analysis; test validity 

and reliability; normalized gain/change; model analysis 

    ผลลัพธการเรียนรู: ผูเรียนสามารถ 

1. วิเคราะหคําถามโดยใชทฤษฎีการวิเคราะหขอสอบแบบคลาสสิก ทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ การ

วิเคราะหแบบราสช ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของขอสอบ  

2. วิเคราะหผลการเรยีนรูโดยใชเทคนิคนอรเมิลไลซเกน/เชนจ  

3. ประเมินกระบวนการสอนโดยอาศัยการวเิคราะหแบบราสช และเทคนิคโมเดล อะแนลลิซิส 

4. เลือกใชเครื่องมอืหรืออุปกรณทางวิทยาศาสตรไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่แสวงหาขอมูลเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

6. แสดงออกถึงพฤติกรรมการมีความซื่อสัตยและมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 

     Learning outcomes: Students are able to  
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1. Analyze items/test using classical test theory, item response theory (IRT), Rasch analysis, 

test validity and reliability 

2. Analyze students’ learning using normalized gain/change 

3. Evaluate classroom approaches using Rasch analysis, model analysis 

4. Choose the appropriate tools or scientific equipments for the work 

5. Use information technology to search for academic knowledge for lifelong self-

learning 

6. Be honest and has research ethics 

 

 333-611 หัวขอพิเศษ 1 3((3)-0-6) 

  (Special Topics I) 

  หัวขอพิเศษเพื่อเปนพื้นฐานในการทําวทิยานิพนธ  

  Special topics as a basis for a thesis 

 

 333-612 หัวขอพิเศษ 2 3((3)-0-6) 

  (Special Topics II) 

  หัวขอพิเศษเพื่อเปนพื้นฐานในการทําวทิยานิพนธ 

  Special topics as a basis for a thesis 

 

หมวดวิชาสัมมนา 

 333-691 สัมมนาฟสิกส 1 1(0-2-1) 

  (Seminar in Physics I) 

  นักศึกษาคนควาในหัวขอซึ่งเปนที่สนใจในปจจบุันและเกี่ยวของกับวิชาการทางฟสิกสจาก

 วารสารตางๆ นาํมาเสนอและอภิปรายในชั้นเรยีนภายใตการชีแ้นะของอาจารย 

  Student’s search on topics of current interest relevant to physics from a 

 variety of journals followed by a presentation and discussion under the guidance of 

 faculty members 

 

 333-692 สัมมนาฟสิกส 2 1(0-2-1) 

  (Seminar in Physics II) 

  นักศึกษาคนควาในหัวขอซึ่งเปนที่สนใจในปจจบุันและเกี่ยวของกับวิชาการทางฟสิกสจาก

 วารสารตางๆ นาํมาเสนอและอภิปรายในชั้นเรยีนภายใตการชีแ้นะของอาจารย 

  Student’s search on topics of current interest relevant to physics from a 

 variety of journals followed by a presentation and discussion under the guidance of 

 faculty members 
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หมวดวิชาวทิยานิพนธ 

 333-601 วิทยานิพนธ 36(0-108-0) 

  (Thesis) 

  คนควาวิจัยในหวัขอที่สนใจในสาขาวิชาตางๆ ทีภ่าควิชาเปดสอนภายใตการควบคุม ดูแล

 ของอาจารยที่ปรึกษา เสนอผลงานความกาวหนาของงานวิจยัตอที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรกึษา

 วิทยานิพนธทกุส้ินภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน และเขียนวิทยานิพนธตามแบบที่เหมาะสม  

  Research study on a topic of interest available at the department under 

 supervision of a faculty advisor; thesis progress should be presented to the thesis 

 committee regularly every semester; thesis must be written in an appropriate format 

 

 333-602 วิทยานิพนธ 21(0-63-0) 

  (Thesis) 

  คนควาวิจัยในหวัขอที่สนใจในสาขาวิชาตางๆ ทีห่ลักสูตรเปดสอนภายใต การควบคุม ดูแล

 ของอาจารยที่ปรึกษา เสนอผลงานความกาวหนาของงานวิจยัตอที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรกึษา

 วิทยานิพนธทกุส้ินภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน และเขียนวิทยานิพนธตามแบบที่เหมาะสม 

  Research study on a topic of interest fields available at the department 

 under supervision of a faculty advisor; thesis progress should be presented to the thesis 

 committee regularly every semester; thesis must be written in an appropriate format 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

หมวดวิชาบังคบั 

 333-501  วิธีการวิจัยทางฟสิกส 2((2)-0-4) 

  (Research Methods in Physics)  

  การคนควาเอกสารงานวิจยั การเตรียมโครงรางงานวจิัย การวเิคราะหขอมูลเชิง

 วิทยาศาสตร  การเขยีนผลงานเพื่อตีพิมพ ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ  

  Literature review; research proposal preparation; scientific data analysis; 

 writing for publication; laboratory safety 

 

 333-502  จริยธรรมและปรัชญาในการวิจยั 1((1)-0-2) 

  (Ethics and Philosophy in Research)  

  จรรยาบรรณในการทําวิจัย จรยิธรรมและปรัชญาในการวิจยัโดยศึกษาจากกรณีตัวอยาง  

  Ethics in research; ethics and philosophy through case studies 

 

หมวดวิชาสัมมนา 

 333-790 สัมมนาฟสิกส  1(0-2-1) 

  (Seminar in Physics) 
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  นักศึกษาคนควาในหัวขอซึ่งเปนที่สนใจในปจจบุันและเกี่ยวของกับวิชาการทางฟสิกสจาก

 วารสารตางๆ นาํมาเสนอและอภิปรายในชั้นเรยีนภายใตการชีแ้นะของอาจารย 

  Student’s search on topics of current interest relevant to Physics from a 

 variety of journals followed by a presentation and discussion under guidance of a 

 faculty members 

 

 333-791  สัมมนาฟสิกส 1 1(0-2-1) 

  (Seminar in Physics I) 

  นักศึกษาคนควาในหัวขอซึ่งเปนที่สนใจในปจจบุันและเกี่ยวของกับวิชาการทางฟสิกสจาก

 วารสารตางๆ นาํมาเสนอและอภิปรายในชั้นเรยีนภายใตการชีแ้นะของอาจารย 

  Student’s search on topics of current interest relevant to Physics from a 

 variety of journals followed by a presentation and discussion under guidance of a 

 faculty members 

 

 333-792  สัมมนาฟสิกส 2 1(0-2-1) 

  (Seminar in Physics II) 

  นักศึกษาคนควาในหัวขอซึ่งเปนที่สนใจในปจจบุันและเกี่ยวของกับวิชาการทางฟสิกสจาก

 วารสารตางๆ นาํมาเสนอและอภิปรายในชั้นเรยีนภายใตการชีแ้นะของอาจารย 

  Student’s search on topics of current interest relevant to Physics from a 

 variety of journals followed by a presentation and discussion under guidance of a 

 faculty members 

 

 333-793  สัมมนาฟสิกส 3 1(0-2-1) 

  (Seminar in Physics III) 

  นักศึกษาคนควาในหัวขอซึ่งเปนที่สนใจในปจจบุันและเกี่ยวของกับวิชาการทางฟสิกสจาก

 วารสารตางๆ นาํมาเสนอและอภิปรายในชั้นเรยีนภายใตการชีแ้นะของอาจารย 

  Student’s search on topics of current interest relevant to Physics from a 

 variety of journals followed by a presentation and discussion under guidance of a 

 faculty members 

 

หมวดวิชาวทิยานิพนธ 

 333-701 วิทยานิพนธ 48(0-144-0) 

  (Thesis) 

  การคนควาวิจยัอันกอใหเกิดองคความรูใหมในหัวขอที่สนใจของสาขาวจิัยตามที่หลักสูตรมี

 และภายใตการควบคุมของอาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธ เสนอความกาวหนาของงานวิจยัตออาจารยที่

 ปรึกษาอยางสม่ําเสมอ และเขียนวิทยานิพนธตามแบบของบัณฑิตวิทยาลัย 
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  Performing original research on a topic of interest in a research field 

 available at the Department of Physics under supervision of faculty advisor(s), presenting 

 research progress to thesis supervisor(s) regularly, and writing dissertation in the format 

 of the Graduate School  

 

 333-702 วิทยานิพนธ 72(0-216-0) 

  (Thesis) 

  การคนควาวิจยัอันกอใหเกิดองคความรูใหมในหัวขอที่สนใจของสาขาวจิัยตามที่หลักสูตรมี

 และภายใตการควบคุมของอาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธ เสนอความกาวหนาของงานวิจยัตออาจารยที่

 ปรึกษาอยางสม่ําเสมอ และเขียนวิทยานิพนธตามแบบของบัณฑิตวิทยาลัย 

  Performing original research on a topic of interest in a research field 

 available at the Department of Physics under supervision of faculty advisor(s), presenting 

 research progress to thesis supervisor(s) regularly, and writing dissertation in the format 

 of the Graduate School  
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวฒุขิองอาจารย 

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ที่ 
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนงทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาทีส่าํเร็จการศึกษาในแตละระดับ ภาระงานสอน 

และผลงานทาง 

วิชาการ 

ปที่สําเร็จ 

การศึกษา 

ชื่อ 

หลักสูตร 

สาขา 

วิชา 

ชื่อสถาบนั 

1 รองศาสตราจารย นางสาวปณต ถาวรังกูร ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2528 

2523 

2520 

D.Phil. 

M.Sc. 

B.Sc. 

Biophysics 

Biophysics 

Physics 

University of Waikato, New 

Zealand  

University of Waikato, New 

Zealand  

University of Waikato, New 

Zealand 

ดูภาคผนวก ข 

หนา 106 

2 รองศาสตราจารย นายยุทธนา ฏิระวณิชยกุล ปริญญาเอก 

ปรญิญาโท 

ปริญญาตร ี

2547 

2530 

2526 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยีพลังงาน 

เทคโนโลยีพลังงาน 

ฟสิกส 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุร ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุร ี

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ดูภาคผนวก ข 

หนา 107 

3 รองศาสตราจารย นางนันทกาญจน มุรศิต ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2541 

2530 

2527 

Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Materials Physics 

ฟสิกส 

ฟสิกส 

Macquarie University, Australia 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ดูภาคผนวก ข 

หนา 107 

4 รองศาสตราจารย นายสวสัดี ยอดขยัน ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2551 

2543 

2541 

Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Geophysics 

ธรณีฟสิกสประยุกต 

ฟสิกส 

Uppsala University, Sweden 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ดูภาคผนวก ข 

หนา 108 

5 รองศาสตราจารย นายชัชชัย พุทซอน ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2553 

2547 

2543 

Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Materials Physics 

ฟสิกส 

ฟสิกส 

Institute National des Sciences 

Appliquees, Lyon, France 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ดูภาคผนวก ข 

หนา 109 
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ที่ 
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนงทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาทีส่าํเร็จการศึกษาในแตละระดับ ภาระงานสอน 

และผลงานทาง 

วิชาการ 

ปที่สําเร็จ 

การศึกษา 

ชื่อ 

หลักสูตร 

สาขา 

วิชา 

ชื่อสถาบนั 

6 รองศาสตราจารย นายสุเมธา สุวรรณบูรณ ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2549 

2544 

2540 

Ph.D. 

M.S. 

วท.บ. 

Materials 

Chemistry 

Materials 

Technology 

เคม ี

Université Montpellier II, France 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ดูภาคผนวก ข 

หนา 110 

7 ผูชวยศาสตราจารย Mr. Helmut Durrast ปริญญาเอก 

ปริญญาตรี

ควบโท 

2540 

2536 

Dr. rer. 

nat. 

Diplom 

Natural Science 

Geology/ 

Palaeontology 

University of Goettingen, Germany 

University of Goettingen, Germany 

ดูภาคผนวก ข 

หนา 111 

8 ผูชวยศาสตราจารย นายกําแหง วัฒนเสน ปริญญาเอก 

ปริญญาตร ี

2550 

2535 

Ph.D. 

วท.บ. 

Applied 

Geophysics 

ฟสิกส 

Luleå University of  

Technology, Sweden 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ดูภาคผนวก ข 

หนา 111 

9 ผูชวยศาสตราจารย นางปภาวี ฟาน 

โดมเมเลน* 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2553 

2549 

2541 

Ph.D. 

M.Sc. 

วท.บ. 

Physics and 

Mathematics 

Science 

Engineering and 

Technology 

ฟสิกสประยุกต 

Saint Petersburg State 

Polytechnical University, Russia 

Federation 

Saint Petersburg State 

Polytechnical University, Russia 

Federation 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

ดูภาคผนวก ข 

หนา 112 
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ที่ 
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนงทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาทีส่าํเร็จการศึกษาในแตละระดับ ภาระงานสอน 

และผลงานทาง 

วิชาการ 

ปที่สําเร็จ 

การศึกษา 

ชื่อ 

หลักสูตร 

สาขา 

วิชา 

ชื่อสถาบนั 

10 ผูชวยศาสตราจารย นายชิตนนท บูรณชัย* ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2551 

2546 

2544 

Ph.D. 

M.S. 

วท.บ. 

Biophysics and 

Computational 

Biology 

Biophysics and 

Computational 

Biology 

ฟสิกส 

University of Illinois at  

Urbana-Champaign, U.S.A. 

University of Illinois at  

Urbana-Champaign, U.S.A. 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ดูภาคผนวก ข 

หนา 113 

11 ผูชวยศาสตราจารย นางสาวสทุธิดา รกักะเปา ปริญญาเอก 

ปริญญาตร ี

2553 

2547 

Ph.D. 

วท.บ. 

Science and 
Technology 
Education 

ฟสิกส 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ดูภาคผนวก ข 
หนา 114 

12 ผูชวยศาสตราจารย นายฉลองรัฐ แดงงาม* ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2555 

2549 

2548 

Ph.D. 

M.S. 

วท.บ. 

Physics 

Nanoelectronics 

and 

Nanomechanics 

ฟสิกส 

Virginia Polytechnic Institute and 

State University, U.S.A. 

University of Leeds, U.K. 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ดูภาคผนวก ข 

หนา 115 

13 ผูชวยศาสตราจารย นายบุญญฤทธิ์ ฉัตรทอง ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

2558 

2553 

Ph.D. 

M.S. 

Technology 

Physics 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสติ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ดูภาคผนวก ข 

หนา 116 
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ที่ 
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนงทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาทีส่าํเร็จการศึกษาในแตละระดับ ภาระงานสอน 

และผลงานทาง 

วิชาการ 

ปที่สําเร็จ 

การศึกษา 

ชื่อ 

หลักสูตร 

สาขา 

วิชา 

ชื่อสถาบนั 

ปริญญาตร ี 2548 B.S. Physics University of Virginia, 

Charlottesville, U.S.A. 

14 ผูชวยศาสตราจารย นางพรสุดา บมไล ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2547 

2544 

2541 

Ph.D. 

M.S. 

วท.บ. 

Material Science 

Material Science 

ฟสิกส 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ดูภาคผนวก ข 

หนา 117 

15 อาจารย นายพฤฒิ กาฬสุวรรณ ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2555 

2550 

2547 

Ph.D. 

M.Sc. 

วท.บ. 

Physics 

Physics 

ฟสิกส 

University of Bristol, U.K. 

Durham University, U.K. 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ดูภาคผนวก ข 

หนา 117 

16 อาจารย เพราพิมพ ลิม่สกลุ** ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาโท 

2562 

2558 

2555 

Ph.D. 

M.S. 

M.Sc. 

Bioengineering 

Bioengineering 

Physics 

University of California San Diego, 

U.S.A. 

University of California San Diego, 

U.S.A. 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ดูภาคผนวก ข 

หนา 118 
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ที่ 
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนงทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาทีส่าํเร็จการศึกษาในแตละระดับ ภาระงานสอน 

และผลงานทาง 

วิชาการ 

ปที่สําเร็จ 

การศึกษา 

ชื่อ 

หลักสูตร 

สาขา 

วิชา 

ชื่อสถาบนั 

ปริญญาตร ี 2553 วท.บ. ฟสิกส มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ผูรับผดิชอบหลกัสูตร* หมายเหตุ 
**ตามเกณฑประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบรหิารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ขอ 9.3 สาํหรบักรณีอาจารยใหมท่ีมคุีณวุฒิระดับปรญิญาเอก ตองมีผลงานทางวิชาการ

ภายหลังสําเร็จการศึกษาอยางนอย 1 ช้ินภายใน 2 ป หรือ 2 ช้ินภายใน 4 ป หรือ 3 ช้ินภายใน 5 ป 

3.2.2 อาจารยประจํา (ถามี) 

ที่ 
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนงทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ 

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาทีส่าํเร็จการศึกษาในแตละระดับ ภาระงาน

สอน 

(ช.ม.)/ป

การศึกษา 

ผลงานทาง 

วิชาการ 

ปที่สําเร็จ 

การศึกษา 

ชื่อ 

หลักสูตร 

สาขาวิชา ชื่อสถาบนั 

1 รองศาสตราจารย นายเทพอักษร เพง็พันธ ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2543 

2530 

2528 

Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Physics 

เคมีคัล

ฟสิกส 

ฟสิกส 

University of Florida, 

U.S.A. 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2564:90 

2565:90 

2566:90 

2567:90 

ดูภาคผนวก ข 

หนา 119 

2 ผูชวย

ศาสตราจารย 
นายสุขสวัสดิ ์ศิริจารุกลุ ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2550 

2543 

2537 

Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Materials 

ฟสิกส 

ฟสิกส 

University of  
Montpellier 2, France 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2564:90 

2565:90 

2566:90 

2567:90 

ดูภาคผนวก ข 

หนา 119 



45 

2 อาจารย นายนรากรณ แกวขาว ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2561 

2547 

2543 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2564:90 

2565:90 

2566:90 

2567:90 

ดูภาคผนวก ข 

หนา 119 

3.2.3 อาจารยพิเศษที่เปนอาจารยผูสอน (ถามี) 

ที่ 
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนงทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาทีส่าํเร็จการศึกษาในแตละระดับ 
ภาระงาน

สอน 

(ช.ม.)/ป

การศึกษา 

ผลงานทาง 

วิชาการ 

ปที่

สําเร็จ 

การศึก

ษา 

ชื่อ 

หลักสูตร 

สาขาวิชา ชื่อสถาบนั 

1 นักวิจัยสถาบันวิจยั

ดาราศาสตรแหงชาต ิ

Mr. 

Christophe 

Buisset 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

2550 

2544 

Ph.D. 

M.Eng. 

Science of the 

Universe 

Optical 

Enginnering 

Université Nice Sophia Antipolis, 

France 

Institut d’Optique Graduate 

School, France 

2564 : 45 

2565 : 45 

2566 : 45 

2567 : 45 

ดูภาคผนวก ข 

หนา 120 
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4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี) 

  ไมมี 

 

5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

ระดับปริญญาโท/เอก 

5.1 คําอธิบายโดยยอ 

  5.1.1 นักศึกษาเลือกหัวขอวจิัยที่สนใจเพื่อจัดทาํโครงรางวิทยานิพนธรวมกับคณะกรรมการทีป่รึกษาวิทยานพินธ 

ทั้งนี้หวัขอวิจัยตองตอบสนองการเปน “University Social Engagement” กลาวคือ เปนการทํางานเชิงวิชาการระหวาง

มหาวิทยาลัยกบัภาคผูประกอบการหรือสังคมบนหลักการพื้นฐาน 4 ประการ ไดแก 

  -เปนการรวมคิด-รวมทํางานวจิัยแบบเปนหุนสวน (Partnership) กับผูประกอบการ ชุมชน หรือองคกรตาง ๆ ซึ่ง

เปนผูใชผลงานวิจัย  

-ผลการวิจัยตองกอใหเกิดประโยชนรวมกันแกผูเกี่ยวของทุกฝาย (Mutual benefit) นั่นคือ ทั้งมหาวิทยาลัยและ

หุนสวนไดประโยชนจากงานวิจยันั้น 

-มีการใชความรูทางวิชาการและเกิดการเรียนรูรวมกัน (Scholarship) ระหวางหุนสวนในการวิจัยทีท่ํารวมกนันั้น 

และ 

-เกิดผลกระทบตอสังคมที่ประเมินได (Social impact) 

  5.1.2 จัดทําและนําเสนอโครงรางวิทยานิพนธตอคณะกรรมการสอบโครงรางใหแลวเสร็จในภาคการศึกษาที่ 2 

ของชั้นปที่ 1 

  5.1.3 จัดทํารายงานความกาวหนาการทําวิจยัเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกๆ 6 เดือน 

  5.1.4 ดําเนินการวิจัย จัดทําวิทยานิพนธและสอบปองกันวิทยานิพนธใหแลวเสร็จภายใน 2 ปการศึกษาสําหรบั

แบบ ก 1 และ แบบ ก 2 ภายใน 3 ปการศึกษาสําหรับแบบ 1.1 และภายใน 4 ปการศึกษาสําหรับแบบ 1.2 หรือหากไม

แลวเสร็จ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  5.1.5 นําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการอยางนอย 1 ครั้ง 

  5.1.6 สําหรับหลักสูตรแผน ก 1:  

  ผลงานวิทยานพินธอยางนอย 1 เรือ่งไดรับการตีพิมพหรือดําเนินการใหไดรับการยอมรับใหตพีิมพในวารสาร 

วิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกล่ันกรอง (peer review) กอนการตีพิมพและเปนที่ยอมรบัระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ

ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ ทั้งนี้ผลงานตีพิมพอยางนอย 1 เรือ่งควรปรากฏอยูในฐานขอมูล ISI หรือ ฐานขอมลู Scopus 

         สําหรับหลักสูตรแผน ก 2: 

  นําเสนอผลงานในที่ประชุมแบบวิชาการแบบมีบทความฉบับเต็มตีพิมพเผยแพรอยางนอย 1 ครั้ง หรือผลงาน

วิทยานิพนธอยางนอย 1 เรือ่งไดรับการตีพิมพหรือดําเนินการใหไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการที่มี 

กรรมการภายนอกรวมกล่ันกรอง (peer review) กอนการตพีิมพและเปนทีย่อมรับระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ

ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ  

   สําหรับหลักสูตรแบบ 1.1  
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  ผลงานวิทยานพินธอยางนอย 2 เรือ่ง ไดรับการตีพิมพ หรือดําเนินการใหไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน

วารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกล่ันกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ มีคุณภาพเปนที่ยอมรบัระดับชาติ

หรือนานาชาตติามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้ผลงานตีพิมพควรปรากฏอยูในฐานขอมูล Web of Science หรอื ฐานขอมูล Scopus 

   สําหรับหลักสูตรแบบ 1.2 

  ผลงานวิทยานพินธอยางนอย 2 เรือ่งไดรับการตีพิมพ หรือดําเนินการใหไดรบัการยอมรับใหตีพิมพใน

วารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกล่ันกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ มีคุณภาพเปนที่ยอมรบัระดับชาติ 

หรือระดับนานาชาติ ตามประกาศคณะกรรมการการอดุมศึกษาเรือ่งหลักเกณฑการพจิารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ

การเผยแพรผลงานทางวิชาการ โดยมีอยางนอย 1 เรื่องอยูในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทั้งนี้ผลงานตีพิมพควร

ปรากฏอยูในฐานขอมูล Web of Science  หรือ ฐานขอมูล Scopus 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

  หลักสูตรมหาบัณฑิต 

5.2.1 มีความรูและทักษะดานการวจิัย เชน การสืบคนขอมูลทางวิชาการ การจัดทําและนําเสนอโครงราง

งานวิจัย การดําเนินการวิจัยตามแนวทางที่วางแผนรวมกับอาจารยที่ปรกึษา การวเิคราะหแกไขปญหางานวจิัยในบางสวน 

การนําเสนอความกาวหนาและเขียนรายงานการวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการและการรวมเขียน

บทความเพื่อเผยแพรในวารสารวิชาการที่มกีรรมการภายนอกรวมกล่ันกรอง (peer review) กอนการตีพิมพและเปนที่

ยอมรับระดับชาติหรือนานาชาติในสาขาวจิัยนัน้ๆ 

5.2.2 มีทกัษะการทํางานรวมกบัผูอื่น มีความรบัผิดชอบและสามารถวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ 

สามารถแกไขปญหาที่มีความซบัซอนไดโดยอาศัยการชี้แนะของอาจารยที่ปรึกษาหรอืผูรวมงาน 

5.2.3 มีทกัษะในการส่ือสารและเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตาง ๆ ทั้งในวงการ

วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป ผานการชี้แนะของอาจารยที่ปรกึษาหรือเพื่อนรวมงาน 

  5.2.4 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถแสวงหาความรูและเรียนรูไดดวยตัวเอง 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

5.2.1 มีความรูและทักษะดานการวจิัยอยางถองแทและลึกซึ้ง ไดแก การสืบคนขอมูลทางวิชาการ การจดัทําและ

นําเสนอโครงรางงานวจิัย การวางแผนและดําเนินการวจิัย การวิเคราะหและแกไขปญหางานวิจัยโดยอิสระ เพื่อใหไดมาซึ่ง

การสรางองคความรูใหมหรอืนวัตกรรม การนาํเสนอความกาวหนาและเขียนรายงานการวิจยั การนําเสนอผลงานวิจัยในที่

ประชุมวิชาการและการมีบทบาทเปนผูแตงหลักในการเผยแพรงานวจิัยในวารสารวิชาการที่มกีรรมการภายนอกรวม

กล่ันกรอง (peer review) กอนการตพีิมพและเปนที่ยอมรับระดับชาติหรือนานาชาติในสาขาวิจัยนั้นๆ 

5.2.2 มีทกัษะและมีความเปนผูนําในการทํางานรวมกับผูอื่น มีความรับผิดชอบและสามารถวางแผนการทํางาน

อยางเปนระบบ สามารถแกปญหาที่ซับซอนระดับสูงไดดวยตัวเอง มีความสามารถระดับสูงในการแสดงความคิดเห็นทาง

วิชาการ 

  5.2.3 มีทักษะในการส่ือสารและเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตาง ๆ ทั้งในวงการ

วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป ดวยตนเอง 

  5.2.4 เปนผูนําดานคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถแสวงหาความรูและเรียนรูไดดวยตัวเอง 

5.3 ชวงเวลา 

  แบบ ก 1 และ แบบ ก 2  
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  ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 1 ถึงภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 2 

 แบบ 1.1 

  ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 1 ถึงภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 3 

 แบบ 1.2 

  ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 1 ถึงภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4  

5.4 จํานวนหนวยกิต  

  แบบ ก 1 และ ก 2 36 หนวยกติ 

  แบบ 1.1/1.2 48/72 หนวยกติ  

5.4.1บัณฑิตวทิยาลัยและสาขาวิชาจัดปฐมนิเทศเพื่อใหคําแนะนําการลงทะเบยีนและการดําเนินการเกี่ยวกับ

รายวิชาวทิยานพินธ 

5.4.2 แตงตัง้คณะกรรมการทีป่รึกษาวิทยานพินธทําหนาที่ใหคําแนะนําวิธีการสืบคนขอมูล วิธีการจัดเตรียม โครง

รางวทิยานิพนธ วิธีเขยีนรายงานผลการวิจัย การจัดเตรียมและใชส่ือตางๆ เพือ่การนําเสนอโครงรางวทิยานพินธ และ

รายงาน ผลการทาํวิจัยตอคณะกรรมการพิจารณา 

5.4.3 อาจารยที่ปรกึษาวทิยานิพนธหลักนัดพบนักศึกษาเพื่อใหคําปรึกษาตางๆ และจัดเวลาใหนักศึกษา นําเสนอ

ความกาวหนาการทําวจิัยทกุสัปดาห 

5.5 การเตรียมการ 

5.5.1 บัณฑิตวทิยาลัยและสาขาวิชาจัดปฐมนิเทศเพื่อใหคําแนะนําการลงทะเบียนและการดําเนินการเกี่ยวกบั 

รายวิชาวทิยานพินธ 

5.5.2 แตงตัง้คณะกรรมการทีป่รึกษาวิทยานพินธทําหนาที่ใหคําแนะนําวิธีการสืบคนขอมูล วิธีการจัดเตรียม โครง

รางวทิยานิพนธ วิธีเขยีนรายงานผลการวิจัย การจัดเตรียมและใชส่ือตางๆ เพือ่การนําเสนอโครงรางวทิยานพินธ และ

รายงานผลการทําวิจัยตอคณะกรรมการพิจารณา 

5.5.3 อาจารยที่ปรกึษาวทิยานิพนธหลักนัดพบนักศึกษาเพื่อใหคําปรึกษาตางๆ และจัดเวลาใหนักศึกษา นําเสนอ

ความกาวหนาการทําวจิัยทกุสัปดาห  

5.6 กระบวนการประเมินผล  

5.6.1 มีคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธประกอบดวยอาจารยที่ปรกึษาวิทยานิพนธหลัก อาจารย ทีป่รึกษา

รวม (ถามี) และกรรมการที่เปนอาจารยประจํารวมอยางนอย 3 คน ตามขอบงัคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวย

การศึกษาชั้นบณัฑิตศึกษา เพือ่ทําหนาที่พิจารณาความเหมาะสม พรอมใหขอเสนอแนะตาง ๆ ใหสามารถดาํเนินการวิจัย

และไดผลงานที่ดี มีระยะเวลาของการดําเนินงานเหมาะสมกับเวลาที่กําหนดในหลักสูตร 

5.6.2 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหนาที่ประเมินผลความกาวหนางานวิจัยของนกัศึกษา พรอมให 

ขอเสนอแนะตอปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ทีอ่าจเกิดขึ้น 

5.6.3 มีคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธทําหนาทีต่รวจ พิจารณาและประเมินผลงานวจิัยเมื่อนกัศึกษา ได

ดําเนินงานวจิัยเสร็จส้ินและเตรยีมรายงานผลการวิจัยแลว 

5.6.4 นักศึกษาจะผานรายวิชาวิทยานิพนธเมื่อคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธประเมนิผลดวยความเห็น 

ใหผาน และไดรบัสัญญลักษณ S (Satisfactory) หรือ X (Excellent) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทรวาดวย

การศึกษาชั้นบณัฑิตศึกษา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยทุธหรือกจิกรรมของนักศกึษา ผลลพัธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) 

1. มีความสามารถในการประยุกตใช

ความรูทางฟสิกสเพื่อจัดการปญหาใน

อุตสาหกรรม 5 ดาน คือสุขภาพผูสงูอายุ 

การเกษตรอจัฉริยะ พลังงานสะอาด 

ภูมิศาสตรสิ่งแวดลอม หรือ ดิจิทัล 

 

2. มีความสามารถในการเลือกใชเครือ่งมือ

หรืออุปกรณทางวทิยาศาสตรไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสม 

1. เชิญวิทยากรจากภาคอุตสาหกรรมมา

บรรยายและใหวางแผนแกปญหาจรงิโดย

มีวิทยากร/อาจารยเปนท่ีปรึกษา  

2. มีรายวชิาบงัคับคือระเบียบวิธวีิจยัทาง

ฟสิกสเพื่อเตรียมความพรอมดานการทํา

วิจัยใหกับนักศึกษา 

3. มีรายวิชาเลือกและชุดรายวิชาสาํหรับ

เตรียมความพรอมในการทําวิทยานิพนธ

และประยุกตใชความรูเพื่อจัดการปญหา

ในอุตสาหกรรม 5 ดาน  

PLO1 ประยุกตใชความรูทางฟสิกสเพื่อจัดการ

ปญหาในอุตสาหกรรม 5 ดาน คือสุขภาพผูสูงอายุ 

การเกษตรอจัฉริยะ พลังงานสะอาด ภูมิศาสตร

สิ่งแวดลอม หรือ ดิจิทัล 

 

PLO2 เลือกใชเครื่องมือหรืออุปกรณทาง

วิทยาศาสตรไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยทุธหรือกจิกรรมของนักศกึษา ผลลพัธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) 

1. มีความสามารถในการบูรณาการความรู

ทางฟสกิสรวมความรูสาขาอื่นท่ีเกี่ยวของ

เพื่อสรางองคความรูใหมทางฟสกิสหรือ

นวัตกรรมเพื่อจัดการปญหาใน

อุตสาหกรรม 5 ดาน คือสุขภาพผูสงูอายุ 

การเกษตรอจัฉริยะ พลังงานสะอาด 

ภูมิศาสตรสิ่งแวดลอม หรือ ดิจิทัล 

 

2. มีความสามารถในการปรบัปรุงหรอื

พัฒนาเครื่องมอืหรืออุปกรณทาง

วิทยาศาสตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถดาน

การตรวจวัด 

1. หาโจทยวิจยัรวมกันกับนักวจิัยในสาขา

อื่นและรวมกับภาคอุตสาหกรรม 

2. มีรายวิชาบงัคับคือระเบียบวิธวีจิยัทาง

ฟสิกสเพื่อเตรียมความพรอมดานการทํา

วิจัยใหกับนักศึกษา 

2. การทําวิทยานิพนธสงเสริมใหนักศึกษา

บูรณาการความรูทางฟสกิสรวมความรู

สาขาอื่นท่ีเกี่ยวของเพื่อสรางองคความรู

ใหมทางฟสิกสหรอืนวัตกรรมเพื่อจดัการ

ปญหาในอุตสาหกรรม 5 ดาน 

PLO1 บรูณาการความรูทางฟสิกสรวมความรูสาขา

อื่นท่ีเกี่ยวของเพื่อสรางองคความรูใหมทางฟสิกส

หรือนวตักรรมเพ่ือจดัการปญหาในอุตสาหกรรม 5 

ดาน คือสุขภาพผูสูงอายุ การเกษตรอัจฉริยะ 

พลังงานสะอาด ภูมิศาสตรสิ่งแวดลอม หรอื ดจิทัิล 

 

PLO2 ปรับปรงุหรือพัฒนาเครื่องมอืหรืออุปกรณ

ทางวิทยาศาสตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถดานการ

ตรวจวัด 
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2. ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคลองกับมาตรฐานดานผลลพัธของผูเรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2561 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

ผลลพัธการเรียนรู 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 

ทักษะทั่วไป 

(Generic Skill) 

ทักษะเฉพาะ 

(Specific Skill) 

มาตรฐานดานผลลพัธของผูเรียน 

ตามมาตรฐานการอดุมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผูเรียน 

(Learner) 

ผูรวมสรางสรรค 

(Co-creator) 

พลเมืองที่เขมแข็ง 

(Active citizen) 

PLO1 ประยุกตใชความรูทางฟสิกสเพ่ือจัดการปญหาในอุตสาหกรรม 5 

ดาน คือสุขภาพผูสูงอายุ การเกษตรอัจฉริยะ พลังงานสะอาด 

ภูมิศาสตรสิ่งแวดลอม หรือ ดิจิทัล 

 

   

 

PLO2 เลือกใชเครื่องมือหรืออุปกรณทางวิทยาศาสตรไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม 

 
   

 

PLO3 สื่อสารเชิงวิชาการดวยภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองและตรง

ความหมาย      

PLO4 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือแสวงหาขอมูลเชิงวิชาการเพ่ือพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง      

PLO5 กลาแสดงความคิดเห็นและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดในฐานะผูนําและผู

ตามท่ีดี      

PLO6 แสดงออกถึงพฤติกรรมการมีความซ่ือสัตยและมีจรรยาบรรณทาง

วิชาการ      
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

ผลลพัธการเรียนรู 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 

ทักษะทั่วไป 

(Generic Skill) 

ทักษะเฉพาะ 

(Specific Skill) 

มาตรฐานดานผลลพัธของผูเรียน 

ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผูเรียน 

(Learner) 

ผูรวมสรางสรรค 

(Co-creator) 

พลเมืองที่เขมแข็ง 

(Active citizen) 

PLO1 บูรณาการความรูทางฟสิกสรวมความรูสาขาอ่ืนท่ีเกีย่วของเพ่ือสราง

องคความรูใหมทางฟสิกสหรือนวัตกรรมเพ่ือจัดการปญหาใน

อุตสาหกรรม 5 ดาน คือสุขภาพผูสูงอายุ การเกษตรอัจฉริยะ 

พลังงานสะอาด ภูมิศาสตรสิ่งแวดลอม หรือ ดิจิทัล 

 

   

 

PLO2 ปรับปรุงหรือพัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณทางวิทยาศาสตรเพ่ือเพ่ิม

ขีดความสามารถดานการตรวจวัด 

 
   

 

PLO3 สื่อสารเชิงวิชาการดวยภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองและตรง

ความหมาย      

PLO4 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือแสวงหาขอมูลเชิงวิชาการเพ่ือพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง      

PLO5 กลาแสดงความคิดเห็นและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดในฐานะผูนําและผู

ตามท่ีดี      

PLO6 แสดงออกถึงพฤติกรรมการมีความซ่ือสัตยและเปนผูนําในดาน

จรรยาบรรณทางวิชาการ      
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3. ความสัมพนัธระหวางผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสตูร (PLOs) กับมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ 2558 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติระดับปริญญาโท 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 

  1.1 สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่น 

  1.2 ริเริ่มในการยกปญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูเพื่อการทบทวนและแกไข 

  1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทํางานและสังคม 

 2. ความรู 

  2.1 มีความรูและความเขาใจอยางถองแท ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 

  2.2 มีความเขาใจในวิธีพัฒนาความรูใหม ๆ ที่สงผลกระทบของผลงานวิจัยในปจจุบันที่ตอองคความรูใน 

   สาขาวิชา ทั้งวิชาการและวิชาชีพ 

 3. ทักษะทางปญญา 

  3.1 ใชความรูทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหมที่ไมคาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ 

  3.2 พัฒนาแนวคิดริเริ่มและสรางสรรคเพื่อตอบสนองประเด็นหรือปญหาทางวิชาการและวิชาชีพ 

  3.3 สามารถบูรณาการองคความรูเพื่อสังเคราะหผลงานวิจัย ส่ิงตีพิมพทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ 

  3.4 สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยคนควาทางวิชาการไดดวยตนเอง 

 4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  4.1 สามารถแกไขปญหาที่มีความซับซอน หรือความยุงยากระดับสูงทางวิชาการและวิชาชีพไดดวยตนเอง 

  4.2 สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได 

  4.3 มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และรวมมือกับผูอื่นอยางเต็มที่เพื่อการจัดการขอโตแยง 

   และปญหาตาง ๆ 

  4.4 แสดงออกทักษะการเปนผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ 

   ในการทํางานของกลุม 

 5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5.1 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษา 

   คนควาปญหา สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตาง ๆ 

  5.2 สามารถส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตาง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ 

   รวมถึงชุมชนทั่วไป 

  5.3 สามารถนําเสนอรายงานทัง้ในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ ผานส่ิงพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ

   รวมทัง้วทิยานพินธหรอืโครงการวิจัย 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติระดับปริญญาเอก 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 

  1.1 สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนในบริบททางวิชาการหรือวิชาชีพ เชิงโดยคํานึงถึง 

   ความรูสึกของผูอื่นที่จะไดรับผลกระทบ 

  1.2 ริเริ่มชี้ใหเห็นขอบกพรองของจรรยาบรรณที่ใชอยูในปจจุบันเพื่อทบทวนและแกไข 

  1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทํางานและ 

   สังคมที่กวางขวางขึ้น 

 2. ความรู 

  2.1 มีความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้งในองคความรูที่เปนแกนในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อนํามาพัฒนา 

   นวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหม  

  2.2 รูเทคนิคการวิจัยและพัฒนาขอสรุปซึ่งเปนที่ยอมรับของสาขาวิชาเพื่อแกไขประเด็นปญหาสําคัญที่จะเกิดขึ้น 

  2.3 มีความเขาใจอยางลึกซึ้งและกวางขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปล่ียนแปลงในวิชาการและวิชาชีพทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

 3. ทักษะทางปญญา 

  3.1 ใชความรูทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อวิเคราะหประเด็นและปญหาสําคัญไดอยางสรางสรรคและพัฒนา 

   แนวทางการแกปญหาดวยวิธีการใหม ๆ  

  3.2 สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรูที่สรางสรรค โดยบูรณาการแนวความคิดตาง ๆ 

   ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชา 

  3.3 สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยที่สําคัญในเรื่องที่ซับซอนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองคความรูใหม 

 4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  4.1 มีความสามารถระดับสูงในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ 

  4.2 สามารถวางแผน วิเคราะหและแกปญหาที่ซับซอนสูงมากดวยตัวเอง 

  4.3 มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และรวมมือกับผูอื่นอยางเต็มที่เพื่อการจัดการขอโตแยงและ 

   ปญหาตาง ๆ 

  4.4 แสดงออกถึงความโดดเดนในการเปนผูนําในทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

 5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5.1 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษา 

   คนควาปญหาที่สําคัญและซับซอน 

  5.2 สามารถส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุมบุคคลตาง ๆ ทั้งในวงการวิชาการ 

   และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป 

  5.3 สามารถนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ ผานส่ิงพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ 

   รวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการวิจัย 
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ตารางแสดงความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาติสาขาวิชาฟสิกส พ.ศ. 2558 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 

 

 

 

ผลลัพธการเรียนรู 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข  การส่ือสาร 

และ การใชเทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

PLO1 ประยุกตใชความรูทางฟสิกสเพื่อจัดการปญหาใน

อุตสาหกรรม 5 ดาน คือสุขภาพผูสูงอายุ การเกษตร

อัจฉริยะ พลังงานสะอาด ภูมิศาสตรส่ิงแวดลอม หรือ 

ดิจิทัล 

                

PLO2 เลือกใชเครื่องมือหรืออปุกรณทางวิทยาศาสตรไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสม 

                

PLO3 ส่ือสารเชิงวิชาการดวยภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองและ

ตรงความหมาย 

                

PLO4 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแสวงหาขอมูลเชิงวิชาการ

เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

                

PLO5 กลาแสดงความคิดเห็นและทํางานรวมกบัผูอื่นไดในฐานะ

ผูนําและผูตามที่ด ี

                

PLO6 แสดงออกถงึพฤติกรรมการมีความซื่อสัตยและมี

จรรยาบรรณทางวิชาการ 
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ตารางแสดงความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาติสาขาวิชาฟสิกส พ.ศ. 2558 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 

ผลลัพธการเรียนรู 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 

คุณธรรมจริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะหเชงิตัวเลข 

การส่ือสาร และ  

การใชเทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

PLO1 บรูณาการความรูทางฟสิกสรวมความรูสาขาอื่นที่เกี่ยวของเพื่อ

สรางองคความรูใหมทางฟสิกสหรือนวตักรรมเพื่อจัดการปญหา

ในอุตสาหกรรม 5 ดาน คือสุขภาพผูสูงอายุ การเกษตรอัจฉรยิะ 

พลังงานสะอาด ภูมิศาสตรส่ิงแวดลอม หรอื ดจิิทัล 

                

PLO2 ปรับปรงุหรือพัฒนาเครือ่งมือหรืออุปกรณทางวทิยาศาสตรเพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถดานการตรวจวดั 

                

PLO3 ส่ือสารเชิงวิชาการดวยภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองและตรง

ความหมาย 

                

PLO4 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแสวงหาขอมูลเชิงวิชาการเพื่อพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง 

                

PLO5 กลาแสดงความคิดเห็นและทํางานรวมกบัผูอื่นไดในฐานะผูนํา

และผูตามที่ด ี

                

PLO6 แสดงออกถงึพฤติกรรมการมีความซื่อสัตยและเปนผูนําในดาน

จรรยาบรรณทางวิชาการ 
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4. ผลลพัธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ/วิธีการสอน และกลยทุธ/วิธกีารวัดและการประเมินผล 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

ผลลพัธการเรียนรูระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

กลยทุธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู กลยทุธการประเมินผลผลการเรียนรู 

PLO1 ประยุกตใชความรูทางฟสิกสเพ่ือจัดการปญหาใน
อุตสาหกรรม 5 ดาน คือสุขภาพผูสูงอายุ การเกษตร
อัจฉริยะ พลังงานสะอาด ภูมิศาสตรสิ่งแวดลอม หรือ 
ดิจิทัล 

- เชิญวิทยากรจากภาคอุตสาหกรรมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณ 

- ประเมินจากการนําเสนอบทความท่ีเกี่ยวของกับการ

ประยุกตใชความรูทางฟสิกสในหองเรียน 

- การนําเสนอความกาวหนางานวิจัยในท่ีประชุมกลุมวิจัย 

(group meeting) 

- การเผยแพรผลงานวิจัยท่ีมีการประยุกตใชความรูทาง

ฟสิกสเพ่ือจัดการปญหาในอุตสาหกรรม 

PLO2 เลือกใชเครื่องมือหรืออุปกรณทางวิทยาศาสตรไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม 

- เรียนรายวิชา research methods และวิชาวิทยานิพนธท่ีมี

การใชเครื่องมือหรืออุปกรณทางวิทยาศาสตร  

- ประเมินจากการบาน รายงาน และการนําเสนอหนาชั้น ท่ี

บอกถึงการเลือกใชเครื่องมือหรืออุปกรณทางวิทยาศาสตรท่ี

ถูกตองและเหมาะสม 

PLO3 สื่อสารเชิงวิชาการดวยภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง
และตรงความหมาย 

- จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ  

 

- ประเมินจากการบาน รายงาน การนําเสนอหนาชั้น และ

การการเผยแพรผลงานวิจัย ท่ีใชภาษาอังกฤษท้ังหมด 

PLO4 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือแสวงหาขอมูลเชิงวิชาการ
เพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

- เขารับฟงการอบรมการสืบคนฐานขอมูลผลงานวิจัย 

- เรียนรายวิชา research methods 

- เรียนรายวิชาบังคับเลือก 

- เรียนรายวิชาสัมมนา 

- เรียนรายวิชาวิทยานิพนธ 

- ประเมินจากจํานวนครั้งท่ีเขารวมรับฟงการอบรม 

- ประเมินจากความสามารถในการหาขอมูลเชิงวิชาการเพ่ือ

ประกอบการทําการบาน รายงาน การนําเสนอหนาชั้น/การ

พูดสัมมนา การนําเสนอความกาวหนางานวิจัยในท่ีประชุม

กลุมวิจัย (group meeting) และจากการเผยแพร

ผลงานวิจัย 

PLO5 กลาแสดงความคิดเห็นและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดใน
ฐานะผูนําและผูตามท่ีดี 

- จัดใหมีการทํางานหรืออภิปรายรวมกันในการเรียนรายวิชา

บังคับ รายวิชาเลือก และรายวิชาวิทยานิพนธ 

- ประเมินจากความสามารถในการอภิปรายความเห็น ความ

กลาแสดงความเห็น การรับฟงความเห็นผูอ่ืนและการ

ทํางานรวมกัน 
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PLO6 แสดงออกถึงพฤติกรรมการมีความซ่ือสัตยและมี
จรรยาบรรณทางวิชาการ 

- เรียนรายวิชาจริยธรรมในการวิจัย - ประเมินจากรายวิชาจริยธรรมในการวิจัย และการ

นําเสนอผลงานทางวิชาการท่ีแสดงถึงความมีจรรยาบรรณ

ทางวิชาการ 

 

    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 

ผลลพัธการเรียนรูระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

กลยทุธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู กลยทุธการประเมินผลผลการเรียนรู 

PLO1 บูรณาการความรูทางฟสิกสรวมความรูสาขาอ่ืนท่ี
เกี่ยวของเพ่ือสรางองคความรูใหมทางฟสิกสหรือ
นวัตกรรมเพ่ือจัดการปญหาในอุตสาหกรรม 5 ดาน คือ
สุขภาพผูสูงอายุ การเกษตรอัจฉริยะ พลังงานสะอาด 
ภูมิศาสตรสิ่งแวดลอม หรือ ดิจิทัล 

- นําโจทยปญหาจริงจากภาคอุตสาหกรรมมาอภิปรายรวมกัน

เพ่ือนําไปสูการแกปญหา 

- ประเมินจากการนําเสนอความกาวหนางานวิจัยในท่ี

ประชุมกลุมวิจัย (group meeting) 

- การเผยแพรผลงานวิจัยท่ีมีการแสดงถึงการนําองคความรู

ใหมไปแกปญหาในอุตสาหกรรม 

- การย่ืนขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญาท่ีมีการ

แสดงถึงการสรางนวัตกรรมเพ่ือแกปญหาในอุตสาหกรรม 

PLO2 ปรับปรุงหรือพัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณทาง
วิทยาศาสตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถดานการตรวจวัด 

- เรียนรายวิชา research methods และเรียนรายวิชา

วิทยานิพนธท่ีมีการปรับปรุงหรือพัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณ

ทางวิทยาศาสตร 

- ประเมินจากการบาน รายงาน และการนําเสนอหนาชั้น ท่ี

แสดงถึงการปรับปรุงหรือพัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณทาง

วิทยาศาสตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการตรวจวัด 

PLO3 สื่อสารเชิงวิชาการดวยภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง
และตรงความหมาย 

- จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ - ประเมินจากการบาน รายงาน การนําเสนอหนาชั้น และ

การการเผยแพรผลงานวิจัย ท่ีใชภาษาอังกฤษท้ังหมด 

PLO4 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือแสวงหาขอมูลเชิงวิชาการ
เพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

- เขารับฟงการอบรมการสืบคนฐานขอมูลผลงานวิจัย 

- เรียนรายวิชา research methods 

- เรียนรายวิชาบังคับเลือก 

- เรียนรายวิชาสัมมนา 

- เรียนรายวิชาวิทยานิพนธ 

- ประเมินจากจํานวนครั้งท่ีเขารวมรับฟงการอบรม 

- ประเมินจากความสามารถในการหาขอมูลเชิงวิชาการเพ่ือ

ประกอบการทําการบาน รายงาน การนําเสนอหนาชั้น/การ

พูดสัมมนา การนําเสนอความกาวหนางานวิจัยในท่ีประชุม
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กลุมวิจัย (group meeting) และจากการเผยแพร

ผลงานวิจัย 

PLO5 กลาแสดงความคิดเห็นและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดใน
ฐานะผูนําและผูตามท่ีดี 

- จัดใหมีการทํางานหรืออภิปรายรวมกันในการเรียนรายวิชา

บังคับ รายวิชาเลือก และรายวิชาวิทยานิพนธ 

- ประเมินจากความสามารถในการอภิปรายความเห็น 

ความกลาแสดงความเห็น การรับฟงความเห็นผูอ่ืนและการ

ทํางานรวมกัน 

PLO6 แสดงออกถึงพฤติกรรมการมีความซ่ือสัตยและเปนผูนํา
ในดานจรรยาบรรณทางวิชาการ 

- เรียนรายวิชาจริยธรรมในการวิจัยโดยการใหเปนผูนําในการ

อภิปรายกลุม 

- ประเมินจากความสามารถในการแสดงความเปนผูนําใน

รายวิชาจริยธรรมในการวิจัย 

- ประเมินจากการนําเสนอผลงานทางวิชาการท่ีแสดงถึง

ความมีจรรยาบรรณทางวิชาการดวยตนเอง 



59 

 

5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลพัธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) สูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

                        ความรับผิดชอบหลัก                                                ความรับผดิชอบรอง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

รายวิชา จํานวนหนวยกติ PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

หมวดวิชาบังคบั 

333-501 วธิีการวิจัยทางฟสิกส 2((2)-0-4)       

333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย 1((1)-0-2)       

หมวดวิชาเลอืก 

333-511 สารสนเทศควอนตัมสําหรับเทคโนโลยีดิจิทัล 3((3)-0-6)       

333-512 โฟโตนิกสและทัศนศาสตรไมเชิงเสน 3((3)-0-6)       

333-513 ฟสิกสนิวเคลียร 3((3)-0-6)       

333-514 กัมมนัตภาพรังสีในส่ิงแวดลอมและการประยกุต 3((2)-2-5)       
333-515 นาโนฟสิกสและการประยุกตใชงาน 3((3)-0-6)       

333-516 การแปลงพลังงานจากวัสดพุอลิเมอรอิเล็กโทรแอคทฟิ 3((3)-0-6)       

333-517 วัสดุฉลาดและการประยุกตใชงาน 3((3)-0-6)       

333-518 กระบวนการเยื่อบางและเทคโนโลย ี 3((3)-0-6)       

333-519 ฟสิกสพลาสมา 3((3)-0-6)       

333-520 ปฏิกริิยานิวเคลียรแบบฟวชันที่ควบคุมไดขั้นสูง 3((3)-0-6)       

333-521 ไบโอเซนเซอร 3((3)-0-6)       

332-522 กลศาสตรชีวภาพของโมเลกุลและชีวสารสนเทศ   3((3)-0-6)       

333-581 ชุดวิชาฟสิกสเชิงควอนตัมของระบบอนุภาคหลายตัว 6((5)-3-10)        
333-582 ชุดวิชาเอกภพวทิยา 6((5)-3-10)       

333-583 ชุดวิชาทฤษฎีความโนมถวงแบบขยายความ 6((5)-3-10)       
333-584 ชุดวิชาการถายภาพขัน้สูงและแมชชีนวิชั่น 6((3)-6-9)       
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333-585 ชุดวิชาวิศวกรรมแสงสําหรับการสํารวจอวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ     6((5)-3-10)       
333-586 ชุดวิชาธรณีฟสิกสประยุกต   6((4)-6-8)       
333-587 ชุดวิชาการสังเคราะหอนุภาคนาโนและเสนใยนาโน 6((3)-6-9)       

333-588 ชุดวิชากระบวนการฟสิกสและเทคโนโลยีพลังงาน   6((4)-4-10)       
333-589  ชุดวิชาการคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับงานวจิัยทางฟสิกส  6((3)-9-6)       
333-590 ชุดวิชาปญญาประดษิฐประยุกตในงานวิจัย 6((3)-9-6)       

333-591 ชุดวิชาการออกแบบและพัฒนาอุปกรณเชงิแสง 6((3)-6-9)       

333-592 ชุดวิชาฟสิกสศึกษาและการเรยีนรูโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล          6((3)-9-6)       

333-593 ชุดวิชาการวเิคราะหเชิงปริมาณแบบประยุกตในฟสิกสศึกษา 6((4)-6-8)       

333-611 หวัขอพิเศษ 1 3((3)-0-6)       
333-612 หวัขอพิเศษ 2 3((3)-0-6)       
หมวดวิชาสัมนา 

333-691 สัมมนาฟสิกส 1 1(0-2-1)       

333-692 สัมมนาฟสิกส 2 1(0-2-1)       

หมวดวิชาวทิยานิพนธ 

333-601 วทิยานิพนธ 36(0-108-0)       

333-602 วทิยานิพนธ 21(0-63-0)       
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หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 

รายวิชา จํานวนหนวยกติ PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

หมวดวิชาบังคบั 

333-501 วธิีการวิจัยทางฟสิกส 2((2)-0-4)       

333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย 1((1)-0-2)       

หมวดวิชาสัมนา 

333-790 สัมมนาฟสิกส  1(0-2-1)       

333-791 สัมมนาฟสิกส 1 1(0-2-1)       

333-792 สัมมนาฟสิกส 2 1(0-2-1)       

333-793 สัมมนาฟสิกส 3 1(0-2-1)       

หมวดวิชาวทิยานิพนธ 

333-701 วทิยานิพนธ 48(0-144-0)       

333-702 วทิยานิพนธ 72(0-216-0)       
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6. ความคาดหวังของผลลพัธการเรียนรูเม่ือสิ้นปการศกึษา 

ระดับปริญญาโท แผน ก 1 

ปที ่ รายละเอียด 

1 1. นักศึกษามีจริยธรรมในการวิจยั มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2. นักศึกษามีความสามารถพ้ืนฐานทางการวิจัย 

3. นักศึกษาสามารถสื่อสารเชิงวิชาการดวยภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองและตรงความหมาย 

4. นักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือแสวงหาขอมูลเชิงวิชาการเพ่ือพัฒนาตนเอง

อยางตอเน่ือง 

5. นักศึกษากลาแสดงความคิดเห็นและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดในฐานะผูนําและผูตามที่ดี 

2 1. นักศึกษาสามารถประยุกตใชความรูทางฟสิกสและวิจัยเพ่ือจัดการปญหาในอุตสาหกรรม 5 

ดาน คือสุขภาพผูสูงอายุ การเกษตรอัจฉริยะ พลังงานสะอาด ภูมิศาสตรสิ่งแวดลอมหรือ 

ดิจิตัล 

2. นักศึกษาเลือกใชเครื่องมือหรืออุปกรณทางวิทยาศาสตรไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

3. นักศึกษาสามารถอภิปรายและนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติได 

 

ระดับปริญญาโท แผน ก 2 

ปที ่ รายละเอียด 

1 1. นักศึกษามีจริยธรรมในการวิจยั มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. นักศึกษามีความรูพ้ืนฐานที่เพียงพอ ในสาขาวิจัยที่นักศึกษาจะดําเนินการ 

3. มีความสามารถพ้ืนฐานทางการวิจัย 

4. นักศึกษาสามารถสื่อสารเชิงวิชาการดวยภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองและตรงความหมาย 

5. นักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือแสวงหาขอมูลเชิงวิชาการเพ่ือพัฒนาตนเอง

อยางตอเน่ือง 

6. นักศึกษากลาแสดงความคิดเห็นและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดในฐานะผูนําและผูตามที่ดี 

2 1. นักศึกษาสามารถประยุกตใชความรูทางฟสิกสและวิจัยเพ่ือจัดการปญหาในอุตสาหกรรม 5 

ดาน คือสุขภาพผูสุงอายุ การเกษตรอัจฉริยะ พลังงานสะอาด ภูมิศาสตรสิ่งแวดลอมหรือ 

ดิจิตัล 

2. นักศึกษาเลือกใชเครื่องมือหรืออุปกรณทางวิทยาศาสตรไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

3. นักศึกษาสามารถอภิปรายและนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติได 

 

ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 

ปที ่ รายละเอียด 

1 1. นักศึกษามีจริยธรรมในการวิจยั มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2. นักศึกษามีความสามารถพ้ืนฐานทางการวิจัย 
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ปที ่ รายละเอียด 

3. นักศึกษาสามารถสื่อสารเชิงวิชาการดวยภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองและตรงความหมาย 

4. นักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือแสวงหาขอมูลเชิงวิชาการเพ่ือพัฒนาตนเอง

อยางตอเน่ือง 

5. นักศึกษากลาแสดงความคิดเห็นและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดในฐานะผูนําและผูตามที่ดี 

2 1. นักศึกษาสามารถประยุกตใชความรูทางฟสิกสและวิจัยเพ่ือจัดการปญหาในอุตสาหกรรม 5 

ดาน คือสุขภาพผูสุงอายุ การเกษตรอัจฉริยะ พลังงานสะอาด ภูมิศาสตรสิ่งแวดลอมหรือ 

ดิจิตัล 

2. นักศึกษาสามารถอภิปรายและนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติได 

3.  นักศึกษาเลือกใชเครื่องมือหรืออุปกรณทางวิทยาศาสตรไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

3 1. นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูทางฟสิกสรวมความรูสาขาอ่ืนที่เกี่ยวของเพ่ือสรางองค

ความรูใหมทางฟสิกสหรือนวัตกรรมเพ่ือจัดการปญหาในอุตสาหกรรม 5 ดาน คือสุขภาพผู

สุงอายุ การเกษตรอัจฉริยะ พลังงานสะอาด ภูมิศาสตรสิง่แวดลอมหรือดิจิตัล 

2. นักศึกษาสามารถปรับปรุงหรือพัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณทางวิทยาศาสตรเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถดานการตรวจวัดได 

3. นักศึกษาสามารถสรุปผลงานวิจัยและเผยแพรผานวารสารวิชาการระดับนานาชาติได 

 

ระดับปริญญาเอก แบบ 1.2 

ปที ่ รายละเอียด 

1 1. นักศึกษามีจริยธรรมในการวิจยั มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2. นักศึกษามีความสามารถพ้ืนฐานทางการวิจัย 

3. นักศึกษาสามารถสื่อสารเชิงวิชาการดวยภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองและตรงความหมาย 

4. นักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือแสวงหาขอมูลเชิงวิชาการเพ่ือพัฒนาตนเอง

อยางตอเน่ือง 

5. นักศึกษากลาแสดงความคิดเห็นและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดในฐานะผูนําและผูตามที่ดี 

2 1. นักศึกษาสามารถประยุกตใชความรูทางฟสิกสและวิจัยเพ่ือจัดการปญหาในอุตสาหกรรม 5 

ดาน คือสุขภาพผูสุงอายุ การเกษตรอัจฉริยะ พลังงานสะอาด ภูมิศาสตรสิ่งแวดลอมหรือ 

ดิจิตัล 

2. นักศึกษาสามารถอภิปรายและนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติได 

3.  นักศึกษาเลือกใชเครื่องมือหรืออุปกรณทางวิทยาศาสตรไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

3 1. นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูทางฟสิกสรวมความรูสาขาอ่ืนที่เกี่ยวของเพ่ือสรางองค

ความรูใหมทางฟสิกสหรือนวัตกรรมเพ่ือจัดการปญหาในอุตสาหกรรม 5 ดาน คือสุขภาพผู

สุงอายุ การเกษตรอัจฉริยะ พลังงานสะอาด ภูมิศาสตรสิง่แวดลอมหรือดิจิตัล 

2. นักศึกษาสามารถปรับปรุงหรือพัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณทางวิทยาศาสตรเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถดานการตรวจวัดได 
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ปที ่ รายละเอียด 

3. นักศึกษาสามารถสรุปผลงานวิจัยและเผยแพรผานวารสารวิชาการระดับนานาชาติได 

4, 5 1. นักศึกษาสามารถอภิปรายและนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติได

อยางดีเย่ียม 

2. นักศึกษาสามารถสรุปผลงานวิจัยและเผยแพรผานวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี

คุณภาพสูงได 
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หมวดที่ 5 หลกัเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

 การวดัผลและการสําเร็จการศึกษา เปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาชั้น

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก จ-1) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

อาจารยผูสอนแตละรายวิชาทบทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาโดย 

i)  เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาที่เปดสอนโดยหลักสูตร เพื่อนําผลมาใชในการปรบัปรุง

รายวิชา 

ii)  ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปการศึกษาโดยพจิารณารวมกันระหวางกลุมอาจารยผูสอนรายวชิาเพื่อใหเกดิ 

ความสัมพันธและตอเนื่องรวมทั้งเทียบเคียงกบัตําราหรือบทความทางวิชาการหรอืผลการวจิัยเพื่อใหเกิดการพัฒนาเนื้อหา

ที่ทันสมัยและมีมาตรฐานทางวชิาการ 

iii)  มีระบบการประกันคุณภาพกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

i) การไดงานทําของบณัฑิต รวมทั้งความเห็นตอความรู ความสามารถและความมั่นใจของบณัฑิตในการประกอบ 

การงานอาชีพ 

ii) การประเมินตําแหนง/ความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 

iii) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือจากคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ ตอ

คุณสมบัติของนกัศึกษาที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาองคความรู 

iv) ความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต 

 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 

 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาชั้นบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 และเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 โดยมีรายละเอยีด ดังนี ้

 แผน ก 1 

 1) เสนอวิทยานพินธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ และตองเปน

ระบบเปดใหผูสนใจเขารบฟงได และ 

 2) สําหรับวิทยานพินธหรอืสวนหนึ่งของวทิยานพินธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพมิพ

ในวารสารระดบัชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอดุมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวชิาการ 

 3) ตองสอบเทียบหรือสอบผานความรูภาษาตางประเทศ มีคุณสมบัติอื่นและเปนไปตามเงื่อนไขของผูสําเร็จ

การศึกษาที่กําหนดไวในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร

ปริญญาโทและปริญญาเอก 
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 แผน ก 2 

 1) ศึกษารายวิชาครบถวนตามทีก่าํหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับคะแนนเฉล่ียไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 

ระดับคะแนนหรือเทียบเทา พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารบฟงได และ 

 2) สําหรับวิทยานพินธหรอืสวนหนึ่งของวทิยานพินธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพมิพ

ในวารสารระดบัชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอดุมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวชิาการ หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการโดย

บทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

(Proceedings) ดังกลาว 

 3) ตองสอบเทียบหรือสอบผานความรูภาษาตางประเทศ มีคุณสมบัติอื่นและเปนไปตามเงื่อนไขของผูสําเร็จ

การศึกษาที่กําหนดไวในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร

ปริญญาโทและปริญญาเอก 

  

 แบบ 1.1 

 1) สอบผานการสอบวัดคุณสมบัต ิ(Qualifying Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธิข์อทําวิทยานพินธ และ 

 2) เสนอวิทยานพินธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ ซึ่งจะตอง

ประกอบไปดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารบฟงได และ 

 3) สําหรับวิทยานพินธหรอืสวนหนึ่งของวทิยานพินธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพมิพ

ในวารสารระดบัชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอดุมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวชิาการ อยางนอย 2 เรื่อง 

 4) ตองสอบเทียบหรือสอบผานความรูภาษาตางประเทศ มีคุณสมบัติอื่นและเปนไปตามเงื่อนไขของผูสําเร็จ

การศึกษาที่กําหนดไวในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร

ปริญญาโทและปริญญาเอก 
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 แบบ 1.2 

 1) สอบผานการสอบวัดคุณสมบัต ิ(Qualifying Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธิข์อทําวิทยานพินธ และ 

 2) เสนอวิทยานพินธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ ซึ่งจะตอง

ประกอบไปดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารบฟงได และ 

 3) สําหรับวิทยานพินธหรอืสวนหนึ่งของวทิยานพินธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพมิพ

ในวารสารระดบัชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอดุมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวชิาการ อยางนอย 2 เรื่อง 

 4) ตองสอบเทียบหรือสอบผานความรูภาษาตางประเทศ มีคุณสมบัติอื่นและเปนไปตามเงื่อนไขของผูสําเร็จ

การศึกษาที่กําหนดไวในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร

ปริญญาโทและปริญญาเอก 

 

4. การอุทธรณของนักศึกษา 

- นักศึกษาสามารถยื่นขออทุธรณในกรณีตางๆตอประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

- ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแตงตัง้คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาการขออทุธรณ 

- คณะกรรมการฯดําเนินการพจิารณาไตรสวนใหไดขอสรุป 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 จัดใหมีอาจารยพี่เล้ียงทําหนาที่ใหคําแนะนําและเปนที่ปรกึษาดานการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรและ

งานวิจัยที่เชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา 

1.2 สนับสนุนใหเขารับการอบรมการปฐมนิเทศอาจารยใหมทีจ่ัดโดยมหาวทิยาลัย เพื่อใหมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับหลักสูตรและการบรหิารวิชาการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบทบาทหนาที่และจรรยาบรรณของอาจารย มีทักษะ

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมแกนกัศึกษาในรายวชิาที่สอน 

1.3 สนับสนุนใหเขารวมอบรมการใชส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆสําหรับการเรยีนการสอน เพื่อพัฒนา

ทักษะดานการเรียนการสอน 

1.4 มอบหมายใหอาจารยใหมศึกษาคนควา จัดทําเอกสารทีเ่กีย่วของกับการสอนในหัวขอที่อาจารยใหมมีความรู

และถนัดอยางเหมาะสม เพื่อทดลองทําการสอนภายใตคําแนะนําของอาจารยพี่เล้ียง 

1.5 มอบหมายใหดูแล ประสานงานรายวิชารวมกับอาจารยทีม่ีประสบการณ เพื่อเรียนรูการจัดการและการแกไข

ปญหาตางๆ  

1.6 ผลักดันใหทํางานดานการวิจัยควบคูกับงานดานการเรียนการสอน รวมทัง้สนับสนุนการเขาอบรมการพฒันา

สมรรถภาพอาจารยใหมในการทําวิจัย ซึง่จะเปนประโยชนสําหรับการสอนในรายวิชาแลว ยังสามารถใหคําแนะนําการ

ดําเนินงานวจิัยเพื่อวิทยานิพนธของนกัศึกษาในที่ปรกึษาไดอยางมีประสิทธิภาพอบรมการทําหนาที่อาจารยที่ปรกึษา

วิทยานิพนธ ความรูเรือ่งทรัพยสินทางปญญาและ plagiarism 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

i) มีการจัดการอบรมดานการจดัการเรียนการสอน การวดั การประเมินผล การวิจัย การผลิตผลงานทาง วชิาการ

โดยคณะและมหาวิทยาลัย 

ii) จดักลุมผูสอนในแตละรายวชิาที่สอนโดยหลักสูตรเพือ่ใหมกีารทํางานรวมกันและแลกเปล่ียนประสบการณ 

ระหวางอาจารย รวมทั้งไดมีโอกาสฝกฝนหนาที่ของผูประสานงานรายวิชาและผูรวมทําการสอน 

iii) สงเสริมและจัดการแลกเปล่ียนประสบการณดานการจัดการเรยีนการสอนระหวางอาจารยในหลักสูตร 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชพีดานอื่นๆ 

i) กําหนดเปนภาระงานของอาจารยทุกคนตองเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนาวิชาการหรือนําเสนอ 

ผลงานวิจัยทีจ่ัดขึ้นอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

ii) กําหนดเปนภาระงานของอาจารยทุกคนตองทําวิจัยและผลิตผลงานทางวชิาการในรูปแบบตางๆและ/หรอื 

นําเสนอผลงานในการประชุมวชิาการอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 



 

 

69 

หมวดที่ 7  การประกันคณุภาพหลักสูตร 

1. การกํากับมาตรฐาน 

หลักสูตรมกีารกํากับมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร และ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาตดิังนี ้

- มีกรรมการวิชาการระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม  

- มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหนาที่ วางแผน ดําเนินการควบคุมคุณภาพการจดัการเรียนการสอน 

ประเมินผล ปรบัปรุงและพัฒนาหลักสูตร  

- มีผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การตดิ- 

ตามประเมินผลหลักสูตร  

- มีอาจารยผูประสานงานรายวชิา ทําหนาที่ จดัทํา มคอ.3 วางแผนการจดัการเรยีนการสอนรวมกับอาจารย 

ผูสอน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และตดิตามประเมินผลรายวิชาทีร่ับผิดชอบเปนไปอยางมีคุณภาพ นอกจากนี ้

หลักสูตรฯมกีารประเมินผลการดําเนินการตามเปาหมายดงัแสดงในตาราง 

เปาหมาย วิธีการดําเนินการ วิธีการประเมินผล 

1. มกีารพัฒนาหลักสูตรใหสอด 

คลองกับเกณฑมาตรฐาน สกอ. 

1. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ซึ่งประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558 ซึง่ ไดรับการแตงตั้งโดย

ภาควิชาฟสิกส จํานวนไมนอยกวา 3 

คน 

2. มกีารประเมนิผลการดําเนินการ 

ของรายวิชาในหลักสูตรและนําผลมา

พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนทุกป 

3. มกีารปรับปรงุหลักสูตรใหทนัสมัย 

อยางตอเนื่อง อยางนอยทุก 5 ป ี 

1. มกีารรายงานผลตามมาตรฐานหลัก 

สูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 11 

ขอ 

2. มกีารประเมนิโดยคณะกรรมการผู 

ทรงคุณวุฒิภายนอกทกุป 

2. มกีารจดัการเรียน การสอนที่มี 

ความทันสมัย และเนนให นักศึกษา 

สามารถคนควาหาความรูและสราง

งานวิจัยไดภายใตคําแนะนําของ 

อาจารยที่ปรกึษา 

1. มีอาจารยประจําหลักสูตร 

อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรกึษา 

วิทยานิพนธ และอาจารยผูสอบ 

วิทยานิพนธที่มคุีณสมบัติตามเกณฑ 

มาตรฐานหลักสูตรระดับบณัฑิต 

ศึกษา พ.ศ. 2558 และเปนไปตาม 

ขอบังคับมหาวทิยาลัยสงขลา 

นครินทร 

2. มกีารวางแผน การตดิตาม และ

การประเมินผลการจดัการเรยีน   

1. จํานวนรายวชิาที่มีกิจกรรมใหนัก 

ศึกษาไดศึกษาความรูทีท่ันสมัยดวย 

ตนเอง 

2. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

ผลงานและตําแหนงทางวิชาการ และ

ประสบการณดานการพัฒนา ฝกอบรม 

3. จํานวนนักศึกษาที่ประเมินและผล 

การประเมินการเรยีนการสอนรายวิชา 

และอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา 
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เปาหมาย วิธีการดําเนินการ วิธีการประเมินผล 

การสอนทุกรายวิชาทุกภาค

การศึกษาเพือ่ใหมีคุณภาพและ

เปนไปตามวัตถปุระสงคของรายวิชา

และหลักสูตร 

3. มกีารประเมนิการสอนของ 

อาจารย โดยนกัศึกษาเพื่อนํามา 

ปรับปรงุและพัฒนาประสิทธิภาพ 

การสอนของอาจารย 

4. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตร 

ใหเขารวมการอบรมการพัฒนา   

การเรียนการสอน การเสนอผลงาน 

ทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ 

4. จํานวนอาจารยที่ประเมินและผล 

การประเมินการเรยีนการสอนรายวิชา 

3. หลักสูตรไดมาตรฐานตาม ระบบ 

การประกันคุณภาพดานการศึกษา 

งานวิจัยเพื่อวทิยานิพนธและ 

มหาบัณฑิตมีคุณสมบัติตามวัตถุ 

ประสงคของหลักสูตร 

1. มีอาจารยผูสอนรายวิชาที่มีความ 

รูความเชี่ยวชาญ และประสบการณ 

จากการทําวิจัย 

2. กําหนดแผนและแนวทางการทํา 

วิทยานิพนธ และมีอาจารยที่ปรกึษา 

วิทยานิพนธที่มปีระสบการณและมี 

ความเชี่ยวชาญตามหัวขอวิทยา 

นิพนธของนักศึกษา 

1. คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการของ 

อาจารยประจําหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน 

สกอ. 

2. จํานวนการสอบผานโครงรางวิทยา 

นิพนธของนักศึกษาภายในเวลาที่หลัก 

สูตรกําหนด 

3. การเสนอความกาวหนางานวิจัยของ 

นักศึกษาทุกปการศึกษา 

4. จํานวนการนาํเสนอผลงานและการ 

ตีพิมพ/เผยแพรผลงานทางวิชาการของ

นักศึกษาตามเงือ่นไขของทุนการศึกษา 

และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลา- 

นครินทรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิต 

ศึกษา 

5. จํานวนผลงานของนกัศึกษาที่ไดรับ 

รางวัล 

6. จํานวนมหาบัณฑิตที่สําเรจ็การศึกษา 

ภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกาํหนด 

7. ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

สอบวิทยานิพนธ 
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2. บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการสํารวจความพงึพอใจของผูใชบณัฑิตทุกปที่ดําเนินการโดย

มหาวิทยาลัย เพื่อนําขอมูลเขาสูที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอภิปรายเพื่อหาวธิีปรับปรุง 

การดําเนินงานของหลักสูตรในสวนของคุณภาพบัณฑิตใหสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาต ิ

2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจยัของผูสําเร็จการศึกษา 

หลักสูตรตดิตามภาวการณไดงานทําของบัณฑิตทุกคนเพื่อนํามาเปนขอมูลประกอบในการพฒันาและ 

ปรับปรงุหลักสูตร 

 

3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดวิธกีารรับนกัศึกษาสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธกิารเรื่อง 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทุก

ป รวมถงึระดมความเห็นเพื่อประเมินวิธกีารรบันักศึกษา และสํารวจความเห็นของนักศึกษาชั้นปแรกในประเด็นนี้ ขอมูล

ดังกลาวจะถูกพจิารณาโดยที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอภิปรายเพื่อหาวธิีปรับปรงุการดาํเนิน งาน

ตอไป 

- หลักสูตรกําหนดใหผูสมัครเลือกอาจารยที่ปรกึษาวทิยานิพนธเพื่อพัฒนาหัวขอโครงการวิจยัรวมกัน อาจารย ที่

ปรึกษาใหคําแนะนําในการทบทวนเอกสาร ศึกษาระเบียบวิธีวจิัยและขอบเขตงานวิจัยเพื่อวทิยานิพนธ 

- สอบสัมภาษณโดยเริ่มตนจากการใหนกัศึกษานําเสนอรางหัวขอโครงการวิจัย ขอบเขต ระเบียบวิธีวิจยั ผลที่

คาดวาจะไดรับตอคณะกรรมการสอบสัมภาษณ และตอบขอซักถามของคณะกรรมการทั้งในดานวิชาการ เจตคติและ 

ทัศนคติทั่วไป 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา  

- ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหนาที่ใหคําปรึกษาดานการศึกษาและแนวปฏิบัติตาง ๆ ตลอดจน เรือ่ง

อื่น ๆ 

- อาจารยที่ปรกึษาวิทยานิพนธหลัก ทําหนาที่ใหคําปรึกษาในเรื่องการทําวิจยัและเรื่องอื่น ๆ ตามความจําเปน 

- นักศึกษาจัดทาํรายงานความกาวหนาวทิยานพินธ ภาคการศึกษาละ 1 ครัง้ 

- จัดกิจกรรมทัง้ในและนอกชั้นเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนกัศึกษาในทกัษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง

สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูในหมวดที่ 4 

- จัดการเรยีนการสอนที่สอดคลองกับกลยุทธฯ ที่กําหนดไวในหมวดที่ 4 โดยประธานคณะกรรมการบริหาร 

หลักสูตรเปนผูพิจารณา มคอ.3 วากจิกรรมการเรยีนการสอนสอดคลองกับมาตรฐานที่กําหนดและเปาหมายการเสริมสราง 

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 หรือไม 

- ผูประสานงานรายวิชาและอาจารยผูสอนดําเนินการเรียนการสอนดังที่ระบุไวใน มคอ.3 และจัดทํา มคอ.5 เพื่อ

ประมวลผลการจัดการเรยีนการสอนเพื่อพัฒนารายวิชาในปการศึกษาถัดไป คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแตงตัง้ กรรมการ

สอบรายวิชา และจัดใหมีการทวนสอบตามทีก่าํหนด 
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3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  

- มีการตดิตามและรายงานผลการคงอยูของนกัศึกษา 

- มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารหลักสูตรหลังสําเร็จการศึกษา 

- มีการระบบการจัดการขอรองเรียน และมีการสํารวจความพงึพอใจตอผลการจักการขอรองเรยีนของนักศึกษา 

 

4. คณาจารย 

4.1 การบริหารและพฒันาคณาจารย 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดวิธกีารและแนวทางการรับและแตงตัง้อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ

อาจารยประจําหลักสูตร โดยผูไดรับแตงตั้งตองมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรือ่งเกณฑมาตรฐาน 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะพิจารณารายชื่อที่เสนอและสงเรื่องตอ ไป

ยังมหาวทิยาลัย 

-คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดแนวทางการบริหารอาจารยเพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณสมบัติทั้งเชงิปรมิาณ 

และเชิงคุณภาพทั้งในดานวุฒกิารศึกษาและตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอยางตอเนื่อง โดย 

กําหนดแผนพฒันาบุคลากรของภาควิชาฯ ในดานตาง ๆ ไดแก การอบรมสัมมนา การดงูานระยะส้ัน การทําวิจัยรวมกับ 

ตางประเทศ การลาเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ และการขอตําแหนงทางวิชาการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดม 

ความเห็นและสํารวจความเห็นของอาจารย เพือ่ใชขอมูลดังกลาวในการปรับปรุงการดําเนินงานตอไป 

4.2 คุณภาพคณาจารย  

- มีการตดิตามและรายงานรอยละของอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ 

- มีการตดิตามและรายงานการเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารย 

4.3 ผลที่เกิดกับคณาจารย 

- มีการรายงานอัตราการคงอยูของอาจารย  

- มีการสํารวจความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารงานของหลักสูตร 

 

5. หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลกัสูตร 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรใหมเีนื้อหาสอดคลองตามปรัชญาและวัตถุ 

ประสงคของหลักสูตร 

- ปรับปรงุสาระรายวิชาใหสอดคลองกับการพฒันาตามสถานการณของสังคมที่เปล่ียนไป ใหทันสมัย ตาม

ความกาวหนาในศาสตรและความตองการของผูใชบัณฑิต 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดผูประสานงานหลักสูตรและผูประสานงานรวมทุกรายวิชา ผูประสานงาน

รายวิชาจดัทํา มคอ.3 และกําหนดผูสอนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ  

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดการประเมินรายวิชาและอาจารยโดยนักศึกษา  

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดแนวทางการแตงตั้งอาจารยที่ปรกึษาและการชวยเหลือกํากับ ติดตาม 

การศึกษาและการเผยแพรผลงานของนกัศึกษา การแตงตั้งอาจารยที่ปรกึษาวทิยานิพนธตองสอดคลองกับความสนใจ ใน

การทําวิทยานิพนธของนักศึกษา และสอดคลองกับมาตรฐานภาระงานอาจารยที่ปรกึษา  
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- คณาจารยที่ปรึกษวิทยานิพนธติดตามและประเมินความกาวหนาผลวิทยานพินธ 

5.3 การประเมินผูเรียน 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดผูประสานงานหลักสูตรและผูประสานงานรวมทุกรายวิชา ผูประสานงาน 

รายวิชาจดัทํา มคอ.3 และกําหนดผูสอนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ 

 

6. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 

6.1 การบริหารงบประมาณ 

หลักสูตรฯจัดสรรงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตาํรา ส่ือการเรยีนการ สอน โสตทัศนู- 

ปกรณ และวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสรางสภาพแวดลอม ให

เหมาะสมกับการเรยีนรูดวยตนเองของนกัศึกษา 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 

i) หนงัสือ/ตํารา 

ii) ส่ือการเรียนรู 

iii) ครุภัณฑวิจัย 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

i) มีคณะกรรมการวางแผน จัดหา และติดตามการใชทรัพยากรการเรยีนการสอน 

ii) อาจารยผูสอนและผูเรียนเสนอรายชื่อหนังสือ ส่ือ และตํารา ไปยังคณะกรรมการ 

iii) จัดสรรงบประมาณ 

iv) จัดระบบการใชทรัพยากรการเรยีนการสอน 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู 

i) ประเมินความเพียงพอจากผูสอน ผูเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวของ 

ii) จดัระบบติดตามการใชทรัพยากร เพื่อเปนฐานขอมูลประกอบการประเมิน 

 

7. ตัวบงชีผ้ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 7.1 ระดับปริญญาโท 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มกีารประชุมหลักสูตร 

 เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร  อยางนอย 

 ปการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยตองบันทึกการประชุมทุกครัง้ 

X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลองกับกรอบ 

 มาตรฐานคุณวฒุิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวฒุิสาขา/สาขาวชิา (ถาม)ี 

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

 (ถาม)ี  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ

 ภาคการศึกษาใหครบทกุวิชา 

X X X X X 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการ

 ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 

X X X X X 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/ 

 สภาวิชาชีพกําหนด ภายใน 60 วันหลังส้ินสุดปการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที ่

 กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา 

 ที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรงุ การจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือการ

 ประเมินผลการเรียนรูจากผลการดําเนินงานทีร่ายงานในผลการดําเนินการ

 ของหลักสูตรปที่ผานมา 

X X X X X 

8) อาจารยใหม (ถามี) ทกุคนไดรบัการปฐมนเิทศหรือคําแนะนําดาน 

 การจดัการเรยีนการสอน 

X X X X X 

9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวชิาชีพ 

 อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน (ถามี) ไมนอยกวารอยละ 50

 ไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชพี อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บณัฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ 

 หลักสูตรเฉล่ียไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

 X X X X 

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบณัฑิตที่มีตอบณัฑิตใหมเฉล่ียไมนอยกวา  

 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

 ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการ

ตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1–5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผล

การดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 

 

 7.2 ระดับปริญญาเอก 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มกีารประชุมหลักสูตร 

 เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร  อยางนอย 

 ปการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยตองบันทึกการประชุมทุกครัง้ 

X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลองกับกรอบ 

 มาตรฐานคุณวฒุิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวฒุิสาขา/สาขาวชิา (ถาม)ี 

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

 (ถาม)ี  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ

 ภาคการศึกษาใหครบทกุวิชา 

X X X X X 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการ

 ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 

X X X X X 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/ 

 สภาวิชาชีพกําหนด ภายใน 60 วันหลังส้ินสุดปการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที ่

 กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา 

 ที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรงุ การจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือการ

 ประเมินผลการเรียนรูจากผลการดําเนินงานทีร่ายงานในผลการดําเนินการ

 ของหลักสูตรปที่ผานมา 

X X X X X 

8) อาจารยใหม (ถามี) ทกุคนไดรบัการปฐมนเิทศหรือคําแนะนําดาน 

 การจดัการเรยีนการสอน 

X X X X X 

9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวชิาชีพ 

 อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน (ถามี) ไมนอยกวารอยละ 50

 ไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชพี อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บณัฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ 

 หลักสูตรเฉล่ียไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

  X X X 

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบณัฑิตที่มีตอบณัฑิตใหมเฉล่ียไมนอยกวา  

 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการตาม 

TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1–5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการ

ดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนนิการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

1) มกีารประชุมรวมกันของอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก 

เพื่อนรวมงานหรือจากอาจารยผูมีความรูและประสบการณ 

2) มกีารประชุมรวมกันของคณะกรรมการที่ปรกึษาวทิยานิพนธเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ 

เพื่อแกไขปญหาอันอาจเกิดระหวางการดําเนนิการวจิัยของนกัศึกษา 

3) มกีารแลกเปล่ียนความเห็นโดยการสนทนากับนักศึกษาเพือ่ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในชวงของ 

การเรียนแตละรายวิชา 

4) มกีารประเมนิจากการบาน การนําเสนอรายงานหรือการบานและผลสอบของนกัศึกษาในแตละรายวิชา ที่

สามารถใชเปนตัวชี้วัดไดวา ผูเรียนมีความรูและความเขาใจในเนื้อหาทีเ่รียนหรือไม เพือ่ทําการปรับปรุงวธิีการสอนใหมี 

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

5) มกีารประเมนิรายวิชาโดยนกัศึกษาแบบออนไลนที่คณะจัดทําขึ้น 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

1) มกีารประเมนิประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนกัศึกษาทกุภาคการศึกษาตามระบบของมหาวิทยาลัย 

2) มกีารประเมนิทักษะการสอนของอาจารยใหมโดยคณะกรรมการประเมินที่แตงตัง้โดยภาควิชา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

1) ผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมนิหลักสูตรหลังส้ินสุดการสอนแตละปโดยนักศึกษาในชั้นปนัน้ๆ 

2) คณะประเมนิหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปสุดทาย 

3) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตใหม 

4) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผูใชบณัฑิต 

5) คณะประเมนิหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

3. การประเมินผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดหลักสตูร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ (Key Performance 

Indicators) ในหมวดที่ 7 ขอ 7 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตร 

1) ผูรับผิดชอบหลักสูตรจดัทํารายงานการประเมินผลหลักสูตร 

2) ผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อนาํผลการประเมนิมาวางแผนปรบัปรุงหลักสูตร และ กล

ยุทธการสอน 

3) เชญิผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธการสอน 

4) อาจารยผูสอนนําผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนมาปรับปรงุและพัฒนาการจดัการเรยีนการสอนในรายวิชา 

ที่ตนรับผิดชอบ 

5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลประเมนิการจดัการรายวิชาในหลักสูตรซึ่งมกีารดําเนนิการทุกปมาทบทวน 

วิเคราะห พรอมเสนอแนวทางปรับปรงุแกไขในจุดบกพรองที่เกิดขึ้นสําหรับปการศึกษาถดัไป 
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6) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปจจุบนั อาจารยผูสอน ศิษย

เกาและผูใชบัณฑิตมาพิจารณาทบทวน และนาํไปแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลาทีก่ําหนดในระบบประกันคุณภาพ 

การศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก 

ก-1 ตารางเปรียบเทยีบความแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรงุ 

ก-2 ตารางเปรียบเทยีบความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิกับการดําเนนิการของ 

 ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ภาคผนวก ข 

ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

ข-2 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยประจํา 

ข-3 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยพิเศษ 

ภาคผนวก ค 

ค-1 การดําเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 

ค-2 ขอมูลรายวิชาทีจ่ัดการศึกษาเชงิบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WiL) 

ค-3 แบบฟอรมแสดงรอยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูของแตละรายวิชาในหลักสูตร 

 ที่สะทอนการจดัการเรียนรูแบบเชิงรกุ (active learning) 

ค-4 ขอมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 

ภาคผนวก ง 

ง-1 สัญญาจางอาจารยชาวตางชาติ  

ง-2 สัญญาจางอาจารยใหม  

ง-3 Memorandum of Agreement (MOA) หรอื Memorandum of Understanding (MOU) 

ภาคผนวก จ 

จ-1 ขอบังคับมหาวทิยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาชั้นบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

จ-2 สําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตร......... 

 สาขาวิชา............................. 
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ภาคผนวก ก 

ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวางหลกัสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

      หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสกิส (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ปรัชญา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส มุงผลิต

มหาบัณฑิตท่ีมีความรูและทักษะวิจัยเพ่ือตอยอดองคความรู 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม พรอมท้ังมีคุณธรรมและจริยธรรม 

มีความรับผิดชอบและมีความมุงม่ันในการพัฒนา 

 

 

ปรัชญา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส มุงผลิต

บัณฑิตท่ีมีความสามารถจัดการปญหาในอุตสาหกรรม 5 ดาน 

คือ สุขภาพผูสูงอายุ การเกษตรอัจฉริยะ พลังงานสะอาด 

ภูมิศาสตรสิ่งแวดลอม หรือดิจิทัล โดยหลักสูตรระดับปริญญา

โทเนนการประยุกตใชความรูทางฟสิกส ในขณะท่ีหลักสูตร

ระดับปริญญาเอกเนนบูรณาการความรูทางฟสิกสรวมความรู

สาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวของเพ่ือสรางองคความรูใหมทางฟสิกสหรือ

นวัตกรรมเพ่ือจัดการปญหาในอุตสาหกรรม 5 ดานดงกลาว 

โดยท้ังสองหลักสูตรจัดการศึกษาตามแนวทางพัฒนาการนิยม 

(progressivism) ใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู เนน

กระบวนการเรียนรูเชิงรุก (active learning) การเรียนรูโดยใช

ปญหาเปนฐาน (problem-based Learning) และสงเสริม

และสนับสนุนการเรียนแบบออนไลนและรูดวยตนเอง (self-

directed learning) สรางเสริมการเรียนรูและพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่องนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต รวมท้ังมีคุณธรรม 

จริยธรรม รับผิดชอบตอสังคม และยึดประโยชนของเพ่ือน

มนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1. ผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีมี

ความสามารถท้ังในดานองคความรูฟสิกสพ้ืนฐานและใน

การนําความรูฟสิกสพ้ืนฐานไปประยุกตใชในการวิจัยตอ

ยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2. ผลิตผลงานวิจัยสรางองคความรูพ้ืนฐานใหม/ผลิตผล

งานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรม 

3. มีคุณลักษณะความเปนพลเมืองของโลก เขาใจในพหุ

วัฒนธรรม สามารถท่ีจะทํางานรวมกับผู อ่ืนได  มี

คุณธรรมและจริยธรรม มีความใฝรู เรียนรูและทําความ

เขาใจตลอดชีวิต 

 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1. ผลิตกําลังคนท่ีมีความสามารถประยุกตใชความรูทาง

ฟสิกสในการจัดการปญหาในอุตสาหกรรม 5 ดาน คือ

สุขภาพผูสูงอายุ การเกษตรอัจฉริยะ พลังงานสะอาด 

ภูมิศาสตรสิ่งแวดลอม หรือดิจิทัล 

2. มีคุณลักษณะความเปนพลเมืองของโลก เขาใจในพหุ

วัฒนธรรม มีความเปนสากล สามารถท่ีจะทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนได มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความใฝรู เรียนรูและ

ทําความเขาใจตลอดชีวิต 

 

แผนการศึกษา 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 

ชั้นปที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 1 

333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย - 

เพิ่มรายวิชาลงทะเบียนแบบไมนับหนวยกิต  

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 

ชั้นปท่ี 1   ภาคการศึกษาท่ี 1  หนวยกิต 

333-501 วิธีการวิจัยทางฟสิกส  2((2)-0-4) 

        Research Methods in Physics 
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333-601 วิทยานิพนธ   9(0-27-0) 

333-691 สัมมนาทางฟสิกส 1 - 

 รวม 9(0-27-0) 

ชั้นปที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2 

333-601 วิทยานิพนธ  9(0-27-0) 

333-692 สัมมนาทางฟสิกส 2 - 

 รวม 9(0-27-0) 

ชั้นปท่ี 2   ภาคการศึกษาท่ี 1 

333-601 วิทยานิพนธ  9(0-27-0) 

 รวม 9(0-27-0) 

ชั้นปที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 2 

333-601 วิทยานิพนธ  9(0-27-0) 

 รวม 9(0-27-0) 

หมายเหตุ นักศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก1  ตองลงทะเทียนเรียนวิชา 

333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย 333-691 สัมมนาทางฟสิกส 1 

และ 333-692 สัมมนาทางฟสิกส 2 แบบไมนับหนวยกิตและตองไดเกรด S 

        333-502  จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย 1((1)-0-2)   (Ethics and 

Philosophy in Research) 

        333-601 วิทยานิพนธ               9(0-27-0) 

(Thesis) 

        333-691 สัมมนาฟสิกส 1*   1(0-(2)-1) 

(Seminar in Physics I)  

 รวม    9(0-27-0) 

* นักศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ตองลงทะเบียนเรียนวิชา 333- 501 

วิธีการวิจัยทางฟสิกส, 333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย, 333-691 

สัมมนาฟสิกส 1 และ 333-692 สัมมนาฟสิกส 2 แบบไมนับหนวยกิตและตอง

ไดเกรด S 

ที่เหลือคงเดิม 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 

ชั้นปที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 1 

333-501 วิธีการวิจัยทางฟสิกส      - 

333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย      - 

333-xxx  วิชาพื้นฐานสําหรับการวิจัย 9(9-0-18)* 

  รวม  9(9-0-18)* 

ชั้นปที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2 

333-xxx  วิชาพื้นฐานสําหรับการวิจัย 6(6-0-12)* 

333-602 วิทยานิพนธ  3(0-18-0) 

  รวม  9(3-18-12) 

ชั้นปที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 1 

333-602 วิทยานิพนธ  11 (0-33-0) 

333-691 สัมมนาฟสิกส 1  - 

   รวม 11(0-33-0) 

ชั้นปที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 2 

333-602 วิทยานิพนธ  10 (0-30-0) 

333-692 สัมมนาฟสิกส 2  - 

   รวม 10(0-30-0) 

หมายเหตุ (1) นักศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก2  ตองลงทะเบียนเรียนวิชา 

333-501 วิธีการวิจัยทางฟสิกส 333-502 จริยธรรมและ

ปรัชญาในการวิจัย 333-691 สัมมนาทางฟสิกส 1 และ 333-

692 สัมมนาทางฟสิกส 2 แบบไมนับหนวยกิตและตองไดเกรด 

S 

            *(2) วิชาพื้นฐานสําหรับการวิจัยตองเปนกระบวนวิชา 333-xxx 

อยางนอย 6 หนวยกิต  และกระบวนวิชาพื้นฐานสําหรับการ

วิจัยในภาควิชาฟสิกสหรือกระบวนวิชาเลอืกนอกภาควิชาที่เปด

สอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรโดยความเห็นชอบของ

อาจารยที่ปรึกษา 

เพิ่มรายวิชาบังคับแบบนับหนวยกิตและลดหนวยกิตวิชาวิทยานิพนธ 

         หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 

          ชั้นปท่ี 1   ภาคการศึกษาท่ี 1                           หนวยกิต 

          333-501 วิธีการวิจัยทางฟสิกส*             2((2)-0-4) 

        (Research Methods in Physics)  

          333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย*           1((1)-0-2) 

         (Ethics and Philosophy in Research)  

          333-xxx  วิชาเลือก***               6(6-0-12) 

         (Elective Courses)  

         รวม                9(9-0-18) 

          ชั้นปท่ี 1   ภาคการศึกษาท่ี 2 

          333-601  วิชาเลือก***               6(6-0-12) 

         (Elective Courses)  

          333-602  วิทยานิพนธ                3(0-9-0) 

         (Seminar in Physics II)  

         รวม                 9(6-9-12) 

           ชั้นปท่ี 2   ภาคการศึกษาท่ี 1 

           333-602 วิทยานิพนธ                8(0-24-0) 

         (Thesis)  

           333-692 สัมมนาฟสิกส 1**                1(0-(2)-1) 

         (Seminar in Physics I)  

         รวม    8(0-24-0) 

             ชั้นปท่ี 2   ภาคการศึกษาท่ี 2 

             333-602 วิทยานพินธ                10(0-30-0) 

           (Thesis) 

             333-692 สัมมนาฟสิกส 2**  1(0-(2)-1) 

           (Seminar in Physics II)  

           รวม    10(0-30-0) 

* นักศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ลงทะเบียนเรียนวิชา 333-501 วิธีการ

วิจัยทางฟสิกส และ 333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัยแบบประเมิน

โดยใหสัญลักษณ “S” หรือ “U” 
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** ลงทะเบียนเรียนวิชา 333-691 สัมมนาฟสิกส 1 และ 333-692 สัมมนา

ฟสิกส 2 แบบไมนับหนวยกิตและตองไดเกรด S 

*** วิชาเลือกตองเปนกระบวนวิชา 333-xxx อยางนอย 6 หนวยกิต และ

กระบวนวิชาเลือกในภาควิชาฟสิกสหรือกระบวนวิชาเลือกนอกภาควิชาที่เปด

สอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรรวมกับอาจารยที่ปรึกษา และ การจัดการเรียนการสอนใน

กระบวนวิชา 333-xxx เปนแบบโมดูลคือ เรียนแบบเขมขนในรายวิชาใดวิชา

หนึ่งจนจบรายวิชานั้นไปแลว จึงเริ่มเรียนในรายวิชาถัดไปตามตารางการจัดการ

เรียนการสอนโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา

ฟสิกสหลักสูตรนานาชาต ิ

หมวดวิชาบังคับ  
ลงทะเบียนแบบไมนับหนวยกิต  

333-501 วิธีการวิจัยทางฟสิกส  2(2-0-4) 

Research Methods in Physics 

 

333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย 1(1-0-2) 

Ethics and Philosophy in Research 

 

คงเดิมสําหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 แตเปลี่ยนเปนนับหนวยกิตในหลักสูตร

แบบ ก 2 

 

คงเดิมสําหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 แตเปลี่ยนเปนนับหนวยกิตในหลักสูตร

แบบ ก 2 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ  
วิทยานิพนธ 

ลงทะเบียนจํานวน 36 หนวยกิต (สําหรับ แผน ก แบบ ก1)  

333-601 วิทยานิพนธ  36(0-108-0) 

 Thesis 

ลงทะเบียนจํานวน  24 หนวยกิต (สําหรับ แผน ก แบบ ก2)  

333-602 วิทยานิพนธ  24(0-72-0)  

             Thesis 

 

 

คงเดิม 

 

ลงทะเบียนจํานวน  21 หนวยกิต (สําหรับ แผน ก แบบ ก2) 

333-602 วิทยานิพนธ  21(0-63-0)  

             Thesis 

หมวดวิชาพ้ืนฐานเพ่ือการวิจัย 

ลงทะเบียนจํานวน 12 หนวยกิต (สําหรับ แผน ก แบบ ก2) 
เปลี่ยนชื่อเปน หมวดวิชาเลือก พรอมทั้งยุบรวมทุกกลุมวิชาเขาไวเปนกลุมเดียว

มีทั้งหมด 27 รายวิชา ดังนี ้

333-511    สารสนเทศควอนตัมสําหรับเทคโนโลยีดิจิทัล 3((3)-0-6) 

 (Quantum Information for Digital Technology)  

333-512   โฟโตนิกสและทัศนศาสตรไมเชิงเสน  3((3)-0-6) 

 (Photonics and Nonlinear Optics) 

333-513 ฟสิกสนิวเคลียร   3((3)-0-6) 

 (Nuclear Physics) 

333-514 กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดลอมและการประยุกต 3((2)-1-9) 

 (Environmental Radioactivity and Applications) 

333-515 นาโนฟสิกสและการประยุกตใชงาน  3((3)-0-6) 

 (Nanophysics and Applications) 

333-516 การแปลงพลังงานจากวัสดพุอลิเมอรอิเล็กโทรแอคทิฟ3((3)-0-6) 

 (Energy Conversion from Electroactive Polymers)  

333-517 วัสดุฉลาดและการประยุกตใชงาน  3((3)-0-6) 

 (Smart Materials and Applications) 

333-518 กระบวนการเยื่อบางและเทคโนโลยี  3((3)-0-6) 

 (Membrane Processes and Technology) 

333-519  ฟสิกสพลาสมา                   3((3)-0-6) 

 (Plasma Physics) 

333-520 ปฏิกิริยานิวเคลียรแบบฟวชันที่ควบคุมไดข้ันสูง     3((3)-0-6)                     

 (Advanced Controlled Fusion) 
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333-521  ไบโอเซนเซอร   3((3)-0-6) 

      (Biosensors) 

333-522  กลศาสตรชีวภาพของโมเลกุลและชีวสารสนเทศ  3((3)-0-6) 

  (Molecular Biomechanics and Bioinformatics) 

333-581  ชุดวิชาฟสิกสเชิงควอนตมัของระบบอนุภาคหลายตัว 6((5)-3-10) 

  (Module on Quantum Physics of Many-particle Systems) 

333-582 ชุดวิชาเอกภพวิทยา   6((5)-3-10) 

 (Module on Cosmology) 

333-583 ชุดวิชาทฤษฎีความโนมถวงแบบขยายความ 6((5)-3-10) 

 (Module on Modified Gravity Theories) 

333-584 ชุดวิชานวัตกรรมระบบถายภาพและแมชชีนวิชั่น 6((3)-6-9)) 

 (Module on Innovative Imaging System and Machine 

Vision) 

333-585  ชุดวิชาวิศวกรรมแสงสําหรับการสํารวจอวกาศ      6((5)-3-10) 

                และทรพัยากรธรรมชาต ิ        

 (Module on Optical Engineering for Space  

                 and Natural Resource Explorations) 

333-586 ชุดวิชาธรณีฟสิกสประยุกต   6((4)-6-8) 

 (Module on Applied Geophysics) 

333-587 ชุดวิชาการสังเคราะหอนุภาคนาโนและเสนใยนาโน 6((3)-6-9) 

 (Module on Fabrication of Nanoparticles and Nanofibers) 

333-588 ชุดวิชากระบวนการฟสิกสและเทคโนโลยีพลังงาน 6((4)-4-10) 

 (Module on Physics Process and Energy Technology) 

333-589 ชุดวิชาการคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับงานวิจัย         6((3)-9-6) 

               ทางฟสิกส 

 (Module on Numerical Computations for Physics 

Research) 

333-590 ชุดวิชาปญญาประดิษฐประยุกตในงานวิจัย 6((3)-9-6) 

 (Module on Applied Artificial Intelligence  

                in Research) 

333-591 ชุดวิชาการออกแบบและพัฒนาอุปกรณเชิงแสง 6((3)-6-9) 

 (Module on Optical Device Design and Development) 

333-592   ชุดวิชาฟสิกสศึกษาและการเรียนรูโดยใช             6((3)-9-6) 

               เทคโนโลยีดิจิทัล          

             (Module on Physics Education and Digital Learning)        

333-593 ชุดวิชาการวิเคราะหเชิงปริมาณแบบประยุกต        6((4)-6-8) 

                ในฟสกิสศึกษา  

  (Module on Applied Quantitative Analysis in         

Physics Education) 

333-611 หัวขอพิเศษ 1   3((3)-0-6) 

 (Special Topics I) 

333-612 หัวขอพิเศษ 2   3((3)-0-6) 

 (Special Topics II) 

 

กลุมวิชาฟสิกสทฤษฎีและจักรวาลวิทยา  

333-511 ฟสิกสแบบฉบับของระบบอนุภาคหลายตัว     3(3-0-6) 

 Classical Physics of Many-particle Systems 

333-512 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา                   3(3-0-6) 

ลบชื่อกลุมวิชา ยกเลกิบางรายวิชาที่มีเนื้อหาไมตรงกับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร ปรับปรุงเนื้อหาของบางรายวิชาใหทันสมัยและยายไปรวมในหมวด

วิชาเลือก 
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 Electromagnetic Theory 

333-513 ฟสิกสเชิงควอนตัมของระบบอนุภาคหลายตัว            3(3-0-6) 

 Quantum Physics of Many-particle Systems 

333-514 ฟสิกสเชิงควอนตัมข้ันสูงของระบบอนุภาคหลายตัว     3(3-0-6) 

 Advanced Quantum Physics of Many-particle Systems 

333-515 สนามโนมถวงเชงิควอนตมั                   3(3-0-6) 

 Quantum Gravity 

333-516 ทัศศาสตรข้ันสูง                    3(3-0-6) 

 Advanced Optics 

333-517 การคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับงานวิจัย                   3(3-0-6) 

Numerical Computations for Research  

 

 

 

 

 

 

 

 

333-517 ฟสิกสจากความสมมาตร                                       3(3-0-6) 

            Physics from Symmetry 

333-518 สารสนเทศควอนตัม                     3(3-0-6)  

 Quantum Information 

333-519 อุณหพลศาสตรเชิงสถิต ิ                     3(3-0-6)  

Statistical Thermodynamics 

333-611 หัวขอพิเศษทางฟสิกสทฤษฎี                     3(3-0-6) 

 Special Topics in Theoretical Physics 

333-612 หัวขอพิเศษทางฟสิกสคํานวณ                     3(3-0-6) 

 Special Topics in Computational Physics 

 

กลุมวิชาธรณีฟสิกส 

333-521 ธรณีฟสิกส                      3(3-0-6) 

 Geophysics 

333-522 ธรณีฟสิกสประยุกต                      3(3-0-6) 

 Applied Geophysics 

333-523 ธรณีฟสิกสในงานนิติวิทยาศาสตร                      3(3-0-6) 

 Geophysics in Forensic Science 

333-621 หัวขอพิเศษทางธรณีฟสิกส 1                     3(3-0-6) 

 Special Topics in Geophysics 1 

333-622 หัวขอพิเศษทางธรณีฟสิกส 2                     3(3-0-6) 

 Special Topics in Geophysics 2 

ลบชื่อกลุมวิชา ยกเลกิบางรายวิชาที่มีเนื้อหาไมตรงกับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร ปรับปรุงเนื้อหาของบางรายวิชาใหทันสมัยและยายไปรวมในหมวด

วิชาเลือก 

กลุมวิชาฟสิกสนิวเคลียร 

333-531 ฟสิกสนิวเคลียร                       3(3-0-6) 

Nuclear Physics 

333-534 กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดลอมและการประยุกต            3(3-0-6) 

Environmental Radioactivity and Applications 

333-631 หัวขอพิเศษทางฟสิกสนิวเคลียร                     3(3-0-6) 

Special Topics in Nuclear Physics 

333-632 หัวขอพิเศษทางนิวเคลียรเทคโนโลยี                         3(3-0-6) 

ลบชื่อกลุมวิชา ยกเลกิบางรายวิชาที่มีเนื้อหาไมตรงกับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร ปรับปรุงเนื้อหาของบางรายวิชาใหทันสมัยและยายไปรวมในหมวด

วิชาเลือก 
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              Special Topics in Nuclear Technology 

กลุมวิชาดาราศาสตรและดาราฟสิกส   

333-541 เอกภพวิทยา 1        3(3-0-6)

 Cosmology I 

333-542 เอกภพวิทยา 2        3(3-0-6) 

 Cosmology II 

333-543 ฟสิกสของดาวฤกษ       3(3-0-6) 

 Physics of Stars 

 

 

 

 

333-641  หัวขอพิเศษทางเอกภพวิทยา      3(3-0-6) 

 Special Topics in Cosmology 

333-642  หัวขอพิเศษทางดาราฟสิกสเชิงคํานวณ      3(3-0-6) 

 Special Topics in Computational Astrophysics 

ลบชื่อกลุมวิชา ยกเลกิบางรายวิชาที่มีเนื้อหาไมตรงกับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร ปรับปรุงเนื้อหาของบางรายวิชาใหทันสมัยและยายไปรวมในหมวด

วิชาเลือก 

กลุมวิชาวัสดุฉลาดและนาโนเทคโนโลยี 

333-551 ฟสิกสสถานะของแข็ง                     3(3-0-6) 

 Solid State Physics 

333-552 นาโนฟสิกสและการประยุกตใชงาน                     3(3-0-6) 

 Nanophysics and Applications 

333-553 การแปลงพลังงานจากวัสดุพอลิเมอรอิเล็กโทรแอคทิฟ    3(3-0-6) 

 Energy Conversion form Electroactive Polymers  

333-554 วัสดุฉลาดและการประยุกตใชงาน                      3(3-0-6) 

 Smart Materials and Applications 

333-555 วัสดุเสนใยและการประยุกตใชงาน                            3(3-0-6) 

            Fiber Materials and Applications 

333-651 หัวขอพิเศษทางวัสดุฉลาดและ นาโนเทคโนโลยี 1       3(3-0-6) 

 Special Topics in Smart Materials and Nanotechnology I 

333-652 หัวขอพิเศษทางวัสดุฉลาดและ นาโนเทคโนโลยี 2      3(3-0-6) 

  Special Topics in Smart Materials and Nanotechnology II 

ลบชื่อกลุมวิชา ยกเลกิบางรายวิชาที่มีเนื้อหาไมตรงกับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร ปรับปรุงเนื้อหาของบางรายวิชาใหทันสมัยและยายไปรวมในหมวด

วิชาเลือก 

กลุมวิชาเทคโนโลยีพลาสมาและพลังงาน 

333-561 ฟสิกสพลาสมา                                              3(3-0-6) 

 Plasma Physics 

333-562 ฟสิกสและเทคโนโลยีพลังงาน                     3(3-0-6) 

 Physics and Energy Technology 

333-563 ฟสิกสของเทคโนโลยีการอบแหง                      3(3-0-6) 

Physics in Drying Technology 

333-564 ฟสิกสของยางเบ้ืองตน                      3(3-0-6) 

Introduction to Rubber Physics 

333-565 กระบวนการเยื่อบางและเทคโนโลย ี                      3(3-0-6) 

Membrane Processes and Technology 

333-566 ปฏิกิริยานิวเคลียรแบบฟวชันที่ควบคุมไดชั้นสูง             3(3-0-6) 

             Advanced Controlled Fusion 

333-567 เอมเอชดี คลื่นในพลาสมาและความไมเสถียร              3(3-0-6) 

             MHD, Waves in Plasmas and Instabilities  

333-661 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยพีลาสมาและพลังงาน 1        3(3-0-6) 

 

ลบชื่อกลุมวิชา ยกเลกิบางรายวิชาที่มีเนื้อหาไมตรงกับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร ปรับปรุงเนื้อหาของบางรายวิชาใหทันสมัยและยายไปรวมในหมวด

วิชาเลือก 
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 Special Topics in Plasma and Energy Technology I 

333-662 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีพลาสมาและพลังงาน 2        3(3-0-6) 

  Special Topics in Plasma and Energy Technology II 

กลุมวิชาฟสิกสศึกษา 

333-571 ฟสิกสศึกษา                       3(3-0-6) 

Physics Education 

333-572 เครื่องมือและการวัดในฟสิกสศึกษา                      3(3-0-6) 

Instruments and Measurement in Physics Education 

 

333-671 หัวขอพิเศษทางฟสิกสศึกษา 1                      3(3-0-6) 

Special Topics in Physics Education I 

333-672 หัวขอพิเศษทางฟสิกสศึกษา 2                      3(3-0-6) 

Special Topics in Physics Education II 

ลบชื่อกลุมวิชา ยกเลกิบางรายวิชาที่มีเนื้อหาไมตรงกับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร ปรับปรุงเนื้อหาของบางรายวิชาใหทันสมัยและยายไปรวมในหมวด

วิชาเลือก 

กลุมวิชาชีวฟสิกส 

333-581 ไบโอเซนเซอร                      3(3-0-6) 

Biosensors 

333-582 ไมโครฟลูอิดิกสและระบบการวิเคราะห                       3(3-0-6) 

            ระดับไมโครอยางสมบูรณ    

            Microfluidics and Micro Total Analytical Systems 

333-583 ฟสิกสในระบบทางเคมีและชีววิทยา                         3(3-0-6) 

Physics in Chemical and Biological Systems 

333-584 ฟสิกสการแพทย                                      3(3-0-6) 

Medical Physics 

333-585 ออปติคอลสเปกโทรสโกปสําหรับเซนเซอร       3(3-0-6) 

Optical Spectroscopy for Sensor  

333-681 หัวขอพิเศษทางชีวฟสิกส 1                                    3(3-0-6) 

Special Topics in Biophysics I 

333-682 หัวขอพิเศษทางชีวฟสิกส 2                     3(3-0-6) 

Special Topics in Biophysics II 

ลบชื่อกลุมวิชา ยกเลกิบางรายวิชาที่มีเนื้อหาไมตรงกับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร ปรับปรุงเนื้อหาของบางรายวิชาใหทันสมัยและยายไปรวมในหมวด

วิชาเลือก 

กลุมวิชาวิชาอ่ืนๆและสัมมนา  

333-691  สัมมนาฟสิกส 1        1(0-2-1)

 Seminar in Physics I 

333-692  สัมมนาฟสิกส 2                      1(0-2-1) 

 Seminar in Physics II 

คงเดิม 

 

คงเดิม 
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ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวางหลกัสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

      หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรนานาชาติ) 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ปรัชญา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส มีเปาหมายเพ่ือ

ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู มีความสามารถในการถายทอดและมี

ทักษะวิจัยข้ันสูงเพ่ือตอยอดองคความรู เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม พรอมท้ังมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความ

รับผิดชอบและมีความมุงม่ันในการพัฒนา 

 

 

ปรัชญา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส มุงผลิตบัณฑิต

ท่ีมีความสามารถจัดการปญหาในอุตสาหกรรม 5 ดาน คือ 

สุขภาพผูสูงอายุ การเกษตรอัจฉริยะ พลังงานสะอาด 

ภูมิศาสตรสิ่งแวดลอม หรือดิจิทัล โดยหลักสูตรระดับปริญญา

โทเนนการประยุกตใชความรูทางฟสิกส ในขณะท่ีหลักสูตร

ระดับปริญญาเอกเนนบูรณาการความรูทางฟสิกสรวมความรู

สาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวของเพ่ือสรางองคความรูใหมทางฟสิกสหรือ

นวัตกรรมเพ่ือจัดการปญหาในอุตสาหกรรม 5 ดานดงกลาว 

โดยท้ังสองหลักสูตรจัดการศึกษาตามแนวทางพัฒนาการนิยม 

(progressivism) ใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู เนน

กระบวนการเรียนรูเชิงรุก (active learning) การเรียนรูโดย

ใชปญหาเปนฐาน (problem-based Learning) และสงเสริม

และสนับสนุนการเรียนแบบออนไลนและรูดวยตนเอง (self-

directed learning) สรางเสริมการเรียนรูและพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่องนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต รวมท้ังมีคุณธรรม 

จริยธรรม รับผิดชอบตอสังคม และยึดประโยชนของเพ่ือน

มนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง 

ว ัตถุประสงคของหลักสูตร 

1. ผลิตกํ าลั งคนด าน วิทยาศาสตรและเทคโนโล ยี ท่ี มี

ความสามารถท้ังในดานองคความรูฟสิกสพ้ืนฐานและใน

การนําความรูฟสิกสพ้ืนฐานไปประยุกตใชในการวิจัยตอ

ยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2. ผลิตผลงานวิจัยสรางองคความรู พ้ืนฐานใหม/ผลิตผล

งานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรม 

3. มีคุณลักษณะความเปนพลเมืองของโลก เขาใจในพหุ

วัฒนธรรม สามารถท่ีจะทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีคุณธรรม

และจริยธรรม มีความใฝรู เรียนรูและทําความเขาใจตลอด

ชีวิต 

 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1. ผลิตกําลังคนท่ีมีความสามารถบูรณาการความรูทางฟสิกส 

รวมความรูสาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวของเพ่ือสรางองคความรูใหมทาง

ฟสิกสหรือนวัตกรรมเพ่ือจัดการปญหาในอุตสาหกรรม 5 

ดาน คือ สุขภาพผูสูงอายุ การเกษตรอัจฉริยะ พลังงาน

สะอาด ภูมิศาสตรส่ิงแวดลอม หรือดจิิทัล  

2. มีคุณลักษณะความเปนพลเมืองของโลก เขาใจในพหุ-

วัฒนธรรม มีความเปนสากล สามารถท่ีจะทํางานรวมกับ 

ผูอ่ืนได มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความใฝรู เรียนรูและทํา 

ความเขาใจตลอดชีวิต 

แผนการศึกษา 

หลักสูตรแบบ 1.1 

ชั้นปที่ 1   ภาคการศึกษาท่ี 1  หนวยกิต 

333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย - 

Ethics and Philosophy in Research 

 

เพิ่มรายวิชาลงทะเบียนแบบไมนับหนวยกิต  

หลักสูตรแบบ 1.1 

        ชั้นปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 333-501 วิธีการวิจัยทางฟสิกส*  2((2)-0-4) 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

333-701 วิทยานิพนธ   8(0-24-0) 

Thesis 

333-791 สัมมนาฟสิกส 1   - 

Seminar in Physics I 

   รวม 8(0-24-0) 

ชั้นปที่ 1   ภาคการศึกษาท่ี 2 

333-701 วิทยานิพนธ   8(0-24-0) 

Thesis 

333-792 สัมมนาฟสิกส 2  - 

Seminar in Physics II 

   รวม 8(0-24-0) 

ชั้นปที่ 2   ภาคการศึกษาท่ี 1 

333-701 วิทยานิพนธ   8(0-24-0) 

Thesis 

333-793 สัมมนาฟสิกส 3   - 

Seminar in Physics III 

   รวม 8(0-24-0) 

ชั้นปที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 2 

333-701 วิทยานิพนธ   8(0-24-0)* 

Thesis 

   รวม 8(0-24-0) 

ชั้นปที่ 3   ภาคการศึกษาท่ี 1 

333-701 วิทยานิพนธ   8(0-24-0)* 

Thesis 

   รวม 8(0-24-0) 

ชั้นปที่ 3   ภาคการศึกษาท่ี 2 

333-701 วิทยานิพนธ   8(0-24-0)* 

Thesis 

   รวม 8(0-24-0) 

หมายเหตุ   

(1)  วิชา 333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย, วิชา 333-

791 สัมมนาฟสิกส 1, วิชา 333-792 สัมมนาฟสิกส 2 และ 

วิชา 333-793 สัมมนาฟสิกส 3 เปนวิชาบังคับให นศ. 

ลงทะเบียนเรียน โดยไมนับหนวยกิต 

(2) นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานเพ่ือการ

วิจัยระดับปริญญาโท รหัส 333-xxx โดยไมนับหนวยกิต 

ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

(3) *นักศึกษาสามารถเลือกทําวิทยานิพนธ ณ สถาบันการศึกษา

ในตางประเทศได 

             (Research methods in Physics)  

 333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย*  1((1)-0-2) 

       (Ethics and philosophy in research)  

 333-701 วิทยานิพนธ   8(0-(24)-0) 

       (Thesis)  

 333-791 สัมมนาฟสิกส 1*   1(0-(2)-1) 

       (Seminar in Physics I)  

       รวม    8(0-24-0) 

* นักศึกษาในหลักสูตรแผน 1.1 ตองลงทะเบียนเรียนวิชา 333-501 วิธีการ

วิจัยทางฟสิกส, 333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย, 333-791 สัมมนา

ฟสิกส 1, 333-792 สัมมนาฟสิกส 2 และ 333-793 สัมมนาฟสิกส 3 แบบไม

นับหนวยกิตและตองไดเกรด S 

 

ที่เหลือคงเดิม  

หลักสูตรแบบ 1.2 

ชั้นปที่ 1   ภาคการศึกษาท่ี 1  หนวยกิต 

333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย - 

เพิ่มรายวิชาลงทะเบียนแบบไมนับหนวยกิต  

หลักสูตรแบบ 1.2 

ชั้นปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

Ethics and Philosophy in Research 

333-702 วิทยานิพนธ   8(0-24-0) 

Thesis 

333-790 สัมมนาฟสิกส    - 

Seminar in Physics  

   รวม 8(0-24-0) 

ชั้นปที่ 1   ภาคการศึกษาท่ี 2 

333-702 วิทยานิพนธ   8(0-24-0) 

Thesis 

333-791 สัมมนาฟสิกส 1   - 

Seminar in Physics I 

   รวม 8(0-24-0) 

ชั้นปที่ 2   ภาคการศึกษาท่ี 1 

333-702 วิทยานิพนธ   8(0-24-0) 

Thesis 

333-793 สัมมนาฟสิกส 2   - 

Seminar in Physics II 

   รวม 8(0-24-0) 

ชั้นปที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 2 

333-702 วิทยานิพนธ   8(0-24-0)* 

Thesis 

333-793 สัมมนาฟสิกส 3   - 

Seminar in Physics III 

   รวม 8(0-24-0) 

ชั้นปที่ 3   ภาคการศึกษาท่ี 1 

333-702 วิทยานิพนธ   8(0-24-0)* 

Thesis 

   รวม 8(0-24-0) 

ชั้นปที่ 3   ภาคการศึกษาท่ี 2 

333-702 วิทยานิพนธ   8(0-24-0)* 

Thesis 

   รวม 8(0-24-0) 

ชั้นปที่ 4   ภาคการศึกษาที่ 1 

333-702 วิทยานิพนธ   8(0-24-0)* 

Thesis 

   รวม 8(0-24-0) 

ชั้นปที่ 4   ภาคการศึกษาที่ 2 

333-702 วิทยานิพนธ   8(0-24-0)* 

Thesis 

   รวม 8(0-24-0) 

ชั้นปที่ 5   ภาคการศึกษาที่ 1 

333-702 วิทยานิพนธ   8(0-24-0)* 

Thesis 

 333-501 วิธีการวิจัยทางฟสิกส*  2((2)-0-4) 

             (Research methods in Physics)  

 333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย*  1((1)-0-2) 

       (Ethics and philosophy in research)  

 333-701 วิทยานิพนธ   8(0-(24)-0) 

       (Thesis)  

 333-791 สัมมนาฟสิกส 1*   1(0-(2)-1) 

       (Seminar in Physics I)  

       รวม    8(0-24-0) 

* นักศึกษาในหลักสูตรแผน 1.2 ตองลงทะเบียนเรียนวิชา 333-501 วิธีการ

วิจัยทางฟสิกส, 333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย, 333-790 สัมมนา

ฟสิกส, 333-791 สัมมนาฟสกิส 1, 333-792 สัมมนาฟสิกส 2 และ 333-793 

สัมมนาฟสกิส 3 แบบไมนับหนวยกิตและตองไดเกรด S  

 

ที่เหลือคงเดิม 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

   รวม 8(0-24-0) 

หมายเหตุ   

(1)  วิชา 333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัยวิชา 333-

790 สัมมนาฟสิกส, วิชา 333-791 สัมมนาฟสิกส 1, วิชา 

333-792 สัมมนาฟสิกส 2 และวิชา 333-793 สัมมนาฟสิกส 

3 เปนวิชาบังคับ  ให นศ. ลงทะเบียนเรียน โดยไมนับหนวย

กิต 

(2) นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานเพ่ือการ

วิจัยระดับปริญญาโท รหัส 333-xxx โดยไมนับหนวยกิต 

ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

(3) *นักศึกษาสามารถเลือกทําวิทยานิพนธ ณ สถาบันการศึกษา

ในตางประเทศได 

หมวดวิชาบังคับ 

 

 

ลงทะเบียนแบบไมนับหนวยกิต  

333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย                      1(1-0-2) 

Ethics and Philosophy in Research 

 

เพิ่มรายวิชาลงทะเบียนแบบไมนับหนวยกิต  

333-501 วิธีการวิจัยทางฟสิกส  2(2-0-4) 

Research Methods in Physics 

 

คงเดิม 

หมวดวิทยานิพนธ 

ลงทะเบียนจํานวน 48 หนวยกิต (หลักสูตรแบบ 1.1)  

333-701 วิทยานิพนธ                  48(0-144-0) 

 Thesis 

ลงทะเบียนจํานวน  72 หนวยกิต (หลักสูตรแบบ 1.2) 

333-702 วิทยานิพนธ                  72(0-216-0) 

             Thesis 

 

 

คงเดิม 

 

 

คงเดิม 

หมวดวิชาสัมมนา 

ลงทะเบียนแบบไมนับหนวยกิต  

333-790 สัมมนาฟสิกส          1(0-2-1)

 Seminar in Physics 

333-791  สัมมนาฟสิกส 1         1(0-2-1)

 Seminar in Physics I 

333-792  สัมมนาฟสิกส 2             1(0-2-1) 

 Seminar in Physics II 

333-793  สัมมนาฟสิกส 3             1(0-2-1) 

 Seminar in Physics III 

 

 

คงเดิม 

 

คงเดิม 

 

คงเดิม 

 

คงเดิม 
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ก-2 

ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒกิับการดําเนินการของผูรับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (หลักสตูรนานาชาติ) 

ศาสตราจารย ดร.ผดุงศักด์ิ รัตนเดโช 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒ ิ คําชี้แจงของผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- หนา 2 8. อาชีพ ใหระบุเพิ่ม ... นักวทิยาศาสตรใน

สาขาที่เกี่ยวของหรอื ขอ (8) 8) ประกอบอาชพีอิสระใน

สาขาที่เกี่ยวของ 

 

- หนา 4 11.2 ควรเนนทางสังคมและวัฒนธรรม เนื้อหาดู

เหมือนซ้ําซอนกับ 11.1 ในบางสวน 

 

- หนา 5 คําผิด อหนึ่ง ใหแกไข และดูจุดผิดอื่น ๆดวย 

 

- หนา 10 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษาในยุคที่ นักศึกษา

ศึกษาตอเหลือนอยกวาในอดตี รวมทัง้ตัวเลือกมีไมเยอะ 

และปจจุบันเนนศาสตรสหวิทยาการ การกําหนดเงื่อนไข 

ขาเขา แบบในอดีต ควรเปล่ียนแปลง ควรเปดโอกาส /

และใหโอกาสเขาเรียนโดยไมตองจํากดัเกรดเฉล่ียขาเขา 

แตอาจกําหนดงานตีพิมพทีเ่ขมขนขึ้น ใครทําไดหรือไมได

ใหระบบเปนตัวจัดการ หลักสูตรเนนทําวิทยานพินธ อาจ

เพิ่มระดับความเขมขนงานตีพิมพ (ซึ่งเปนที่พิสูจนกันแลว 

นักศึกษที่มี GPA ต่ํา ๆ ในระดบัปริญญาตรี แตสามารถ

เรียนระดับบัณฑิตศึกษา โท เอก ไดดีไมแพกัน) 

 

- หนา 18 

แผน ก แบบ ก.1 ตอง เรยีนวิชา วิธีการวิจัย โดยไมมี

ขอยกเวน เพราะเปนวิชาที่สําคัญที่สุดของการ Research 

เพราะนักศึกษา ขาเขามาจากหลากหลาย และจบมา 

GPA ดานวิชาการ > 3.0 ก็ใชวาจะมีประสบการณดาน

การวจิัย 

-เพิ่ม ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร 

ตามคําแนะนําของผูทรงฯ 

 

 

-ปรับแกตามคําแนะนําของผูทรงฯ 

 

 

 

 

-ไดมีการเปดโอกาสใหผูที่มีคุณสมบัติไมตรงตามเกณฑ 

สามารถสมัครเพื่อพิจารณาได จากขอความ “...หรือเปน

ผูที่มีประสบการณในการทําวิจัยทางวิทยาศาสตร และมี

เอกสาร หลักฐานรับรอง หรืออยูในดุลยพินิจของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร”  

 

 

 

 

 

 

 

-ปรับแกตามคําแนะนําของผูทรงฯ 
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ศาสตราจารย ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒ ิ คําชี้แจงของผูรับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต มีการพัฒนาและ

ปรับปรงุปรับไดดีตามแนวทางของมหาวทิยาลัยและของ

ประเทศและหลักสูตรยงัมีการเปดรายวิชาโมดลูที่เปด

โอกาสใหผูสนใจทั่วไปมาลงทะเบียนเรยีน แตยังไมมีความ

ชัดเจนถงึแนวทางปฏิบัติจรงิและนอกจากนี้สาขาวิชาควร

จะเปดใหมรีายวิชาโมดูลเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะรายวิชา

ซึ่งเปนจุดเดนของสาขาวิชา 

หลักสูตรฯไดมกีารจดัการเรยีนการสอนรายวชิาโมดูลตาม

ระเบียบมหาวทิยาลัย 

 

รองศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย ออนจันทร 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒ ิ คําชี้แจงของผูรับผิดชอบหลักสูตร 

โดยภาพรวมเปนหลักสูตรนานาชาติระดับปรญิญาโทใน

สาขาวิชาฟสิกสโดยมีการปรับปรุงหลักสูตรจากเดิมเมื่อป 

2560 โดยมีความพยายามทีจ่ะปรับใหเปนหลักสูตรแบบ 

active learning ตามแนวทางที่กระทรวงและ

มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งเปนส่ิงที่ดีและมีความเหมาะสม

กับแนวโนมในปจจุบัน เมื่อพจิารณาหลักสูตรโดยละเอียด

แลวมีขอเสนอแนะดังนี ้

1. อาชีพที่สามารถจะประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา

ระบุมาจํานวน 8 กลุมที่มีความซ้ําซอนกันในระดับ

หนึ่ง แตโดยรวมจะเกี่ยวของกบัภาครัฐเปนหลัก ซึ่ง

หลักสูตรควรผลิตบัณฑิตเพื่อสนับสนุนกับภาค 

เอกชนที่มีความตองการบัณฑิตเปนสวนใหญ ซึง่ควร

กําหนดกลุมงานอุตสาหกรรมเปาหมายใหสอดคลอง

กับความตองการของประเทศ และการวางหลักสูตร

ควรมีความเชื่อมโยงกับอตุสาหกรรมเหลานี้ให

ชัดเจนเพือ่สรางโอกาสในการมงีานหลังสําเร็จ

การศึกษา อกีทัง้ควรเนนการพฒันาเพื่อรองรับนักน

วัตกรซึ่งเปนส่ิงที่ประเทศขาดแคลนอยางยิ่ง อกีทัง้

การผลิตบัณฑิตควรมองการสรางคนเพื่อสามารถ

ทํางานในตางประเทศ เชนกลุมอาเซียน จีน หรอื

อินเดีย จําเปนตองพจิารณาความตองการของกลุมนี้

เพื่อวางกรอบหลักสูตรรวมดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ปรับแกตามคําแนะนําของผูทรงฯ  
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2. การวเิคราะหสถานการณทัง้ประเด็นของ BCG และ

ไวรัสโควิด-19 ซึ่งเปนความทาทายใหมการ

ผสมผสานแนวคิดเหลานี้ในหลักสูตรสามารถทาํได

อยางไรเปนส่ิงทีท่าทายและยังไมมีความชัดเจนใน

หลักสูตรนี้ โดยภาพรวมหลักสูตรยงัมีแนวคิดแบบที่

เคยปฏิบัติมา 

 

3. การสรางหลักสูตรนานาชาติเปนส่ิงที่ทาทายมาก

เพราะตองสรางความโดดเดนในงานวิชาการใหเปนที่

ประจักษ ภาควิชากําหนดกลุมวิชาหลายดานซึง่จะ

เปนการยากสรางความเขมแข็งและการบูรณาการ

กลุมวิชาใหมีความเชื่อโยงกัน 

 

4. วิชาในหลักสูตรมีความหลากหลายแตสวนใหญจะ

เนนเชิงวิชาการเชิงลึก การสรางบัณฑิตในอนาคต

ควรมีการบูรณาการแบบสหสาขาและแนวคิดบูรณา

การเชงิพื้นฐาน วิชาเรียนใหม ๆ เชน การสราง

นวัตกรรม วทิยาการลํ้าสมัย AI Block Chain เปน

ตน ควรกําหนดเปนพื้นฐานใหนกัศึกษารับรู 

 

5. ควรมีการกําหนดความสามารถทางภาษาอังกฤษขั้น

พื้นฐานทัง้รูปแบบการสอบและสัมภาษณเพื่อให

แนใจวา นักศึกษามีความสามารถเพียงพอทีจ่ะศึกษา

โดยการใชภาษาอังกฤษไดและควรมีขอกําหนด

ความสามารถทางภาษาองักฤษขั้นต่ําสําหรับบณัฑิต  

- หลักสูตรมรีายวิชาทีร่องรับการพัฒนานักศึกษาใหมี

ทักษะการผลิตนวัตกรรม เชน 333-591, 333-592, 333-

593, 333-594 ซึ่งแผนการสอนของรายวิชาเหลานี้ถูก

ถายทอดมาจากประสบการณของอาจารยผูสอนในการ

ผลิตอุปกรณและนวัตกรรมเพือ่ปองกันการแพรกระจาย

ของเชื้อ COVID-19 ในมหาวทิยาลัยสงขลานครินทรและ

ในพื้นทีจ่ังหวัดสงขลา 

-กลุมรายวิชาทีห่ลากหลายถกูออกแบบตามความ

เชี่ยวชาญของผูสอนและความตองการของผูใชบัณฑิต

เปนสําคัญ ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญของการบูรณาการเพื่อ

สรางงานวิจัยที่เขมแข็ง เชน การพัฒนาวิธีแกปญหาใหกับ

อุตสาหกรรมฮารดดิส การผลิตจอกยางพารานาโน 

 

-มีการเพิ่มเติมรายวิชาใหม 333-596 ปญญาประดิษฐ

ประยุกตในงานวิจัย ซึ่งอยูในกลุมวิชาโมดูล 

 

 

 

 

 

-หลักสูตรใชเกณฑดานภาษาองักฤษตามประกาศบัณฑิต

วิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผูสําเร็จ

การศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 

 

นายกานต แสงแกว 
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ผมไดพิจารณา หลักสูตร ไดเพยีงบางสวน ตามพื้นฐาน

องคความรูในสายงานทีท่ํางาน ในอุตสาหกรรม HDD ที่

ทําอยูขณะนี ้

a. กลุมวิชาฟสิกสทฤษฎีและคํานวณ 

i. ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา ควรเพิม่เนื้อหาเกี่ยวกบัการศึกษา

ผลกระทบจาก ESD (Electrostatic Discharge) ใน

 

 

 

-ปรับแกตามคําแนะนําของผูทรงฯ 
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อุปกรณอิเล็กทรอนิกส วัสดกุึ่งตัวนํา nanostructure 

material, เนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะสนามแมเหล็ก พื้นผิว

วัสดุ การใชเครือ่งมือวดั magnetic field หลักการ

ทํางานของเครือ่ง MFM Magnetic Force Microscope. 

b. กลุมวิชาวัสดฉุลาดและนาโนเทคโนโลย ี

i. Solid State Physics ควรเพิม่เนื้อหาผลกระทบจาก

สภาพแวดลอมตาง ๆ ที่มีผลตอสภาพความเปนแมเหล็ก

ของวัสดุ เชนความรอน จากเลเซอร หรือคล่ืนไมโครเวฟ 

สงผลกระทบอยางไรตอสภาพความเปนแมเหล็กของวัสดุ 

พื้นผิวที่แตกราว หรือ โปงพอง หรือใน วัสดุทีม่ีชั้นของ

แมเหล็กที่แตกตางกัน free layer / pinned layer และ 

วัสดุ Magnetoresistance (MR) ตางๆ เชน GMR, TMR, 

PMR, การเหนีย่วนําทางแมเหล็ก, spin torque 

oscillator, magnetic heterostructures 

ii. Nanophysics and Applications – วงจรรวม LCR 

ในวัสดุ Nanomaterial การวดัคาทางไฟฟา low 

current bias, PZT piezoelectric ceramic 

materials,  

iii. Smart Material and Applications - MEM 

Microelectromechanical systems. การเส่ือมของ

คุณสมบัติของการยืดหยุน การนําไฟฟา แรงยดึติด 

 

นายธนกร เฟองฟู 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒ ิ คําชี้แจงของผูรับผิดชอบหลักสูตร 

1. ควรคัดกรองผูทีม่ีทักษะทางดานภาษาอังกฤษที่อยูใน

ระดับดีถงึดีมากสําหรับหลักสูตรของปรญิญาโทและ

ปริญญาเอก เนือ่งจากผูที่จบหลักสูตรตองมีทกัษะใน

การเรียนรูเนื้อหาที่แทจริงรวมถึงการถายทอดให

บุคคลอื่นเพื่อการเผยแพรความรูสูในองคกรและในที่

สาธารณะ การส่ือสารจําเปนตองชัดเจนทัง้ภาษาไทย

และภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการส่ือสารดวยคําพูดกับ

ชาวตางชาติ จากประสบการณที่ผมไดเจอมา มองวา

บางครั้งผูที่จบปริญญาเอกหลายๆทานในประเทศ

ไทย ยงัไมแตกฉานในภาษาอังกฤษเทาที่ควรเมื่อ

-หลักสูตรใชเกณฑดานภาษาองักฤษตามระเบยีบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ในการคัดกรองผูเขาศึกษา 
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เทียบกับนานาประเทศหรือประเทศเพื่อนบาน 

สําหรับการดําเนินการผมคิดวาควรจะมีการสอบ

สัมภาษณเปนภาษาอังกฤษ รวมถึงการสอบขอเขียน

ที่เนนการใชงานภาษาอังกฤษเปนหลัก 

 

2. ควรจัดใหมีทุนการเรียนของนกัศึกษาตางชาต ิอยาง

นอยใหมี 2-3 คนในแตละ class เพื่อเผยแพร

ชื่อเสียงของคณะและมหาวิทยาลัยไปสูนานาชาติ

อยางเปนรูปธรรม รวมถึงใหนกัศึกษาชาวไทยไดมี

โอกาสแลกเปล่ียนความรูและวัฒนธรรมในการ

เรียนรูและแนวคิดตาง ๆ เพื่อเปดโลกทัศนรวมกัน 

สําหรับการดําเนินการควรจัดสรรงบประมาณ

เพิ่มเติมสําหรับการนี้โดยเฉพาะ 

 

3. การจดัทําวทิยานิพนธ ควรใหจดัตั้งเปนกลุมคน 2-3 

คนขึ้นไป จากประสบการณที่ผมเคยทําตอนสมัย

เรียน รวมถงึการสังเกตุและวิเคราะห พบวาการทํา

วิทยานิพนธแบบสวนบุคคลมีขอจํากัดหลาย

อยางเชนการเกบ็ขอมูลที่จํากัด ทั้งในเรือ่งของเวลา

และโอกาส การทดลองและการ Demo ก็มีขอจํากัด

และไมครอบคลุมและแตกฉานจนถึงระดับที่นาํไป

ประยุกตใชงานไดจรงิๆ เพราะเวลาในการคนควา

และทดลองมีจํากัด ดงันั้นการเพิ่มผูรวมงานจึง

เหมือนการเพิ่มเวลา จาก 1 Man/Day เปน  2-3 

Man/Day ในแตละวัน จะทําใหผลลัพธของโครงการ

ตาง ๆมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเราควรจะเนน

คุณภาพของโครงการแทนที่การเนนปริมาณที่

หลากหลายแตจับตองไมคอยได อนึ่งการทํา

วิทยานิพนธเปนกลุมจะชวยกาํจัดจุดออนและ

เสริมสรางจุดแข็งของโครงการมากขึ้น รวมถงึการ

สงเสริมการทํางานเปนทีมและสามารถเกิดเปน

ผลงานที่ยิ่งใหญกวาการทําคนเดียวอยางแนนอน 

สําหรับการดําเนินการควรคัดกรองและพิจารณา

 

 

 

 

 

-คณะวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมี

ทุนสนับสนุนสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

-จํานวนนักศึกษาทําวทิยานิพนธตอ 1 หัวขอ เปนไปตาม

เกณฑของมหาวิทยาลัย 
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หัวขอวิทยานพินธตาง ๆ ใหเหมาะสมและ SMART 

มากขึ้น 

 

4. ควรเนนนวัตกรรมทางดานการประยุกตใชฟสิกสเพื่อ

การเกษตร เนือ่งจากประเทศไทยเปนประเทศที่เกง

ทางดานเกษตรกรรม แตที่ผานมามีความลาหลัง

ทางดานเทคโนโลยี เพราะอุปกรณและเครื่องมอื

สมัยใหมสําหรบัการประกอบอาชีพก็มรีาคาแพงไม

เหมาะสําหรับการลงทุน ถาเรามีเปาหมายอยากให

ประเทศไทยเปนแหลงอาหารหลักของโลก ผมวาควร

จะหันมาโฟกัสในเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีเพือ่

การเกษตร โดยเนนการประดิษฐอุปกรณใหมๆและ

เครื่องมอืตาง ๆ ในราคาทีถู่ก บนพื้นฐานความรูและ

หลักการตาง ๆ เชนนิวเคลียฟสิกส ชีวฟสิกส ธรณี

ฟสิกส เปนตน เพื่อชวยสนับสนนุเกษตรกรของ

ประเทศไทยอีกทั้งยงันาจะมีโอกาสทําสําเรจ็ใหเปน

รูปธรรมและใชในทางปฏิบัติไดจริง มากกวาการทํา

โครงการทางดานอื่น ๆที่ตองใชงบประมาณมาก 

สําหรับการดําเนินการควรสํารวจและวิเคราะห

จุดออนและจุดแข็งของการทําอาชีพเกษตรแตละ

ประเภท ปญหาตาง ๆ ของแตละอาชีพ สาเหตขุอง

ปญหา เพื่อที่จะนําขอเทจ็จรงิมาสังเคราะหและ

สรางสรรคใหเปนนวัตกรรมของการผลิตอุปกรณและ

เครื่องมอืตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

-หลักสูตรฯมกีารถายทอดความรูความชํานาญของ

อาจารยผูสอนใหเกิดเปนนวัตกรรมที่เขมแข็งหลายดาน 

รวมถงึดานการเกษตร เชน การผลิตจอกยางพารานาโน 

 

นายบัญชา วิเชียรชม 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒ ิ คําชี้แจงของผูรับผิดชอบหลักสูตร 

สําหรับหลักสูตรปริญญามหาบณัฑิตและหลักสูตร

ปริญญาดษุฎีบณัฑิตนั้น ผมพิจารณาดูแลวเห็นวา

โครงสรางหลักสูตรมีความสมบูรณครบถวน วิชาการที่

เปดสอนก็มกีารเนนใหมีความสอดคลองกับบรบิททาง

สังคมของพื้นถิน่ภาคใตดวยเชนกัน ซึ่งจะเห็นไดจาก

ภาควิชาฟสิกสไดเปดสอนในศาสตรที่เกี่ยวของกับการ

พัฒนาผลิตภัณฑที่ไดจากพืชเศรษฐกิจของภาคใตนั่นก็คือ 

- สําหรับวิชา Computational Physics ซึง่เปนวิชา

พื้นฐาน หลักสูตรมีแนวทางเสนอแนะใหนักศึกษาที่

ประสงคจะทําวทิยานิพนธในดานฟสิกสทฤษฎี 

ลงทะเบียนเรียนแบบไมนับหนวยกิตในรายวิชา 

Computational Physics ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ซึ่งมีเนื้อหาที่เขมขนและเหมาะสม 
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ยางพาราและปาลมน้ํามัน  อยางไรก็ตาม ผมกม็ี

ขอเสนอแนะใหเพิ่มรายวิชาสําหรับหลักสูตรปริญญา

มหาบัณฑิตและหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อใหมี

รายวิชาที่สมบูรณครบถวนมากยิ่งขึ้น และเพื่อให

สอดคลองกับแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีของโลกใน

ปจจุบันรวมทั้งประเทศไทยของเราดวยก็คือ  

 

หมวดวิชาพื้นฐานเพื่อการวิจยั 

กลุมวิชาฟสิกสทฤษฎีและคํานวณ 

   ขอเสนอแนะใหเพิ่มวิชา Computational Physics : 

เพื่อเสริมทักษะใหนักศึกษาไดนาํความรูไปใชในการ

แกปญหาทางฟสิกสที่ซับซอนไดอยางมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น  

 

กลุมวิชาวัสดุฉลาดและนาโนเทคโนโลยี  

   ขอเสนอแนะใหเพิ่มวิชา Physics of Solar Cells : 

เพื่อเสริมทักษะใหนักศึกษาไดนาํความรูไปใชในการ

ประกอบอาชพีในอนาคตอันใกลนี้หรือเพือ่ทํางานวิจัยเชงิ

ลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้ เนื่องจากเทคโลโลยีพลังงาน

สะอาดกําลังเปนที่นิยมไปทัว่โลกในปจจุบัน 

-หลักสูตรมรีายวิชา 333-594 การคํานวณเชิงตัวเลข

สําหรับงานวจิัยทางฟสิกสเชิงปฏิบัติการ อยูในกลุมวิชา

โมดูล เพื่อเพิ่มทักษะที่จําเปนทางดานการคํานวณเชิง

ตัวเลขใหแกนกัศึกษา 

 

- สําหรับวิชา Physics of Solar Cells หลักสูตรฯขาด

บุคลากรและทรพัยากรในการเรยีนการสอนเชิงลึกใน

หัวขอดังกลาว จึงเกรงวาจะยงัไมสามารถเปดสอน

รายวิชาดงักลาวได อยางไรก็ตามหลักสูตรฯมกีารเรียน

การสอนที่เกีย่วของกับเทคโนโลยีดานพลังงานในดานอื่น 

เชน การแปลงพลังงานจากวัสดุพอลิเมอรอิเล็กโทรแอค

ทีฟ หรือ ฟสิกสและเทคโนโลยีพลังงาน ซึง่ตางก็มี

ความสําคัญในดานการใหความรูแกนักศึกษาเพื่อการผลิต

นวัตกรรมดานพลังงานในอนาคต 
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ก-2 

ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒกิับการดําเนินการของผูรับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรนานาชาติ) 

ศาสตราจารย ดร.ผดุงศักด์ิ รัตนเดโช 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒ ิ คําชี้แจงของผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- หนา 2 ขอ 8 อาชีพ ใหเพ่ิม ... 7) นักวิทยาศาสตร

ในสาขาและขออ่ืนๆควรปรับใหสอดคลองกับ

เน้ือหาภายใน (หนา 7) ที่เกี่ยวของ 

 

- หนา 4 ขอ 11 เหมือนกับที่เสนอแนะในหลกัสูตร

ปริญญาโท “11.2 ควรเนนทางสังคมและ

วัฒนธรรม เน้ือหาดูเหมือนซ้ําซอนกับ 11.1 ใน

บางสวน 

หนา 5 คําผิด อหน่ึง ใหแกไข และดูจุดผิด

อ่ืน ๆดวย” 

 

- หนา 10 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

เสนอแนะเชนเดียวกับหลักสูตรปริญญาโท 

“ในยุคที่ นักศึกษาศึกษาตอเหลือนอยกวาในอดีต 

รวมทั้งตัวเลือกมีไมเยอะ และปจจุบันเนนศาสตร

สหวิทยาการ การกําหนดเง่ือนไข ขาเขา แบบใน

อดีต ควรเปลี่ยนแปลง ควรเปดโอกาส /และให

โอกาสเขาเรียนโดยไมตองจํากัดเกรดเฉลี่ยขาเขา 

แตอาจกําหนดงานตีพิมพที่เขมขนขึ้น ใครทําได

หรือไมไดใหระบบเปนตัวจัดการ หลักสูตรเนนทํา

วิทยานิพนธ อาจเพ่ิมระดับความเขมขนงาน

ตีพิมพ (ซึ่งเปนที่พิสูจนกันแลว นักศึกษาที่มี GPA 

ตํ่า ๆ ในระดับปริญญาตรี แตสามารถเรียนระดับ

บัณฑิตศึกษา โท เอก ไดดีไมแพกัน)” 

ควรยกเลิกการกําหนดขาเขาแบบเขมขน 

GPA ระดับ 3.25/3.5 ผูเรียนมีทางเลือกมาก ไป

เรียนตางประเทศหรือมหาวิทยาลัยสวนกลางซึ่งมี

ทุ น ส นั บ ส นุ น จํ า น ว น ม า ก  ส ถ า น ก า ร ณ

เปลี่ยนแปลง ควรใหโอกาสผูเรียน ภาควิชา/คณะ

-เพ่ิม ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร 

ตามคําแนะนําของผูทรงฯ 

 

 

-ปรับแกตามคาํแนะนําของผูทรงฯ 

 

 

 

 

 

 

-ไดมีการเปดโอกาสใหผูทีม่ีคณุสมบัติไมตรงตาม

เกณฑ สามารถสมัครเพ่ือพิจารณาได จากขอความ 

“...หรือเปนผูที่มีประสบการณในการทําวิจยัทาง

วิทยาศาสตร และมีเอกสาร หลักฐานรับรอง หรืออยู

ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร”  
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒ ิ คําชี้แจงของผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ควรหันมาใหความสําคัญของการจัดการ หรือเพ่ิม

ศักยภาพของผู สอบเขา  ผู สอน/advisor ที่มี

ศักยภาพ สามารถทําใหผูเรียนที่มีศักยภาพอดีต

ตํ่า กลับมามีศักยภาพได ใหระบบเปนตัวจัดการ 

 

- หนา 11 2.5 แผนรับ น.ศ. ไม Reasonable ทั้ง 

2 แผน ควรระบุเปนนับรวมๆ 5 คนเพ่ือความ

ยืดหยุนในการจัดการ 

 

- หน า  14 หลักสู ตรแบบ  1.1/1.2 ต อง  เ รี ยน

ระเบียบวิธีวิจัยดังที่เสนอในหลักสูตรปริญญาโท 

 

 

 

 

 

-ปรับแก ตามคําแนะนําของผูทรงฯ 

 

 

 

-ปรับแกตามคาํแนะนําของผูทรงฯ 

 

ศาสตราจารย ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒ ิ คําชี้แจงของผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเปนหลักสูตรที่

เนนการทําวิทยานิพนธเทาน้ัน และเปดรับผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีเทาน้ัน ซึ่งอาจจะมีผลทํา

ใหผูสําเร็จการศึกษาไมไดรับการศึกษาในรายวิชา

เทาที่ควร นอกจากน้ีคุณสมบัติของผูเขาศึกษาใน

หลักสูตรแบบ 1.2 ดูเหมือนจะไมเขมขนมากเทากับ

หลักสูตรแบบ 1.1 

เปดโอกาสใหผูที่มคีวามต้ังใจไดมีโอกาสในการพัฒนา

ตนเองตามความสนใจ  

 

รองศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย ออนจันทร 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒ ิ คําชี้แจงของผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 โดยภาพรวมเปนหลักสูตรนานาชาติระดับ

ปริญญาเอกในสาขาวิชาฟสิกสโดยมีการปรับปรุง

หลักสูตรจากเดิมเมื่อป 2560 โดยมีความพยายามที่

จะปรับใหเปนหลักสูรแบบ active learning ตาม

แนวทางที่กระทรวงและมหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งเปน

สิ่งที่ดีและมีความเหมาะสมกับแนวโนมในปจจุบัน 

เมื่อพิจารณาหลักสูตรโดยละเอียดแลวมีขอเสนอแนะ

ดังน้ี 
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒ ิ คําชี้แจงของผูรับผิดชอบหลักสูตร 

6. อาชีพที่ สามารถจะประกอบไดหลั งสํ า เร็ จ

การศึกษา ระบุมาจํานวน 6 กลุม หลักสูตรควร

ผลิตบัณฑิตเพ่ือสนับสนุนกับภาคเอกชนที่มีความ

ตองการบัณฑิตเปนสวนใหญ ซึ่งควรกําหนดกลุม

งานอุตสาหกรรมเปาหมายใหสอดคลองกับความ

ตองการของประเทศ และการวางหลักสูตรควรมี

ความเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมเหลาน้ีใหชัดเจน

เพ่ือสรางโอกาสในการมีงานหลังสําเร็จการศึกษา 

อีกทั้งควรเนนการพัฒนาเพ่ือรองรับนักนวัตกรซึ่ง

เปนสิ่งที่ประเทศขาดแคลนอยางย่ิง อีกทั้งการ

ผลิตบัณฑิตควรมองการสรางคนเพ่ือสามารถ

ทํางานในตางประเทศ เชนกลุมอาเซียน จีน หรือ

อินเดีย จําเปนตองพิจารณาความตองการของ

กลุมน้ีเพ่ือวางกรอบหลักสูตรรวมดวย 

 

7. การวิเคราะหสถานการณทั้งประเด็นของ BCG 

และไวรัสโควิด-19 ซึ่งเปนความทาทายใหมการ

ผสมผสานแนวคิดเหลาน้ีในหลักสูตรสามารถทํา

ไดอยางไรเปนสิ่งที่ทาทายและยังไมมีความชัดเจน

ในหลักสูตรน้ี โดยภาพรวมหลักสูตรยังมีแนวคิด

แบบที่เคยปฏิบัติมา 

 

 

 

8. การสรางหลักสูตรนานาชาติเปนสิ่งที่ทาทายมาก

เพราะตองสรางความโดดเดนในงานวิชาการให

เปนที่ประจักษ ภาควิชากําหนดกลุมวิชาหลาย

ดานซึ่งจะเปนการยากสรางความเขมแข็งและ

การบูรณาการกลุมวิชาใหมีความเช่ือมโยงกัน 

 

 

-ปรับแกตามคาํแนะนําของผูทรงฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หลักสูตรมีรายวิชาที่รองรับการพัฒนานักศึกษาใหมี

ทักษะการผลิตนวัตกรรม เชน 333-591, 333-592, 

333-593, 333-594 ซึ่งแผนการสอนของรายวิชา

เหลาน้ีถูกถายทอดมาจากประสบการณของอาจารย

ผูสอนในการผลิตอุปกรณและนวัตกรรมเพ่ือปองกัน

การแพรกระจายของเช้ือ COVID-19 ใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและในพ้ืนที่จังหวัด

สงขลา 

 

-กลุมรายวิชาที่หลากหลายถกูออกแบบตามความ

เช่ียวชาญของผูสอนและความตองการของผูใชบัณฑิต

เปนสําคัญ ซึ่งเปนพ้ืนฐานสําคัญของการบูรณาการ

เพ่ือสรางงานวิจัยที่เขมแข็ง เชน การพัฒนาวิธี

แกปญหาใหกบัอุตสาหกรรมฮารดดิส การผลิตจอก

ยางพารานาโน 
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒ ิ คําชี้แจงของผูรับผิดชอบหลักสูตร 

9. วิชาในหลักสูตรมีความหลากหลายแตสวนใหญ

จะเนนเชิงวิชาการเชิงลึก การสรางบัณฑิตใน

อนาคตควรมีการบูรณาการแบบสหสาขาและ

แนวคิดบูรณาการเชิงพ้ืนฐาน วิชาเรียนใหม ๆ 

เชน การสรางนวัตกรรม วิทยาการล้ําสมัย AI 

Block Chain เปนตน ควรกําหนดเปนพ้ืนฐานให

นักศึกษารับรู 

 

10. ควรมีการกําหนดความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ขั้นพ้ืนฐานทั้งรูปแบบการสอบและสัมภาษณ

เพ่ือใหแนใจวา นักศึกษามีความสามารถเพียง

พอที่จะศึกษาโดยการใชภาษาอังกฤษไดและควร

มีขอกําหนดความสามารถทางภาษาอังกฤษขั้นตํ่า

สําหรับบัณฑิต  

-นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาระดับ

ปริญญาโทตามที่สนใจและเปนพ้ืนฐานการทําวิจัย 

 

 

 

 

 

 

-หลักสูตรใชเกณฑดานภาษาอังกฤษตามประกาศ

บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติและเง่ือนไขของ

ผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญา

เอก 

 

นายกานต แสงแกว 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒ ิ คําชี้แจงของผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ผมไดพิจารณา หลักสูตร ไดเพียงบางสวน ตาม

พ้ืนฐานองคความรูในสายงานที่ทํางาน ใน

อุตสาหกรรม HDD ทีท่ําอยูขณะน้ี 

a. การวิจัยที่เก่ียวของกับปญหา ขอบเขตจํากัด

ของเทคโนโลยี ปญหาที่เกิดในอุตสาหกรรมการผลิตที่

อธิบายไดตามหลักฟสิกส และความทาทายในการวิจัย

ขามขอบเขตจํากัดของเทคโนโลยี ซึ่งจะเปนงานวิจัยที่

ตอบโจทยของอุตสาหกรรมการผลิตดวยเทคโนโลยีขั้น

สูงไดจริง ๆ เชนการวิจัย หาวัสดุทดแทนที่มีราคาถูก 

หางาย หรือทนทานกวา เสถียรกวา หรือคนควาหา

วิธีการวัดคุณสมบัติทางฟสิกสตาง ๆ ของวัสดุ ที่มี

ความแมนยําสูง error นอยกวาเดิม รวดเร็วกวาเดิม  

 

 

 

-ปรับแกตามคาํแนะนําของผูทรงฯ 

 

นายธนกร เฟองฟู 
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1. ควรคัดกรองผูที่มีทักษะทางดานภาษาอังกฤษที่

อ ยู ในระดับดีถึ ง ดีมากสําหรับหลักสูตรของ

ปริญญาโทและปริญญาเอก เน่ืองจากผูที่จบ

หลักสูตรตองมีทักษะในการเรียนรู เ น้ือหาที่

แทจริงรวมถึงการถายทอดใหบุคคลอ่ืนเพ่ือการ

เผยแพรความรูสูในองคกรและในที่สาธารณะ 

การสื่อสารจําเปนตองชัดเจนทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการสื่อสารดวยคําพูดกับ

ชาวตางชาติ จากประสบการณที่ผมไดเจอมา 

มองวาบางครั้งผูที่จบปริญญาเอกหลายๆทานใน

ประเทศไทย ยังไมแตกฉานในภาษาอังกฤษ

เทาที่ควรเมื่อเทียบกับนานาประเทศหรือประเทศ

เพ่ือนบาน สําหรับการดําเนินการผมคิดวาควรจะ

มีการสอบสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษ รวมถึงการ

สอบขอเขียนที่เนนการใชงานภาษาอังกฤษเปน

หลัก 

2. ควรจัดใหมีทุนการเรียนของนักศึกษาตางชาติ 

อยางนอยใหมี  2 -3 คนในแตละ class เ พ่ือ

เผยแพรช่ือเสียงของคณะและมหาวิทยาลัยไปสู

นานาชาติอยางเปนรูปธรรม รวมถึงใหนักศึกษา

ชาวไทยไดมี โอกาสแลกเปลี่ยนความรู และ

วัฒนธรรมในการเรียนรูและแนวคิดตาง ๆ เพ่ือ

เปดโลกทัศนรวมกัน สําหรับการดําเนินการควร

จัดสรรงบประมาณเ พ่ิม เ ติมสํ าหรั บการ น้ี

โดยเฉพาะ 

3. การจัดทําวิทยานิพนธ ควรใหจัดต้ังเปนกลุมคน 

2-3 คนขึ้นไป จากประสบการณที่ผมเคยทําตอน

สมัยเรียน รวมถึงการสังเกตุและวิเคราะห พบวา

การทําวิทยานิพนธแบบสวนบุคคลมีขอจํากัด

หลายอยางเชนการเก็บขอมูลที่จํากัด ทั้งในเรื่อง

ของเวลาและโอกาส การทดลองและการ Demo 

ก็มีขอจํากัดและไมครอบคลุมและแตกฉานจนถึง

ระดับที่นําไปประยุกตใชงานไดจริง ๆ เพราะเวลา

-หลักสูตรใชเกณฑดานภาษาอังกฤษตามประกาศ

บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติและเง่ือนไขของ

ผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญา

เอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-คณะวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

มีทุนสนับสนุนสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

-จํานวนนักศึกษาทําวิทยานิพนธตอ 1 หัวขอ เปนไป

ตามเกณฑของมหาวิทยาลัย 
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ในการคนควาและทดลองมีจํากัด ดังน้ันการเพ่ิม

ผู ร วมงานจึ ง เหมื อนการ เ พ่ิม เวลา  จาก  1 

Man/Day เปน  2-3 Man/Day ในแตละวัน จะ

ทําใหผลลัพธของโครงการตาง ๆมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น โดนเราควรจะเนนคุณภาพของโครงการ

แทนที่การเนนปริมาณที่หลากหลายแตจับตองไม

คอยได อน่ึงการทําวิทยานิพนธเปนกลุมจะชวย

กําจัดจุดออนและเสริมสรางจุดแข็งของโครงการ

มากขึ้น รวมถึงการสงเสริมการทํางานเปนทีมและ

สามารถเกิดเปนผลงานที่ย่ิงใหญกวาการทําคน

เดียวอยางแนนอน สําหรับการดําเนินการควรคัด

กรองและพิจารณาหัวขอวิทยานิพนธตาง ๆ ให

เหมาะสมและ SMART มากขึ้น 

ควรเนนนวัตกรรมทางดานการประยุกตใช

ฟสิกสเพ่ือการเกษตร เน่ืองจากประเทศไทยเปน

ประเทศที่เกงทางดานเกษตรกรรม แตที่ผานมามี

ความลาหลังทางดานเทคโนโลยี เพราะอุปกรณ

และเครื่องมือสมัยใหมสําหรบัการประกอบอาชีพ

ก็มีราคาแพงไมเหมาะสําหรบัการลงทุน ถาเรามี

เปาหมายอยากใหประเทศไทยเปนแหลงอาหาร

หลักของโลก ผมวาควรจะหันมาโฟกัสในเรือ่ง

นวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร โดยเนนการ

ประดิษฐอุปกรณใหมๆ และเครื่องมือตาง ๆ ใน

ราคาที่ถูก บนพ้ืนฐานความรูและหลักการตาง ๆ 

เชนนิวเคลียฟสิกส ชีวฟสิกส ธรณีฟสิกส เปนตน 

เพ่ือชวยสนับสนุนเกษตรกรของประเทศไทยอีก

ทั้งยังนาจะมีโอกาสทําสําเร็จใหเปนรูปธรรมและ

ใชในทางปฏิบัติไดจริง มากกวาการทําโครงการ

ทางดานอ่ืน ๆที่ตองใชงบประมาณมาก สําหรับ

การดําเนินการควรสํารวจและวิเคราะหจุดออน

และจุดแข็งของการทําอาชีพเกษตรแตละ

ประเภท ปญหาตาง ๆ ของแตละอาชีพ สาเหตุ

ของปญหา เพ่ือที่จะนําขอเท็จจริงมาสังเคราะห

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-หลักสูตรฯมีการถายทอดความรูความชํานาญของ

อาจารยผูสอนใหเกิดเปนนวัตกรรมที่เขมแข็งหลาย

ดาน รวมถึงดานการเกษตร เชน การผลิตจอก

ยางพารานาโน 
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และสรางสรรคใหเปนนวัตกรรมของการผลิต

อุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

นายบัญชา วิเชียรชม 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒ ิ คําชี้แจงของผูรับผิดชอบหลักสูตร 

สํ าหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและ

หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตน้ัน ผมพิจารณาดูแลว

เห็นวาโครงสรางหลักสูตรมีความสมบูรณครบถวน 

วิชาการที่เปดสอนก็มีการเนนใหมีความสอดคลองกับ

บริบททางสังคมของพ้ืนถิ่นภาคใตดวยเชนกัน ซึ่งจะ

เห็นไดจากภาควิชาฟสิกสไดเปดสอนในศาสตรที่

เ ก่ี ยวของ กับการพัฒนาผลิต ภัณฑที่ ได จ าก พืช

เศรษฐกิจของภาคใตน่ันก็คือ ยางพาราและปาลม

นํ้ามัน  อยางไรก็ตาม ผมก็มีขอเสนอแนะใหเพ่ิม

รายวิชาสําหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและ

หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เพ่ือใหมีรายวิชาที่

สมบูรณครบถวนมากย่ิงขึ้น และเพ่ือใหสอดคลองกับ

แนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีของโลกในปจจุบัน

รวมทั้งประเทศไทยของเราดวยก็คือ  

 

หมวดวิชาพ้ืนฐานเพ่ือการวิจัย 

กลุมวิชาฟสิกสทฤษฎีและคํานวณ 

   ขอเสนอแนะใหเ พ่ิมวิชา Computational 

Physics: เพ่ือเสริมทักษะใหนักศึกษาไดนําความรูไป

ใชในการแกปญหาทางฟสิกสที่ซับซอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

 

กลุมวิชาวัสดุฉลาดและนาโนเทคโนโลยี  

   ขอเสนอแนะใหเพ่ิมวิชา Physics of Solar 

Cells: เพ่ือเสริมทักษะใหนักศึกษาไดนําความรูไปใช

ในการประกอบอาชีพในอนาคตอันใกลน้ีหรือเพ่ือ

- สําหรับวิชา Computational Physics ซึ่งเปนวิชา

พ้ืนฐาน หลักสูตรมีแนวทางเสนอแนะใหนักศึกษาที่

ประสงคจะทําวิทยานิพนธ ในดานฟสิกสทฤษฎี 

ลงทะเบียนเรียนแบบไมนับหนวยกิจในรายวิชา 

Computational Physics ในหลักสูตรระดับปริญญา

ตรีซึ่งมีเน้ือหาที่เขมขนและเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-หลักสูตรมีรายวิชา 333-594 การคํานวณเชิงตัวเลข

สําหรับงานวิจัยทางฟสิกสเชิงปฏิบัติการ อยูในกลุม

วิชาโมดูล เพ่ือเพ่ิมทักษะที่จําเปนทางดานการคํานวณ

เชิงตัวเลขใหแกนักศึกษา 

 

 

- สําหรับวิชา Physics of Solar Cells หลักสูตรฯขาด

บุคลากรและทรัพยากรในการเรียนการสอนเชิงลึกใน

หัวขอดังกลาว จึงเกรงวาจะยังไมสามารถเปดสอน
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ทํางานวิจัยเชิงลึกเก่ียวกับเทคโนโลยีน้ี เน่ืองจาก

เทคโนโลยีพลังงานสะอาดกําลังเปนที่นิยมไปทั่วโลก

ในปจจุบัน 

รายวิชาดังกลาวได อยางไรก็ตามหลักสูตรฯมีการ

เรียนการสอนที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีดานพลังงานใน

ดานอ่ืน เชน การแปลงพลังงานจากวัสดุพอลิเมอร

อิเล็กโทรแอคทีฟ หรือ ฟสิกสและเทคโนโลยีพลังงาน 

ซึ่ งต าง ก็มีความสําคัญในดานการใหความรู แก

นักศึกษาเพ่ือการผลิตนวัตกรรมดานพลังงานใน

อนาคต 
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ภาคผนวก ข 

ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลกัสูตร 

 

1. รองศาสตราจารย ดร.ปณต ถาวรังกูร 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  

 จํานวนหนวยกติ 

333-501 Research Methods in Physics 2 

333-601 Thesis 36 

333-602 Thesis 21 

333-521 Biosensors 3 

333-591 Module: Optical Device Design and Development 6 

333-691 Seminar in Physics I 1 

333-692 Seminar in Physics II 1 

333-701 Thesis 48 

333-702 Thesis 72 

333-790 Seminar in Physics 1 

333-791 Seminar in Physics I 1 

333-792 Seminar in Physics I 1 

333-793 Seminar in Physics III 1 

ผลงานทางวชิาการ (ยอนหลงั 5 ป) 

ผลงานวจิัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 

1) Promsuwan K. , Kanatharana P. , Thavarungkul P. , Limbut W. , (2020).  Subnanomolar detection 

of promethazine abuse using a gold nanoparticle-graphene nanoplatelet-modified electrode. 

Microchimica Acta 187(12), 646 

2) Kangkamano T., Vagin M., Meng L., Thavarungkul P., Kanatharana P., Crispin X., Mak W.C., (2020) 

Product- to- intermediate relay achieving complete oxygen reduction reaction ( cORR)  with 

Prussian blue integrated nanoporous polymer cathode in fuel cells. Nano Energy 78, 105125 

3) Khunseeraksa V. , Kongkaew S. , Thavarungkul P. , Kanatharana P. , Limbut W. , (2020) 

Electrochemical sensor for the quantification of iodide in urine of pregnant women. 

Microchimica Acta 187(11), 591 
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2. รองศาสตราจารย ดร.ยทุธนา ฏิระวณิชยกุล 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  

 จํานวนหนวยกติ 

333-518 Membrane Processes and Technology    3 

333-588 Module: Physics Process and Energy Technology  6 

333-601 Thesis 36 

333-602 Thesis 21 

333-691 Seminar in Physics I 1 

333-692 Seminar in Physics II 1 

333-701 Thesis 48 

333-702 Thesis 72 

333-790 Seminar in Physics 1 

333-791 Seminar in Physics I 1 

333-792 Seminar in Physics I 1 

333-793 Seminar in Physics III 1 

ผลงานทางวชิาการ (ยอนหลงั 5 ป) 

ผลงานวจิัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 

1) Khongphakdi P., Palamanit A., Phusunti N., Tirawanichakul Y., Shrivastava P., (2020) Evaluation 

of oil palm biomass potential for bio- oil production via pyrolysis processes.  International 

Journal of Integrated Engineering 12(2): 226-233. 

ผลงานทางวิชาการที่นําเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ 

2) Akkarachaiphant T. , Chatthong B. , Tirawanichakul Y. , (2019).  Preliminary design and testing of 

VAWT blade for low wind speed using CFD.  Journal of Physics: Conference Series, Volume 

1380, Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society. 6–7 June 2019, 

Songkhla, Thailand. p. 012130. 

3) Rodsong P., Tirawanichakul S., Tirawanichakul Y. (2019). Characteristic of DBD plasma for ozone 

synthesis and its application on disinfection of chilli.  Journal of Physics: Conference Series, 

Volume 1380, Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society. 6–7 

June 2019, Songkhla, Thailand. p. 012092. 

 

3. รองศาสตราจารย ดร.นันทกาญจน มุรศิต 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้   

 จํานวนหนวยกติ 

333-516 Energy Conversion from Electroactive Polymers 3 
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333-517 Smart Materials and Applications 3 

333-587 Module: Fabrication of Nanoparticles and Nanofibers 6 

333-601 Thesis 36 

333-602 Thesis 21 

333-691 Seminar in Physics I 1 

333-692 Seminar in Physics II 1 

333-701 Thesis 48 

333-702 Thesis 72 

333-790 Seminar in Physics 1 

333-791 Seminar in Physics I 1 

333-792 Seminar in Physics I 1 

333-793 Seminar in Physics III 1 

 

ผลงานทางวชิาการ (ยอนหลงั 5 ป)   

ผลงานวจิัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 

1) Hajeesaeh S., Muensit N., Van Dommelen P., Daengngam C., (2020) Durable slippery lubricant-

infused multiscale- textured surfaces for repelling highly adhesive liquids.  Materials Research 

Express 7(10), 106409 

2) Hajeesaeh S., Kariyo S., Muensit N., Daengngam C., (2020) Self-stratifying particulate coating for 

robust superhydrophobic and latex- repellent surface.  Journal of Environmental Treatment 

Techniques 8(3), 1107-1111. 

ผลงานทางวิชาการที่นําเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ 

3) Yuennan J. , Muensit N. , (2020) Preparation and characterization of flexible PVDF-HFP film for 

piezoelectric applications.  3 rd International Conference on Material Engineering and 

Advanced Manufacturing Technology (IOP Conference Series:  Materials Science and 

Engineering). 26–28 April 2019, Shanghai, China. 715(1), p. 012107  
 

4. รองศาสตราจารย ดร.สวสัดี ยอดขยัน 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  

 จํานวนหนวยกติ 

333-586 Module: Applied Geophysics 6 

333-601 Thesis 36 

333-602 Thesis 21 

333-691 Seminar in Physics I 1 

333-692 Seminar in Physics II 1 
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333-701 Thesis 48 

333-702 Thesis 72 

333-790 Seminar in Physics 1 

333-791 Seminar in Physics I 1 

333-792 Seminar in Physics I 1 

333-793 Seminar in Physics III 1 

ผลงานทางวชิาการ (ยอนหลงั 5 ป)  

ผลงานวจิัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 

1) Choomkong, A., Sirikunpitak, S., Temkiatvises, N., Yordkayhun, S. (2020) 3D Modeling of CO2 

Geological Storage of Songkhla Sub-Basins in the Lower Gulf of Thailand, International 

Journal of Integrated Engineering 12(2), 42-51.  

2) Choomkong, A., Sirikunpitak, S., Darnsawasdi, R., Yordkayhun, S. (2017) A study of CO2 

Emission Sources and Sinks in Thailand, Energy Procedia, 138, 452–457 

ผลงานทางวชิาการที่นําเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ 

3) Yordkayhun, S. Wattanasen, K. (2019) Delineation of elastic properties and settlement of dam 

materials at the dam embankment using seismic methods, EAGE-GSM 2nd Asia Pacific Meeting 

on Near Surface Geoscience and Engineering. 23-26 April 2019. Kuala Lumpur, Malaysia. p.1-5 

 

 

5. รองศาสตราจารย ดร.ชัชชยั พุทซอน 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  

 จํานวนหนวยกติ 

333-516 Energy Conversion from Electroactive Polymers 3 

333-517 Smart Materials and Applications 3 

333-587 Module: Fabrication of Nanoparticles and Nanofibers 6 

333-601 Thesis 36 

333-602 Thesis 21 

333-691 Seminar in Physics I 1 

333-692 Seminar in Physics II 1 

333-701 Thesis 48 

333-702 Thesis 72 

333-790 Seminar in Physics 1 

333-791 Seminar in Physics I 1 

333-792 Seminar in Physics I 1 
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333-793 Seminar in Physics III 1 

ผลงานทางวชิาการ (ยอนหลงั 5 ป) 

ผลงานวจิัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 

1) Salea A., Chaipo S., Permana A. A., Jehlaeh K., Putson C. (2020) The microstructure of 

negative electrocaloric Polyvinylidene fluoride-hexafluoropropylene copolymer on 

graphene loading for eco-friendly cooling technology, Journal of Cleaner Production 251, 

1197730. 

2) Watcharajittanont N., Tabrizain M., Putson C., Pripatnanont P., Meesane J. (2020) 

Electrospun polyurethane fibrous membranes of mimicked extracellular matrix for 

periodontal ligament: Molecular behavior, mechanical properties, morphology, and 

osseointegration, Journal of biomaterials applications 34(6) 753-762.  

3) Nawaka, K. and Putson, C. (2020) Enhanced electric field induced strain in 

electrostrictive polyurethane composites fibers with polyaniline (emeraldine salt) 

spider-web network, Composites Science and Technology, 198, 108293 

 

6. รองศาสตราจารย ดร.สุเมธา สุวรรณบูรณ 

ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 

จํานวนหนวยกิต  

333-601 Thesis        36  

333-602 Thesis        21  

ผลงานทางวชิาการ (ยอนหลงั 5 ป) 

ผลงานวจิัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 

1) Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., Rattana, T. and Randorn, C. (2020). Investigation 

of g-C3N4/ZnAl2O4 and ZnO/ZnAl2O4 nanocomposites: From synthesis to 

photocatalytic activity of pollutant dye model. Ceramics International, 46(14): 

21958-21977.  

2) Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S. (2020). Photocatalytic activity of composites in an 

AgBr-Ag2CrO4 system prepared by a grinding method with and without washing. 

Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 31(17): 14203-14212. 

3) Seubsom, P., Phuruangrat, A., Suwanboon, S., Thongtem, S. Thongtem, T. (2020). 

Enhanced visible-light-driven photocatalytic activity of heterostructure Ag/Bi2MoO6 
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nanocomposites synthesized by photoreduction method. Inorganic Chemistry 

Communications, 119: 108120. 

 

7. Asst.Prof.Dr. Helmut Duerrast 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  

 จํานวนหนวยกติ 

333-586 Module: Applied Geophysics 6 

333-601 Thesis 36 

333-602 Thesis 21 

333-691 Seminar in Physics I 1 

333-692 Seminar in Physics II 1 

333-701 Thesis 48 

333-702 Thesis 72 

333-790 Seminar in Physics 1 

333-791 Seminar in Physics I 1 

333-792 Seminar in Physics I 1 

333-793 Seminar in Physics III 1 

 

ผลงานทางวชิาการ (ยอนหลงั 5 ป) 

ผลงานวจิัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 

1) Ngansom, W., Pirarai, K., Dürrast, H. (2020) Geological setting and hydrogeothermal characteristics 

of the Kapong non-volcanic hot spring area in Southern Thailand, Geothermics 85, 101746. 

2) Tan, L., Shen, C.-C., Löwemark, L., Dürrast, H. , Wohlfarth, B. (2019) Rainfall variations in central 

Indo-Pacific over the past 2,700 y. PNAS, 116/35, 17201–17206. 

3) Ngansom, W., Dürrast, H. (2019). Assessment and Ranking of Hot Springs Sites Representing 

Geothermal Resources in Southern Thailand using Positive Attitude Factors. Chiang Mai J. Sci. 

46(3), 592-608. 

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร. กาํแหง วัฒนเสน 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  

 จํานวนหนวยกติ 

333-586 Module: Applied Geophysics 6 

333-601 Thesis 36 
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333-602 Thesis 21 

333-691 Seminar in Physics I 1 

333-692 Seminar in Physics II 1 

333-701 Thesis 48 

333-702 Thesis 72 

333-790 Seminar in Physics 1 

333-791 Seminar in Physics I 1 

333-792 Seminar in Physics I 1 

333-793 Seminar in Physics III 1 

ผลงานทางวชิาการ (ยอนหลงั 5 ป)  

ผลงานทางวชิาการที่นําเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ 

1) Yordkayhun, S. Wattanasen, K. (2019) Delineation of elastic properties and settlement of dam 

materials at the dam embankment using seismic methods, EAGE-GSM 2nd Asia Pacific Meeting 

on Near Surface Geoscience and Engineering. 23-26 April 2019. Kuala Lumpur, Malaysia. p.1-5 

2) Sangkawang, P., Raksawong, S., Chub-uppakarn, T., Wattanasen, K., (2018). Application of 

Resistivity Method for Characterizing Soft Soil in Construction Site, Rubber City, Southern 

Thailand. Proceeding of the 8th International conference on Applied Geophysics. 8-10 

November 2018. Songkhla, Thailand. p. HA2 – HA2-7 

3) Veerarattragul, S., Wattanasen K., (2018). Azimuthal Resistivity Measurement for Detecting 

Fracture Zone in Hard Rock: A Case Study in Thung Yai Sub-district, Hat Yai, Songkhla. 

Proceeding of the 8th International conference on Applied Geophysics, 8-10 November 2018. 

Songkhla, Thailand. p. FA2 – FA2-8. 

 

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปภาวี ฟาน โดมเมเลน 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้   

 จํานวนหนวยกติ 

333-515 Nanophysics and Applications 3 

333-601 Thesis 36 

333-602 Thesis 21 

333-691 Seminar in Physics I 1 

333-692 Seminar in Physics II 1 

333-701 Thesis 48 

333-702 Thesis 72 

333-790 Seminar in Physics 1 

333-791 Seminar in Physics I 1 
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333-792 Seminar in Physics I 1 

333-793 Seminar in Physics III 1 

ผลงานทางวชิาการ (ยอนหลงั 5 ป)   

ผลงานวจิัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 

1) van Dommelen, P., Jarusirirangsi, K. (2020). Influence of exciton energy on intersubband 

transition of chirped superlattice GaAs/AlGaAs quantum cascade laser, Chinese Journal of 

Physics 65, 254-260. 

2) Siri, R. , Thongrom, S. , van Dommelen, P. , Muensit, N. , Daengngam, C.  ( 2019) . Demonstrating 

spray deposition of self- regulated nanorough layers for stable transparent superhydrophobic 

film coatings, Thin Solid Films 686, 137429. 

ผลงานทางวิชาการที่นําเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ (proceedings) 

3) van Dommelen, P., Jarusirirangsi, K. (2020). The dependence of exciton binding energies on 

quantum well widths of the donor doped GaAs/AlGaAs QW influencing on the intersubband 

transition. Journal of Physics: Conference Series, Volume 1461, METANANO 2019. 15-19 July 

2019, St. Petersburg, Russian Federation p. 012058. 

 

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชตินนท บูรณชัย* 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  

 จํานวนหนวยกติ 

333-501 Research Methods in Physics 2 

333-502 Ethics and Philosophy in Research 1 

333-521 Biosensors 3 

333-591 Module: Optical Device Design and Development 6 

333-601 Thesis 36 

333-602 Thesis 21 

333-691 Seminar in Physics I 1 

333-692 Seminar in Physics II 1 

333-701 Thesis 48 

333-702 Thesis 72 

333-790 Seminar in Physics 1 

333-791 Seminar in Physics I 1 

333-792 Seminar in Physics I 1 

333-793 Seminar in Physics III 1 

ผลงานทางวชิาการ (ยอนหลงั 5 ป) 

ผลงานวจิัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 
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1) Chuaychob, S., Thammakhet-Buranachai, C., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., Buranachai, C., 

Fujita, M., Maeda, M. (2020) A nanobiosensor for the simple detection of small molecules using 

non-crosslinking aggregation of gold nanoparticles with G-quadruplexes. Analytical Methods, 

12, 230-238  

2) Thongyod, W., Buranachai, C., Pengpan. T., Punwong, C. (2019) Fluorescence quenching by 

photoinduced electron transfer between 7-methoxycoumarin and guanine base facilitated by 

hydrogen bonds: an in silico study. Physical Chemistry Chemical Physics, 21, 16258-16269 

3) Leedumrongwatthanakun, S., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., Buranachai, C. (2018) Wavelet 

analysis on time-frequency plane of optical coherence tomography: simultaneous signal 

quality improvement in structural and velocity images. Optics Letters, 43:15, 3730-3733 

 

11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สทุธิดา รักกะเปา 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  

 จํานวนหนวยกติ 

333-592 Module: Physics Education and Digital Learning 6 

333-593 Module: Applied Quantitative Analysis in Physics 

Education 

6 

333-601 Thesis 36 

333-602 Thesis 21 

333-691 Seminar in Physics I 1 

333-692 Seminar in Physics II 1 

333-701 Thesis 48 

333-702 Thesis 72 

333-790 Seminar in Physics 1 

333-791 Seminar in Physics I 1 

333-792 Seminar in Physics I 1 

333-793 Seminar in Physics III 1 

ผลงานทางวชิาการ (ยอนหลงั 5 ป) 

ผลงานวจิัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 

1) Reyes M.G., Rakkapao S., (2020) Item response curve analysis of Likert scale on learning attitudes 

towards physics. European Journal of Physics 41(4), 045703 

 ผลงานทางวิชาการที่นําเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ 

2) Kusindrastuti, B. , Reyes, M.  G. , Rakkapao, S.  and Prasitpong, S.  ( 2019)  Examination of Thai 

freshmen’ s understanding on vectors using a model analysis technique, Journal of Physics: 
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Conference Series, Volume 1380, Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond 

disruption society. 6–7 June 2019, Songkhla, Thailand. p. 012014. 

3) Prasitpong, S. , Rakkapao, S.  (2019)  Investigation of Thai university students' scientific reasoning 

abilities. Journal of Physics: Conference Series, Volume 1380, Siam Physics Congress 2019 

(SPC2019): Physics beyond disruption society. 6–7 June 2019, Songkhla, Thailand. p. 012020. 

 

12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉลองรัฐ แดงงาม* 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้   

  จํานวนหนวยกติ 

333-512 Photonics and Nonlinear Optics 3 

333-584 Module: Innovative Imaging System and Machine Vision 6 

333-585 Module: Optical Engineering for Space and Natural 

Resource Explorations 

6 

333-601 Thesis 36 

333-602 Thesis 21 

333-691 Seminar in Physics I 1 

333-692 Seminar in Physics II 1 

333-701 Thesis 48 

333-702 Thesis 72 

333-790 Seminar in Physics 1 

333-791 Seminar in Physics I 1 

333-792 Seminar in Physics I 1 

333-793 Seminar in Physics III 1 

ผลงานทางวชิาการ (ยอนหลงั 5 ป)   

ผลงานวจิัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 

1) Liangrui, P., Pipitsunthonsan, P., Daengngam, C., Sittiporn, C., Sreesawet, S. and 

Chongcheawchamnan, M. (2020) Method for classifying a noisy Raman spectrum based on a 

wavelet transform and a deep neural network, IEEE Access, 8, 1-12. 

2) Pan L., Pipitsunthonsan P., Daengngam C., Channumsin S., Sreesawet S., Chongcheawchamnan 

M., (2020) Method for Classifying a Noisy Raman Spectrum Based on a Wavelet Transform and 

a Deep Neural Network. IEEE Access 8: 202716-202727. 

3) Hajeesaeh, S., Muensit, N., van Dommelen P., Daengngam, C. (2020) Durable slippery lubricant-

infused multiscale-textured surfaces for repelling highly adhesive liquids, Material Research 

Express 7, 106409. 



 

   
 

115 

 

13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญญฤทธิ์ ฉัตรทอง* 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้   

  จํานวนหนวยกติ 

333-519 Plasma Physics  3 

333-520 Advanced Controlled Fusion 3 

333-589 Module: Numerical Computations for Physics Research 6 

333-590 Module: Applied Artificial Intelligence in Research  6 

333-601 Thesis 36 

333-602 Thesis 21 

333-691 Seminar in Physics I 1 

333-692 Seminar in Physics II 1 

333-701 Thesis 48 

333-702 Thesis 72 

333-790 Seminar in Physics 1 

333-791 Seminar in Physics I 1 

333-792 Seminar in Physics I 1 

333-793 Seminar in Physics III 1 

ผลงานทางวชิาการ (ยอนหลงั 5 ป)   

ผลงานวจิัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 

1) Promping J., Wisitsorasak A., Chatthong B., Nilgumhang K. (2020) Numerical study of supersonic 

molecular beam injection system in Thailand Tokamak I. Plasma and Fusion Research 15: 1-5. 

ผลงานทางวิชาการที่นําเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ 

2) Akkarachaiphant, T. , Chatthong, B. , Tirawanichakul, Y.  ( 2019)  Preliminary design and testing of 

VAWT blade for low wind speed using CFD. Journal of Physics: Conference Series, Volume 1380, 

Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society. 6–7 June 2019, 

Songkhla, Thailand. p. 012130. 

3) Dang- iad, A. , Chatthong, B. , (2019)  Roles of Driven Current Locations on ETB and ITB based on 

Three- Field Bifurcation Concept. Journal of Physics: Conference Series, Volume 1380, Siam 

Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society. 6–7 June 2019, Songkhla, 

Thailand. p. 012136. 
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14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรสุดา บมไล 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

 จํานวนหนวยกติ 

333-601  Thesis       36 

333-602  Thesis       21 

  

ผลงานทางวชิาการ (ยอนหลงั 5 ป) 

ผลงานวจิัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 

1) Bomlai, P., Kongthong, N. (2019). Improvement of the electrical properties in 

ba(Ti0.92Sn0.08)O3 lead-free ceramics by ca addition and sintering profile. Key Engineering 

Materials, 798: 258-263. 

2) Jaimeewong, P., Sittinon S., Buntham, S., Bomlai, P., Namsar, O., Pojprapai, S., Wat- 

charapasorn, A. (2018). Ferroelectric, piezoelectric and dielectric behaviors of CoO- and 

Fe2O3-doped BCZT ceramics. Physica Status Solidi A, 215: 1-6. 

ผลงานทางวชิาการที่นําเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ  

3) Jehlaeh, K., Salea, A., Bomlai P., Putson, C. (2020). Preparation and storage energy density 

base on dielectric properties of P(VDF-HFP)/PU/ BNKT thin films. IOP Conference Series: 

Materials Science and Engineering. 28-31 March 2020, Osaka, Japan. 859, p. 012014. 

 

15. ดร.พฤฒ ิกาฬสุวรรณ 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้   

  จํานวนหนวยกติ 

333-511 Quantum Information for Digital Technology  3 

333-601 Thesis 36 

333-602 Thesis 21 

333-691 Seminar in Physics I 1 

333-692 Seminar in Physics II 1 

333-701 Thesis 48 

333-702 Thesis 72 

333-790 Seminar in Physics 1 

333-791 Seminar in Physics I 1 

333-792 Seminar in Physics I 1 

333-793 Seminar in Physics III 1 

ผลงานทางวชิาการ (ยอนหลงั 5 ป)   

ผลงานวจิัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 
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1) Pewkhom, P., Suwanna, S., Kalasuwan, P. (2020) Alternative scheme of universal optical 

programmable multi-qubit gates for polarization qubits, Quantum Information Processing, 

19(7), 209 

2) Tansuwannont, T. , Limkumnerd, S. , Suwanna, S. , Kalasuwan, P.  ( 2020)  Quantum phase 

estimation algorithm for finding polynomial roots, Open Physics 17, 839-849.  

3) van Dommelen, P., Daengngam, C., Kalasuwan, P (2018) THz emission of donor and acceptor 

doped GaAs/AlGaAs quantum well structures with inserted thin AlAs monolayer 2018; Physica 

B: Condensed Matter 534, 169-172. 

16. ดร.เพราพมิพ ลิ่มสกลุ (อาจารยใหม อายุงาน 1 ป) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  

 จํานวนหนวยกติ 

333-521 Biosensors 3 

333-522  Molecular Biomechanics and Bioinformatics  3 

333-601 Thesis 36 

333-602 Thesis 21 

333-691 Seminar in Physics I 1 

333-692 Seminar in Physics II 1 

333-701 Thesis 48 

333-702 Thesis 72 

333-790 Seminar in Physics 1 

333-791 Seminar in Physics I 1 

333-792 Seminar in Physics I 1 

333-793 Seminar in Physics III 1 

ผลงานทางวชิาการ (ยอนหลงั 5 ป) 

ผลงานวจิัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 

1) Allen, M.E., Zhou, W., Thangaraj, J., Kyriakakis, P., Wu, Y., Huang, Z., Ho, P., Pan, Y.,, Limsakul, P., Xu, 

X., Wang, Y. (2019) An AND-Gated Drug and Photoactivatable Cre-loxP System for Spatiotemporal 

Control in Cell-Based Therapeutics, ACS Synthetic Biology 8(10), 2359-2371. 
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ข-2 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา 

 

1. รองศาสตราจารย ดร.เทพอักษร เพง็พันธ 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  

 จํานวนหนวยกติ 

333-581 Module on Quantum Physics of Many-particle Systems 6 

ผลงานทางวชิาการ (ยอนหลงั 5 ป)   

ผลงานวจิัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 

1) Thongyod, W. , Buranachai, C. , Pengpan, T. , Punwong, C.  ( 2019)  Fluorescence quenching by 

photoinduced electron transfer between 7-methoxycoumarin and guanine base facilitated by 

hydrogen bonds: An: in silico study, Physical Chemistry Chemical Physics 21(29), 16258-16269.  

2) Rassamesard, A., Pengpan, T. (2017) Simulation study on the effects of chemical structure and 

molecular size on the acceptor strength in poly(3-hexylthiophene)-based copolymer with 

alternating donor and acceptor for photovoltaic applications, Journal of Physics D: Applied 

Physics 50(6), 065502.  

 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สขุสวัสด์ิ ศิริจารุกุล 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้   

  จํานวนหนวยกติ 

333-691 Seminar in Physics I 1 

333-692 Seminar in Physics II 1 

ผลงานทางวชิาการ (ยอนหลงั 5 ป) 

ผลงานทางวชิาการที่นําเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ (proceedings) 

1) Kaew-on, C., Sooksom, A., Kaew-on, S., Ruangdit, S., Sirijarukul, S., Chittrakarn, T. (2021) Modifying 

surface properties of polysulfone membrane with plasma from closed and opened plasma 

generators, Journal of Physics: Conference Series, Volume 1719, Siam Physics Congress (SPC) 

2020. 4 - 5 June 2020, www.spc2020.org. p. 012112 

 

3. ดร.นรากรณ แกวขาว 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้   

  จํานวนหนวยกติ 

333-582 Module: Cosmology 6 

333-583 Module: Modified Gravity Theories 6 

333-691 Seminar in Physics I 1 
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333-692 Seminar in Physics II 1 

ผลงานทางวชิาการ (ยอนหลงั 5 ป)   

ผลงานวจิัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 

1) Kaewkhao, N.  ( 2020)  Beautiful form of Geff in EiBI gravity via the Ward- Kodama Entropy- Area 

Law, Phys. Dark Univ. 27, 100458. 

2) Kaewkhao, N., Kanesom, T., Channuie, P. (2018) Noether symmetry approach in the cosmological 

alpha-attractors, Nuclear Physics B 931, 216-225.  

ข-3 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยพิเศษ 

1. Dr. Christophe Buisset 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  

 จํานวนหนวยกติ 

333-585 Module: Optical Engineering for Space and Natural 

Resource Explorations 

6 

ผลงานทางวชิาการ (ยอนหลงั 5 ป)  

ผลงานวจิัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 

1) Paenoi, J., Buisset, C., Suwansukho, K., Sirichote, W., Choochalerm, P., Aukkaravittayapun, S., 

Thummasorn, G., Ngernsujja, S., Inpun, A., Kaewsamoeta, P., Kanthum, S., Leckngam, A., 

Orchiston, W., Chaniworawit, K., Poshyajinda, S., Soonthornthum, B. (2020). The design and 

on-sky results of the prototype of a low-resolution spectrograph for the thai national 

telescope, Current Applied Science and Technology, 20(1), 15–29. 

2) Kawinkij, A., Prasit, A., Buisset, C., Thummasorn, G., Kuha, T., Lhospice, E., Jones, H.R.A., 

Martin, W.E., Errmann, R., Choochalerm, P., Anglada-Escude, G., Campbell, D., Baker, C., 

Rattanasoon, S., Aukkaravittayapun, S., Panyaphirawat, T., Leckngam, A., Mkrtichian, D., 

Poshyachinda, S., Soonthornthum, B. (2019) "EXOhSPEC collimator mechanical design", 

Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 11116, 111161G 

3)  Lhospice, E., Buisset, C., Jones, H., Martin, W., Errmann, R., Sithajan, S., Boonsri, C., 

Choochalerm, P., Anglada-Escude, G., Campbell, D., Alagao, M. A., Paenoi, J., Prasit, A., 

Panyaphirawat, T., Rattanasoon, S., Leckngam, A., Mkrtichian, D., Aukkaravittayapun, S. (2019) 

"EXOhSPEC folded design optimization and performance estimation", Proceedings of SPIE - 

The International Society for Optical Engineering 11117, 111170Z. 
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ภาคผนวก ค 

ค-1 การดําเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 

 

1. กระบวนการในการจัดทํา PLOs ของหลกัสูตร  

กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย การวเิคราะหกลุม วิธีการไดมาซึ่งสมรรถนะที่จําเปน 

อาจารยในภาควิชา high power 

high impact 

ประชุมและอภิปราย 

ศิษยปจจุบัน high impact สัมภาษณผูใหขอมูลกลุมนี้ 3 ราย 

 ศิษยเกา high impact สํารวจผาน line application 5 ราย 

ผูใชบัณฑิต เชน  

- บริษทัเวสเทิรนดิจิตอล (ประเทศ

ไทย) จํากัด  

- บริษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร จํากัด  

high power สํารวจผาน line application 2 ราย 

คณะและมหาวิทยาลัยฯ high power 

high impact 

การนําวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวทิยาลัยมา

พิจารณาในการกําหนดสมรรถนะที่จําเปน 

อว. high power การกําหนดสมรรถนะทีจ่ําเปนใหมี 5 ดานตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

PLOs และ Sub PLOs ของหลักสูตร คอื 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

PLO1 ประยุกตใชความรูทางฟสิกสเพื่อจัดการปญหาในอตุสาหกรรม 5 ดาน คือสุขภาพผูสูงอายุ การเกษตรอัจฉริยะ 

พลังงานสะอาด ภูมิศาสตรส่ิงแวดลอม หรอื ดจิิทัล 

PLO2 เลือกใชเครื่องมือหรืออปุกรณทางวิทยาศาสตรไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

PLO3 ส่ือสารเชิงวิชาการดวยภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองและตรงความหมาย 

PLO4 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแสวงหาขอมูลเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

PLO5 กลาแสดงความคิดเห็นและทํางานรวมกับผูอื่นไดในฐานะผูนําและผูตามที่ดี 

PLO6 แสดงออกถึงพฤติกรรมการมีความซื่อสัตยและมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

PLO1 บรูณาการความรูทางฟสิกสรวมความรูสาขาอื่นที่เกี่ยวของเพื่อสรางองคความรูใหมทางฟสิกสหรือนวตักรรมเพือ่

จัดการปญหาในอุตสาหกรรม 5 ดาน คือสุขภาพผูสูงอายุ การเกษตรอัจฉรยิะ พลังงานสะอาด ภูมิศาสตรส่ิงแวดลอม หรือ 

ดิจิทัล 

PLO2 ปรับปรุงหรือพัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณทางวิทยาศาสตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถดานการตรวจวัด 

PLO3 ส่ือสารเชิงวิชาการดวยภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองและตรงความหมาย 

PLO4 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแสวงหาขอมูลเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

PLO5 กลาแสดงความคิดเห็นและทํางานรวมกับผูอื่นไดในฐานะผูนําและผูตามที่ดี 

PLO6 แสดงออกถงึพฤติกรรมการมีความซื่อสัตยและเปนผูนําในดานจรรยาบรรณทางวิชาการ 
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2. ตารางวิเคราะหความสอดคลองของ PLOs กับวิสัยทัศน พันธกิจ และความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

 PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

วิสัยทัศน  

เปนมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม       
ที่มีความเปนเลิศทางวิชาการ       
เปนกลไกหลกัในการพัฒนาภาคใตและประเทศ       
มุงสูมหาวิทยาลัยชั้นนํา 1 ใน 5 ของอาเชียนภายในป พ.ศ. 2570       
พันธกิจ  

พันธกิจ 1 สรางความเปนผูนําทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัย

เปนฐานเพื่อการพัฒนาภาคใตและประเทศ เชื่อมโยงสูสังคมและ

เครือขายสากล 
      

พันธกิจ 2 สรางบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซ่ือสัตย มี

วินัย ใฝปญญา จติสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถ

ประยุกตความรูบนพื้นฐานประสบการณจากการปฏิบัติ 
      

พันธกิจ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนสังคมฐานความรูบนพื้นฐานพหุ

วัฒนธรรม และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยใหผูใฝรูไดมี

โอกาสเขาถึงความรูไดอยางหลากหลายรูปแบบ 
      

Stakeholder Need 1 (SH1) : อาจารยในภาควิชา 

1. มีความรูทางฟสิกสและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับงาน 

2. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการทําวิจัย 

3. มีความสามารถในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยใน

วารสารวิชาการนานาชาติระดับสูง หรือ มีความสามารถในการผลิต

นวัตกรรม 

      

Stakeholder Need 1 (SH2) : ศิษยปจจุบัน 

1. มีความรูทางฟสิกสและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับงาน 

2. มีทักษะในการประกอบวิชาชีพ 

3. มืทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

      

Stakeholder Need 1 (SH3) : ศิษยเกา 

1. มีความรูทางฟสิกสและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับงาน 

2. มีทักษะการวางแผน และบูรณาการความรูเพ่ือวิชาชีพ 

3. มีทักษะการสื่อสาร ดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 

      

Stakeholder Need 1 (SH4) : ผูใชบัณฑิต 

1. มีความรูทางฟสิกสและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับงาน 

2. มีความสามารถในการนําเสนอ บรรยาย และถายทอดความรูได 

3. มีความซ่ือสัตย รับผิดชอบ ทํางานเปนทีมและเรียนรูไดดวยตนเอง 

      

Stakeholder Need 1 (SH5) : อว. 

1. มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ       
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 PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

2. มาตรฐานดานผลลัพธของผูเรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2561 

Stakeholder Need 1 (SH6) : ประเทศ 

1. สนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและตอยอดการพัฒนา

เทคโนโลยีเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเปาหมาย 

2. สนับสนุนการดําเนินงานอยางเปนเครือขายระหวางสถาบันวิจัย 

สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน 

รวมท้ังการปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศท้ังระบบ 

3. ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

      

 

3. ความสอดคลองระหวางคณุลักษณะที่พงึประสงคของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต กับ PLOs ของหลักสูตร 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 คุณลักษณะทีพ่งึประสงคของบณัฑิตในระดับบณัฑิตศึกษา 

คุณลักษณะพื้นฐาน คุณลักษณะ

ทางสังคม 

คุณลักษณะทาง

วิชาการ/วิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 

PLO1          

PLO2          

PLO3          
PLO4          

PLO5          
PLO6          

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 คุณลักษณะทีพ่งึประสงคของบณัฑิตในระดับบณัฑิตศึกษา 

คุณลักษณะพื้นฐาน คุณลักษณะ

ทางสังคม 

คุณลักษณะทาง

วิชาการ/วิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 

PLO1          

PLO2          

PLO3          
PLO4          

PLO5          
PLO6          
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4. ตารางแสดงผลลพัธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) กับ Knowledge / Attitude / Skill 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 Knowledge : K 

(Cognitive) 

Attitude : A 

(Affective) 

Skill : S 

(Psychomotor) 

PLO1 ประยุกตใชความรูทาง

ฟสิกสเพ่ือจัดการปญหาใน

อุตสาหกรรม 5 ดาน คือ

สุขภาพผูสูงอายุ การเกษตร

อัจฉริยะ พลังงานสะอาด 

ภูมิศาสตรสิ่งแวดลอม หรือ 

ดิจิทัล 

K1.1 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

K1.2 คณิตศาสตรขั้นสูง 

K1.3 สถิติ 

K1.4 เคมี 

K1.5 ชีววิทยา 

K.1.6 ฟสิกสแบบคลาสสิก 

เบื้องตน 

K1.7 กลศาสตรฟสิกส 

K1.8 ความรอนและอุณห 

พลศาสตร 

K1.9 คลื่นกลและทัศนศาสตร 

K1.10 ไฟฟาและแมเหล็ก 

K1.11 คลื่นแมเหล็กไฟฟา 

K1.12 ฟสิกสแผนใหม 

K1.13 ฟสิกสวัสดุ 

K1.14 เทคโนโลยีพลาสมาและ 

พลังงาน 

K1.15 ชีวฟสิกสและฟสิกส 

การแพทย 

K1.16 ดาราศาสตรและดารา- 

ฟสิกส 

K1.17 ธรณีฟสิกส 

K1.18 ฟสิกสนิวเคลียร 

K1.19 ฟสิกสทฤษฎี 

K1.20 คอมพิวเตอรและ 

เทคโนโลยี 

K1.21 วิศวกรรมพ้ืนฐาน 

K1.22 อิเล็กทรอนิกส  

K1.23 ฟสิกสเชิงควอนตัม  

K1.24 สนามโนมถวงเชิง 

ควอนตัม 

K1.25 ฟสิกสจากความ 

สมมาตร 

K1.26 ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 

ท่ัวไป 

A1.1 ตระหนักถึงความ 

สําคัญของวิทยาศาสตรและ 

คณิตศาสตร 

A1.2 มีความสนใจใฝรู  

A1.3 เคารพความเห็นตาง 

และแกปญหาโดยใชเหตุผล 

A1.4 มีกระบวนการทาง 

ความคิดเพ่ือการเติบโต 

(Growth mindset) 

S1.1 มีทักษะเชื่อมโยง ฟสิกส

กับศาสตรอ่ืน 

S1.2 มีทักษะการคิดวิเคราะห 

และสังเคราะห 

S1.3 มีทักษะการคิดริเริ่ม 

สรางสรรค 

S1.4 มีทักษะการออกแบบ  

S1.5 มีทักษะการประดิษฐ 

 



 124 

 Knowledge : K 

(Cognitive) 

Attitude : A 

(Affective) 

Skill : S 

(Psychomotor) 

K1.27 เอกภพวิทยา 

K1.28 ทฤษฎีความโนมถวง 

แบบขยายความ 

K1.29 สารสนเทศควอนตัม 

PLO2 เลือกใชเครื่องมือหรือ 

อุปกรณทางวิทยาศาสตรได 

อยางถูกตองและเหมาะสม 

 

K2.1 หลักการทํางานของ 

อุปกรณและเครื่องมือวัดคา 

ปริมาณทางกายภาพ 

K2.1.1 ปริมาณทางไฟฟาและ 

แมเหล็ก 

K2.1.2 ปริมาณทางกลศาสตร 

K2.1.3 ปริมาณทางแสง สี  

และทัศนศาสตร 

K2.1.4 ปริมาณทางคลื่น 

K2.1.5 ปริมาณทางความรอน 

และรังส ี

K2.2 หลักการเลือกใชงาน 

อุปกรณและเครื่องมือวัดคา 

ปริมาณทางกายภาพ 

K2.2.1 ปริมาณทางไฟฟาและ 

แมเหล็ก 

K2.2.2 ปริมาณทางกลศาสตร 

K2.2.3 ปริมาณทางแสง ส ี

และทัศนศาสตร 

K2.2.4 ปริมาณทางคลื่น 

K2.2.5 ปริมาณทางความรอน 

และรังส ี

A2.เลือกใชงานอุปกรณ 

และเคร่ืองมือทางวิทยา- 

ศาสตรเปน 

A2.2 รูขีดจํากัดของ 

อุปกรณและเครื่องมือทาง 

วิทยาศาสตร 

A2.3 รูธรรมชาติของสิ่งท่ี- 

ตองการตรวจวัดและการ

ไดมาซ่ึง ปริมาณดังกลาว 

A1.4 มีกระบวนการทาง 

ความคิดเพ่ือการเติบโต 

(Growth mindset) 

S2.1 ใชอุปกรณและเครื่องมือ 

ทางวิทยาศาสตรไดอยาง 

เหมาะสม 

S1.3 มีทักษะการคิดริเริ่ม 

สรางสรรค 

PLO3 สื่อสารเชิงวิชาการดวย

ภาษา อังกฤษไดอยางถูกตอง

และตรงความหมาย 

K3.1 หลักการสื่อสารดวย 

ภาษาอังกฤษ 

A3.1 รูความสําคัญ ของ

ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร 

และนาํเสนอ 

S3.1 สื่อสารเชิงวิชาการดวย 

ภาษาอังกฤษได 

PLO4 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือ แสวงหาขอมูลเชิงวิชาการ

เพ่ือ พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

K4.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ท่ัวไปและเลือกใชไดเหมาะสม 

K4.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เฉพาะทาง เพ่ือหาความรู 

แกปญหา หรือตอยอดงาน 

วิชาการ ไดแก Tracker, 

Arduinos และ MATLAB 

A4.1 รูความสําคัญ ของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การเรียนรูดวย ตนเอง 

S4.1 สืบคนขอมูลดวยตนเอง 

โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

S4.2 มีทักษะกระบวนการคิด 

อยางเปนระบบและเรียนรู 

ดวยตนเอง 
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 Knowledge : K 

(Cognitive) 

Attitude : A 

(Affective) 

Skill : S 

(Psychomotor) 

PLO5 กลาแสดงความคิดเห็น

และทํา งานรวมกับผูอ่ืนไดใน

ฐานะผูนํา และผูตามท่ีดี 

 

K5.1 หลักการทํางานเปนทีม 

ท้ังในฐานะผูนําและผูตาม 

A5.1 มีจิตสาธารณะ  

A1.4 มีกระบวนการทาง 

ความคิดเพ่ือการเติบโต 

(Growth mindset) 

S5.1 กลาแสดงความคิดเห็น 

เชิงสรางสรรค 

S5.2 ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดใน 

ฐานะผูนําและผูตามท่ีดี 

PLO6 แสดงออกถึงพฤติกรรม

การมี ความซ่ือสัตยและมี

จรรยาบรรณทางวิชาการ 

K6.1 จรรยาบรรณทางวิชาการ A6.1 รูความสําคัญ ของ

ความซ่ือสัตย และ

จรรยาบรรณทางวิชา การ 

S6.1 แยกแยะไดวาสิ่งใดผิด 

จรรยาบรรณทางวิชาการ 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 Knowledge : K 

(Cognitive) 

Attitude : A 

(Affective) 

Skill : S 

(Psychomotor) 

PLO1 บูรณาการความรูทาง

ฟสิกสรวมความรูสาขาอ่ืนท่ี

เกี่ยวของเพ่ือสรางองคความรู

ใหมทางฟสิกสหรือนวัตกรรม

เพ่ือจัดการปญหาใน

อุตสาหกรรม 5 ดาน คือ

สุขภาพผูสูงอายุ การเกษตร

อัจฉริยะ พลังงานสะอาด 

ภูมิศาสตรสิ่งแวดลอม หรือ 

ดิจิทัล 

K1.1 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

K1.2 คณิตศาสตรขั้นสูง 

K1.3 สถิติ 

K1.4 เคมี 

K1.5 ชีววิทยา 

K.1.6 ฟสิกสแบบคลาสสิก 

เบื้องตน 

K1.7 กลศาสตรฟสิกส 

K1.8 ความรอนและอุณห 

พลศาสตร 

K1.9 คลื่นกลและทัศนศาสตร 

K1.10 ไฟฟาและแมเหล็ก 

K1.11 คลื่นแมเหล็กไฟฟา 

K1.12 ฟสิกสแผนใหม 

K1.13 ฟสิกสวัสดุ 

K1.14 เทคโนโลยีพลาสมาและ 

พลังงาน 

K1.15 ชีวฟสิกสและฟสิกส 

การแพทย 

K1.16 ดาราศาสตรและดารา- 

ฟสิกส 

K1.17 ธรณีฟสิกส 

K1.18 ฟสิกสนิวเคลียร 

K1.19 ฟสิกสทฤษฎี 

A1.1 ตระหนักถึงความ 

สําคัญของวิทยาศาสตรและ 

คณิตศาสตร 

A1.2 มีความสนใจใฝรู  

A1.3 เคารพความเห็นตาง 

และแกปญหาโดยใชเหตุผล 

A1.4 มีกระบวนการทาง 

ความคิดเพ่ือการเติบโต 

(Growth mindset) 

S1.1 มีทักษะเชื่อมโยง ฟสิกส

กับศาสตรอ่ืน 

S1.2 มีทักษะการคิดวิเคราะห 

และสังเคราะห 

S1.3 มีทักษะการคิดริเริ่ม 

สรางสรรค 

S1.4 มีทักษะการออกแบบ  

S1.5 มีทักษะการประดิษฐ 
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 Knowledge : K 

(Cognitive) 

Attitude : A 

(Affective) 

Skill : S 

(Psychomotor) 

K1.20 คอมพิวเตอรและ 

เทคโนโลยี 

K1.21 วิศวกรรมพ้ืนฐาน 

K1.22 อิเล็กทรอนิกส  

K1.23 ฟสิกสเชิงควอนตัม  

K1.24 สนามโนมถวงเชิง 

ควอนตัม 

K1.25 ฟสิกสจากความ 

สมมาตร 

K1.26 ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 

ท่ัวไป 

K1.27 เอกภพวิทยา 

K1.28 ทฤษฎีความโนมถวง 

แบบขยายความ 

K1.29 สารสนเทศควอนตัม 

PLO2 ปรับปรุงหรือพัฒนา

เครื่องมือหรืออุปกรณทาง

วิทยาศาสตรเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถดานการตรวจวัด 

K2.1 หลักการทํางานของ 

อุปกรณและเครื่องมือวัดคา 

ปริมาณทางกายภาพ 

K2.1.1 ปริมาณทางไฟฟาและ 

แมเหล็ก 

K2.1.2 ปริมาณทางกลศาสตร 

K2.1.3 ปริมาณทางแสง สี  

และทัศนศาสตร 

K2.1.4 ปริมาณทางคลื่น 

K2.1.5 ปริมาณทางความรอน 

และรังส ี

K2.2 หลักการเลือกใชงาน 

อุปกรณและเครื่องมือวัดคา 

ปริมาณทางกายภาพ 

K2.2.1 ปริมาณทางไฟฟาและ 

แมเหล็ก 

K2.2.2 ปริมาณทางกลศาสตร 

K2.2.3 ปริมาณทางแสง ส ี

และทัศนศาสตร 

K2.2.4 ปริมาณทางคลื่น 

K2.2.5 ปริมาณทางความรอน 

และรังส ี

A2.ปรับปรุงหรือพัฒนา

อุปกรณและเครื่องมือ  ทาง

วิทยาศาสตรเปน 

A2.2 รูขีดจํากัดของ 

อุปกรณและเครื่องมือทาง 

วิทยาศาสตร 

A2.3 รูธรรมชาติของสิ่งท่ี- 

ตองการตรวจวัดและการ

ไดมาซ่ึง ปริมาณดังกลาว 

A1.4 มีกระบวนการทาง 

ความคิดเพ่ือการเติบโต 

(Growth mindset) 

S2.1 ใชอุปกรณและเครื่องมือ 

ทางวิทยาศาสตรไดอยาง 

เหมาะสม 

S1.3 มีทักษะการคิดริเริ่ม 

สรางสรรค 
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 Knowledge : K 

(Cognitive) 

Attitude : A 

(Affective) 

Skill : S 

(Psychomotor) 

PLO3 สื่อสารเชิงวิชาการดวย

ภาษา อังกฤษไดอยางถูกตอง

และตรงความหมาย 

K3.1 หลักการสื่อสารดวย 

ภาษาอังกฤษ 

A3.1 รูความสําคัญ ของ

ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร 

และนาํเสนอ 

S3.1 สื่อสารเชิงวิชาการดวย 

ภาษาอังกฤษได 

PLO4 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือ แสวงหาขอมูลเชิงวิชาการ

เพ่ือ พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

K4.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ท่ัวไปและเลือกใชไดเหมาะสม 

K4.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เฉพาะทาง เพ่ือหาความรู 

แกปญหา หรือตอยอดงาน 

วิชาการ ไดแก Tracker, 

Arduinos และ MATLAB 

A4.1 รูความสําคัญ ของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การเรียนรูดวย ตนเอง 

S4.1 สืบคนขอมูลดวยตนเอง 

โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

S4.2 มีทักษะกระบวนการคิด 

อยางเปนระบบและเรียนรู 

ดวยตนเอง 

PLO5 กลาแสดงความคิดเห็น

และทํา งานรวมกับผูอ่ืนไดใน

ฐานะผูนํา และผูตามท่ีดี 

 

K5.1 หลักการทํางานเปนทีม 

ท้ังในฐานะผูนําและผูตาม 

A5.1 มีจิตสาธารณะ  

A1.4 มีกระบวนการทาง 

ความคิดเพ่ือการเติบโต 

(Growth mindset) 

S5.1 กลาแสดงความคิดเห็น 

เชิงสรางสรรค 

S5.2 ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดใน 

ฐานะผูนําและผูตามท่ีดี 

PLO6 แสดงออกถึงพฤติกรรม

การมีความซ่ือสัตยและเปนผูนํา

ในดานจรรยาบรรณทาง

วิชาการ 

K6.1 จรรยาบรรณทางวิชาการ A6.1 รูความสําคัญ ของ

ความซ่ือสัตย และชี้นํา

จรรยาบรรณทางวิชาการ 

S6.1 แยกแยะและชี้นําไดวา

สิ่งใดผิด จรรยาบรรณทาง

วิชาการ 

 

 

5. ตารางแสดงรายวิชากับ Knowledge/ Attitude/ Skill 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

รายวิชา / ชุดวิชา Knowledge/ Attitude / Skill 

หมวดวิชาบังคบั 

333-501 วิธีการวิจัยทางฟสิกส 2((2)-0-4) K1.13, K1.14, K1.15, K1.16, K1.17, K1.18, K1.19, K1.20, K2.1, K2.2, 

K3.1, K4.1, K4.2, K5.1, K6.1, A1.1, A1.2, A1.4, A2.1, A2.2, A2.3, 

A3.1, A4.1, A5.1, A6.1, S1.1, S2.1, S3.1, S4.1, S4.2, S5.1, S5.2, S6.1 

333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย 1((1)-0-2) K1.3, K1.4, K1.5, K1.6, K1.12, K1.20, K2.1, K2.2, K3.1, K4.1, K5.1, 

K6.1, A1.1, A1.3. A1.4, A2.2, A2.3, A3.1, A4.1, A5.1, A6.1, S1.3, 

S3.1, S4.1, S4.2, S5.1, S5.2, S6.1 

หมวดวิชาเลอืก 

333-511 สารสนเทศควอนตัมสําหรับเทคโนโลยี

ดิจิทัล 3((3)-0-6) 

K1.2, K1.12, K1.19, K3.1, K3.4, A1.4, A3.1, S1.5 

333-512 โฟโตนิกสและทัศนศาสตรไมเชิงเสน      

3((3)-0-6) 

K1.2 K1.9, K1.11, K3.1, A1.1, A1.2, K4.2, S1.1 
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รายวิชา / ชุดวิชา Knowledge/ Attitude / Skill 

333-513 ฟสิกสนิวเคลียร 3((3)-0-6) K1.2, K1.12, K1.18, A1.1, A1.3, S1.1, S1.2, S1.3 K2.1.5, A2.1, A2.2, 

S2.1, K3.1, A3.1, S3.1, K4.1, A4.1, S4.1, K6.1, A6.1, S6.11 

333-514 กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดลอมและการ

ประยุกต 3((2)-2-5) 

K1.1, K1.3, K1.18, A1.2 A1.3, S1.1, S1.2, S1.3, K2.1.5, K2.2.5, A2.1, 

A2.2, A2.3, S2.1, K3.1, A3.1, S3.1, K4.1, K4.2, A4.1, S4.1, S4.2, K5.1, 

A5.1, S5.1, S5.2, K6.1, A6.1, S6.1 

333-515 นาโนฟสิกสและการประยุกตใชงาน       

3((3)-0-6) 

K1.1, K1.12, K1.13, K3.1, K4.1, K4.2, A1.1, A1.2, A3.1, S1.1, S1.2, 

S1.3, S1.4, S1.5, S4.1 

333-516 การแปลงพลังงานจากวัสดุพอลิเมอรอิเล็กโทร

แอคทิฟ 3((3)-0-6) 

K1.2, K1.7, K1.10, K1.11, K4.1, K5.1, K6.1, A1.1, A1.2, A1.3, A3.1, 

A4.1, A5.1, A6.1, S1.1, S1.3, S3.1, S4.1, S5.1, S6.1 

333-517 วัสดุฉลาดและการประยุกตใชงาน 3((3)-0-6) K1.2, K1.9, K1.10, K1.11, K.1.13, K4.1, K5.1, K6.1, A1.1, A1.2, A1.3, 

A3.1, A4.1, A5.1, A6.1, S1.1, S1.3, S3.1, S4.1, S5.1, S6.1 

333-518 กระบวนการเย่ือบางและเทคโนโลยี       

3((3)-0-6) 

K1.1, K1.7, K1.10, K1.13, K2.1., K2.2, K3.1, A1.1, A3.1, S1.1, S3.1, 

S6.1 

333-519 ฟสิกสพลาสมา 3((3)-0-6) K1.1, K1.2, K1.3, K1.8, K1.10, K1.11, K1.14, K1.19, K3.1, K4.2, K5.1, 

K6.1, A1.1, A1.4, A3.1, A4.1, A5.1, A6.1, S1.1, S3.1, S4.1, S4.2, 

S5.1, S5.2, S6.1 

333-520 ปฏิกิริยานิวเคลียรแบบฟวชันท่ีควบคุมไดขั้น

สูง 3((3)-0-6) 

K1.2, K1.6, K1.7, K1.8, K1.11, K1.14, K3.1, K4.1, K4.2, K5.1, K6.1, 

A1.1, A1.2, A1.3, A3.1, A4.1, A5.1, A6.1, S1.1, S1.2, S3.1, S4.1, 

S4.2, S5.1, S5.2, S6.1 

333-521 ไบโอเซนเซอร 3((3)-0-6) K1.4, K1.5, K1.15, K2.1.1, K2.1.3, K3.1, K4.1, K4.2, K5.1, K6.1, A1.1, 

A1.2, A1.4, A2.2, A2.3, A3.1, A4.1, A5.1, A6.1, S1.1, S2.1, S3.1, 

S4.1, S4.2, S5.1, S6.1 

332-522 กลศาสตรชีวภาพของโมเลกุลและชีวสารสน

เทศ 3((3)-0-6) 

K1.15, K1.20, K3.1, K4.1, K6.1, A1.2, A1.4, A3.1, A4.1, A6.1, S1.1, 

S1.2, S3.1, S4.2, S6.1 

333-581 ชุดวิชาฟสิกสเชิงควอนตัมของระบบอนุภาค

หลายตัว  6((5)-3-10) 

K1.2 K1.23, K2.1 K3.1 K4.1 K6.1 A1.1 A1.2 A2.1 A3.1 A4.1 A6.1 

S1.2 S2.1 S3.1 S4.1 S6.1 

333-582 ชุดวิชาเอกภพวิทยา  6((5)-3-10) K3.1, K6.1, A1.1, A6.1, S1.2, S3.1, S4.1, S4.2, S5.1, S6.1 

333-583 ชุดวิชาทฤษฎีความโนมถวงแบบขยายความ

6((5)-3-10) 

K3.1, K4.2, K6.1, A1.1, A1.4, A1.5, A3.1, A4.1, A6.1, S1.2, S1.3, 

S3.1, S4.1, S4.2, S5.1, S6.1 

333-584 ชุดวิชานวัตกรรมระบบถายภาพและแมชชีน

วิชั่น 6((3)-6-9) 

K1.9, K1.20, K1.21, K1.23 K2.1.3, K2.2.3, K3.1, K6.1, A1.2, A2.2, 

S1.4, S1.5, S21   

333-585 ชุดวิชาวิศวกรรมแสงสําหรับการสํารวจอวกาศ

และทรัพยากรธรรมชาติ 6((5)-3-10) 

K1.9, K1.20, K1.21, K2.1.3, K2.2.3, K3.1, K6.1, A1.2, A2.2, S1.4, 

S1.5, S2.1 

333-586 ชุดวิชาธรณีฟสิกสประยุกต 6((4)-6-8) K1.17, K1.20, K2.1, K2.1.1, K2.1.4, K2.2, K2.2.1, K2.2.4, K3.1, K4.1, 

K4.2, K.5.1, K6.1, A1.1, A.1.2, A.1.4, A2.1, A2.2, A.2.3, A3.1, A4.1, 

A5.1, A6.1, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S3.1, S4.1, S4.2, S5.1, S5.2, S6.1 
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รายวิชา / ชุดวิชา Knowledge/ Attitude / Skill 

333-587 ชุดวิชาการสังเคราะหอนุภาคนาโนและเสนใย

นาโน 6((3)-6-9) 

K1.1, K1.10, K1.11, K1.13, K2.1, K2.1.1, K2.1.3, K4.1, K5.1, K6.1, 

A1.1, A1.2, A1.3, A2.1, A2.2, A3.1, A4.1, A5.1, A6.1, S1.1, S1.3, 

S2.1, S3.1, S4.1, S5.1, S6.1 

333-588 ชุดวิชากระบวนการฟสิกสและเทคโนโลยี

พลังงาน 6((4)-4-10) 

K1.1, K1.3, K1.7, K1.8, K1.14, K1.20, K1.21, K3.1, K6.1, A1.2, A1.3, 

A1.4, A2.2, A3.1, A4.1, A6.1, S1.2, S1.4, S1.5, S3.1, S4.1, S5.1, S6.2 

333-589 วิชาการคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับงานวิจยัทาง

ฟสิกส 6((3)-9-6) 

K1.1, K1.2, K1.19, K1.20, K1.21, A1.1, A1.2, A1.4, A3.1, A4.1, A6.1, 

S1.3, S1.4, S1.5, S3.1, S4.1, S4.2, S5.1, S5.2, S6.1 

333-590 ชุดวิชาปญญาประดิษฐประยุกตในงานวิจัย

6((3)-9-6) 

K1.1, K1.2, K1.19, K1.20, K1.21, K1.23, A1.1, A1.2, A1.4, A3.1, A4.1, 

A6.1, S1.3, S1.4, S3.1, S4.1, S4.2, S5.1, S5.2, S6.1 

333-591 ชุดวิชาการออกแบบและพัฒนาอุปกรณเชิง

แสง 6((3)-6-9) 

K1.9, K1.11, K1.15, K1.20, K1.22, K2.1.3, K2.2.3, K3.1, K4.1, K4.2, 

K5.1, K6.1, A1.1, A1.2, A1.4, A2.2, A2.3, A3.1, A4.1, A5.1, A6.1, 

S1.1, S1.2, S1.3, S1.4, S1.5, S2.1, S3.1, S4.1, S4.2, S5.1, S5.2, S6.1 

333-592 ชุดวิชาฟสิกสศึกษาและการเรียนรูโดยใช

เทคโนโลยีดิจิทัล 6((3)-9-6) 

K1.12, A1.2, S1.1, S1.2, K3.1, A3.1, S3.1, K4.1, A4.1, S4.1, K6.1, 

A6.1, S6.1 

333-593 ชุดวิชาการวิเคราะหเชิงปริมาณแบบ ประยุกต

ในฟสิกสศึกษา 6((4)-6-8) 

K1.20, A1.4, S1.3, K2.2, A2.2, S2.1, K3.1, A3.1, S3.1, K4.2, A4.1, 

S4.2, K5.1, A5.1, S5.1, K6.1, A6.1, S6.1 

333-611 หัวขอพิเศษ 1 3((3)-0-6) K1.12-K1.29, K2.1-K2.2, K3.1, K4.1, K4.2, K6.1, A1.1 – A1.4, A2, 

A3.1, A4.1, A5.1, A6.1, S1.1 – S1.5, S2.1, S3.1, S4.1, S4.2, S5.1, 

S5.2, S6.1  

333-612 หัวขอพิเศษ 2 3((3)-0-6)  K1.13-K1.29, K2.1-K2.2, K3.1, K4.1, K4.2, K6.1, A1.1 – A1.4, A2, 

A3.1, A4.1, A5.1, A6.1, S1.1 – S1.5, S2.1, S3.1, S4.1, S4.2, S5.1, 

S5.2, S6.1 

หมวดวิชาสัมมนา  

333-691 สัมมนาฟสิกส 1 1(0-2-1)  K1.1-K1.29, K2.1, K2.2, K3.1, K4.1, K6.1, A1.1-A1.4, A2.1-A2.3, 

A3.1, A4.1, A6.1, S1.1-S1.4, S1.5, S3.1, S4.1 – S4.2, S5.1, S6.1 

333-692 สัมมนาฟสิกส 2 1(0-2-1)  K1.1-K1.29, K2.1, K2.2, K3.1, K4.1, K6.1, A1.1-A1.4, A2.1-A2.3, 

A3.1, A4.1, A6.1, S1.1-S1.4, S1.5, S3.1, S4.1 – S4.2, S5.1, S6.1 

หมวดวิชาวทิยานิพนธ  

333-601 วิทยานิพนธ 36(0-108-0) K1.1-K1.29, K2.1, K2.2, K3.1, K4.1, K4.2, K5.1, K6.1, A1.1-A1.4, 

A2.1-A2.3, A3.1, A4.1, A5.1, A6.1, S1.1-S1.4, S1.5, S3.1, S4.1 – 

S4.2, S5.1, S5.2, S6.1  

333-602 วิทยานิพนธ 21(0-63-0) K1.1-K1.29, K2.1, K2.2, K3.1, K4.1, K4.2, K5.1, K6.1, A1.1-A1.4, 

A2.1-A2.3, A3.1, A4.1, A5.1, A6.1, S1.1-S1.4, S1.5, S3.1, S4.1 – 

S4.2, S5.1, S5.2, S6.1  
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

รายวิชา / ชุดวิชา Knowledge/ Attitude / Skill 

หมวดวิชาสัมมนา  

333-790 สัมมนาฟสิกส 1(0-2-1) K1.1-K1.29, K2.1, K2.2, K3.1, K4.1, K6.1, A1.1-A1.4, A2.1-A2.3, 

A3.1, A4.1, A6.1, S1.1-S1.4, S1.5, S3.1, S4.1 – S4.2, S5.1, S6.1 

333-791 สัมมนาฟสิกส 1 1(0-2-1) K1.1-K1.29, K2.1, K2.2, K3.1, K4.1, K6.1, A1.1-A1.4, A2.1-A2.3, 

A3.1, A4.1, A6.1, S1.1-S1.4, S1.5, S3.1, S4.1 – S4.2, S5.1, S6.1 

333-792 สัมมนาฟสิกส 2 1(0-2-1)  K1.1-K1.29, K2.1, K2.2, K3.1, K4.1, K6.1, A1.1-A1.4, A2.1-A2.3, 

A3.1, A4.1, A6.1, S1.1-S1.4, S1.5, S3.1, S4.1 – S4.2, S5.1, S6.1 

333-793 สัมมนาฟสิกส 3 1(0-2-1)  K1.1-K1.29, K2.1, K2.2, K3.1, K4.1, K6.1, A1.1-A1.4, A2.1-A2.3, 

A3.1, A4.1, A6.1, S1.1-S1.4, S1.5, S3.1, S4.1 – S4.2, S5.1, S6.1 

หมวดวิชาวทิยานิพนธ  

333-701 วิทยานิพนธ 48(0-144-0) K1.1-K1.29, K2.1, K2.2, K3.1, K4.1, K4.2, K5.1, K6.1, A1.1-A1.4, 

A2.1-A2.3, A3.1, A4.1, A5.1, A6.1, S1.1-S1.4, S1.5, S3.1, S4.1 – 

S4.2, S5.1, S5.2, S6.1 

333-702 วิทยานิพนธ 72(0-216-0) K1.1-K1.29, K2.1, K2.2, K3.1, K4.1, K4.2, K5.1, K6.1, A1.1-A1.4, 

A2.1-A2.3, A3.1, A4.1, A5.1, A6.1, S1.1-S1.4, S1.5, S3.1, S4.1 – 

S4.2, S5.1, S5.2, S6.1 
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ค-2 ขอมูลรายวิชาทีจ่ัดการศกึษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 

รายวิชาในหลักสูตร 36 หนวยกติ 

รายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบรูณาการกับการทํางาน (WIL)  

 1) แผน ก แบบ ก1 36 หนวยกติ คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหนวยกิตรายวิชาในหลักสูตร 

 2) แผน ก แบบ ก2 36 หนวยกติ  

  คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหนวยกิตรายวิชาในหลักสูตร  

รหัสรายวิชา / ชื่อรายวชิา / จํานวนหนวยกติ 

รอยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WiL) 

การกําหนด

ประสบ 

การณกอน

การศึกษา 

การเรียน 

สลับกับ 

การทํางาน 

สหกจิ

ศึกษา 

การฝกงานที่

เนนการเรียนรู

หรือการติดตาม

พฤติกรรมการ

ทํางาน 

หลักสูตรรวมกบั

มหาวิทยาลัย 

และ 

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝกหัดใหม

หรือ

พนักงาน

ฝกงาน 

การบรรจุให

ทํางานหรือ

การฝก

เฉพาะ

ตําแหนง 

ปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 

การฝกปฏิบัติ 

งานจริงภาย 

หลังสําเร็จ

การเรียน

ทฤษฎี 

333-501 วิธีการวิจัยทางฟสิกส 2((2)-0-4)          

333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย      

1((1)-0-2) 

         

333-511 สารสนเทศควอนตัมสําหรับเทคโนโลยี

ดิจิทัล 3((3)-0-6)  

         

333-512 โฟโตนิกสและทัศนศาสตรไมเชิงเสน  

3((3)-0-6) 

         

333-513 ฟสิกสนิวเคลียร 3((3)-0-6)          

333-514 กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดลอมและ 

            การประยุกต 3((2)-2-5)   
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รหัสรายวิชา / ชื่อรายวชิา / จํานวนหนวยกติ 

รอยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WiL) 

การกําหนด

ประสบ 

การณกอน

การศึกษา 

การเรียน 

สลับกับ 

การทํางาน 

สหกจิ

ศึกษา 

การฝกงานที่

เนนการเรียนรู

หรือการติดตาม

พฤติกรรมการ

ทํางาน 

หลักสูตรรวมกบั

มหาวิทยาลัย 

และ 

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝกหัดใหม

หรือ

พนักงาน

ฝกงาน 

การบรรจุให

ทํางานหรือ

การฝก

เฉพาะ

ตําแหนง 

ปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 

การฝกปฏิบัติ 

งานจริงภาย 

หลังสําเร็จ

การเรียน

ทฤษฎี 

333-515 นาโนฟสิกสและการประยุกตใชงาน  

            3((3)-0-6) 

         

333-516 การแปลงพลังงานจากวัสดุพอลิเมอร 

           อิเล็กโทรแอคทิฟ 3((3)-0-6) 

         

333-517 วัสดุฉลาดและการประยุกตใชงาน  

            3((3)-0-6) 

         

333-518 กระบวนการเย่ือบางและเทคโนโลยี  

            3((3)-0-6) 

         

333-519 ฟสิกสพลาสมา 3((3)-0-6)          

333-520 ปฏิกิริยานิวเคลียรแบบฟวชันท่ีควบคุมได 

             ข้ันสูง 3((3)-0-6) 

         

333-611 หัวขอพิเศษ 1 3((3)-0-6)          

333-612 หัวขอพิเศษ 2 3((3)-0-6)          

333-581 ชุดวิชาฟสิกสเชิงควอนตัมของระบบ

อนุภาคหลายตัว 6((5)-3-10) 

         

333-582 ชุดวิชาเอกภพวิทยา  6((5)-3-10)          

333-583 ชุดวิชาทฤษฎีความโนมถวงแบบขยาย

ความ 6((5)-3-10) 
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รหัสรายวิชา / ชื่อรายวชิา / จํานวนหนวยกติ 

รอยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WiL) 

การกําหนด

ประสบ 

การณกอน

การศึกษา 

การเรียน 

สลับกับ 

การทํางาน 

สหกจิ

ศึกษา 

การฝกงานที่

เนนการเรียนรู

หรือการติดตาม

พฤติกรรมการ

ทํางาน 

หลักสูตรรวมกบั

มหาวิทยาลัย 

และ 

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝกหัดใหม

หรือ

พนักงาน

ฝกงาน 

การบรรจุให

ทํางานหรือ

การฝก

เฉพาะ

ตําแหนง 

ปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 

การฝกปฏิบัติ 

งานจริงภาย 

หลังสําเร็จ

การเรียน

ทฤษฎี 

333-584 ชุดวิชานวัตกรรมระบบถายภาพและแม

ชชีนวิชั่น 6((3)-6-9) 

         

333-585 ชุดวิชาวิศวกรรมแสงสําหรับการสํารวจ

อวกาศและทรัพยากร  6((5)-3-10) 

         

333-586 ชุดวิชาธรณีฟสิกสประยุกต 6((4)-6-8)          

333-587 ชุดวิชาการสังเคราะหอนุภาคนาโนและ 

            เสนใยนาโน 6((3)-6-9) 

         

333-588 ชุดวิชากระบวนการฟสิกสและเทคโนโลยี

พลังงาน 6((4)-4-10) 
         

333-589 ชุดวิชาการคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับ

งานวิจัยทางฟสิกส 6((3)-9-6) 

         

333-590 ชุดวิชาปญญาประดิษฐประยุกตใน

งานวิจัย 6((3)-9-6) 

         

333-591 ชุดวิชาการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ 

            เชิงแสง 6((3)-6-9) 

         

333-592 ชุดวิชาฟสิกสศึกษาและการเรียนรูโดยใช 

เทคโนโลยีดิจิทัล 6((3)-9-6) 

         

333-593 ชุดวิชาการวิเคราะหเชิงปริมาณแบบ

ประยุกตในฟสิกสศึกษา 6((4)-6-8) 
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รหัสรายวิชา / ชื่อรายวชิา / จํานวนหนวยกติ 

รอยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WiL) 

การกําหนด

ประสบ 

การณกอน

การศึกษา 

การเรียน 

สลับกับ 

การทํางาน 

สหกจิ

ศึกษา 

การฝกงานที่

เนนการเรียนรู

หรือการติดตาม

พฤติกรรมการ

ทํางาน 

หลักสูตรรวมกบั

มหาวิทยาลัย 

และ 

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝกหัดใหม

หรือ

พนักงาน

ฝกงาน 

การบรรจุให

ทํางานหรือ

การฝก

เฉพาะ

ตําแหนง 

ปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 

การฝกปฏิบัติ 

งานจริงภาย 

หลังสําเร็จ

การเรียน

ทฤษฎี 

333-691 สัมมนาฟสิกส 1 1(0-2-1)          

333-692 สัมมนาฟสิกส 2 1(0-2-1)          

333-601 วิทยานิพนธ 36(0-108-0)          

333-602 วิทยานิพนธ 21(0-63-0)          
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ค-2 ขอมูลรายวิชาทีจ่ัดการศกึษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

รายวิชาในหลักสูตร 48 และ/หรือ 72 หนวยกติ 

รายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบรูณาการกับการทํางาน (WIL)  

 1) แบบ 1.1 48 หนวยกติ คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหนวยกิตรายวิชาในหลักสูตร 

 2) แบบ 1.2 72 หนวยกติ คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหนวยกิตรายวิชาในหลักสูตร 

 

รหัสรายวิชา / ชื่อรายวชิา / จํานวนหนวยกติ 

รอยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WiL) 

การกําหนด

ประสบ 

การณกอน

การศึกษา 

การเรียน 

สลับกับ 

การทํางาน 

สหกจิ

ศึกษา 

การฝกงานที่

เนนการเรียนรู

หรือการติดตาม

พฤติกรรมการ

ทํางาน 

หลักสูตรรวมกบั

มหาวิทยาลัย 

และ 

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝกหัดใหม

หรือ

พนักงาน

ฝกงาน 

การบรรจุให

ทํางานหรือ

การฝก

เฉพาะ

ตําแหนง 

ปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 

การฝกปฏิบัติ 

งานจริงภาย 

หลังสําเร็จ

การเรียน

ทฤษฎี 

333-790 สัมมนาฟสิกส 1(0-2-1)          

333-791 สัมมนาฟสิกส 1 1(0-2-1)          

333-792 สัมมนาฟสิกส 2 1(0-2-1)          

333-793 สัมมนาฟสิกส 3 1(0-2-1)          

333-701 วิทยานิพนธ 48(0-144-0)          

333-702 วิทยานิพนธ 72(0-216-0)          
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ค-3 แบบฟอรมแสดงรอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูของแตละรายวิชาในหลกัสูตรที่สะทอนการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active learning) 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

จํานวนรายวิชาทั้งหมดที่เปดสอนในหลักสูตร 33 รายวิชา 

จํานวนรายวิชาที่จัดการเรียนรูแบบเชิงรกุ (Active learning) 33 รายวิชา คิดเปนรอยละ   100  ของรายวิชาในหลักสูตร 

จํานวนรายวิชาที่ไมไดจัดการเรยีนรูแบบเชิงรุก (Active learning)  0 รายวิชา คิดเปนรอยละ   0   ของรายวิชาในหลักสูตร 

สรุปจํานวนรายวิชาที่เปดสอนโดยคณะ ทีจ่ดัการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active learning)    33     รายวชิา โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รหัสรายวิชา/ชือ่รายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี  

ไมไดจัดการเรียนรู 

แบบเชิงรกุ 

 

รอยละของวิธกีารจัดการเรียนรูแบบเชิงรกุ ระบุรอยละ 

ของการจัดการ 

เรียนรูแบบ 

ทฤษฎี 

รวม 

รอยละ 

100 
Project 

based 

learning 

Problem 

Based 

learning 

แบบเนนทักษะกระบวนการคิด 

เชน case based, team based, 

scenario based 

Social 

engagement 

วิธีการอื่นๆ 

 

วิธีการจัดการเรยีนรู  รอยละ 

333-501 วิธีการวิจัยทางฟสิกส 2((2)-0-4) 

- 

20 Questioning, searching, 

self-study, presentation, 

discussion 

50  

 

30 

100  

333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย 1((1)-0-2) - 20 Case-based study 50   30 100  

333-511 สารสนเทศควอนตัมสําหรับเทคโนโลยีดิจิทัล 

3((3)-0-6) 
- 

50 -  -  50 100  

333-512 โฟโตนิกสและทัศนศาสตรไมเชิงเสน      

3((3)-0-6) 
- 

50 -  -  50 100  

333-513 ฟสิกสนิวเคลียร 3((3)-0-6) - 50 -  -  50 100  

333-514 กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดลอมและการ

ประยุกต 3((2)-2-5) 
- 

50 -  -  50 100  
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333-515 นาโนฟสิกสและการประยุกตใชงาน       

3((3)-0-6) 

- - - Case-based learning 

- Activity-based learning  

60 -  40 100  

333-516 การแปลงพลังงานจากวัสดุพอลิเมอร

อิเล็กโทรแอคทิฟ 3((3)-0-6) 

- - - Activity-based learning 

- Collaborative learning 

- Case-based learning 

60 -  40 100  

333-517 วัสดุฉลาดและการประยุกตใชงาน 3((3)-0-6) - - - Activity-based learning 

- Collaborative learning 

- Case-based learning 

60 -  40 100  

333-518 กระบวนการเย่ือบางและเทคโนโลยี       

3((3)-0-6) 

- - - Activity-based learning 

- Collaborative learning 

50 -  50 100  

333-519 ฟสิกสพลาสมา 3((3)-0-6) - - - Activity-based learning 

- Collaborative learning 

50 -  50 100  

333-520 ปฏิกิริยานิวเคลียรแบบฟวชันท่ีควบคุมไดขั้น

สูง 3((3)-0-6) 

10 - - Activity-based learning 

- Collaborative learning 

50 -  40 100  

333-521 ไบโอเซนเซอร 3((3)-0-6)  50     50 100  

332-522 กลศาสตรชีวภาพของโมเลกุลและชีวสารสน

เทศ 3((3)-0-6) 

 50     50 100  

333-581 ชุดวิชาฟสิกสเชิงควอนตัมของระบบอนุภาค

หลายตัว 6((5)-3-10) 

- 50                      -  -  50 100  

333-582 ชุดวิชาเอกภพวิทยา  6((5)-3-10) - 50     50 100  

333-583 ชุดวิชาทฤษฎีความโนมถวงแบบขยายความ  

6((5)-3-10) 

30 30     40 100  

333-584 ชุดวิชานวัตกรรมระบบถายภาพและแมชชีน

วิชั่น 6((3)-6-9) 

20  - Case-based study 60   20 100  
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333-585 ชุดวิชาวิศวกรรมแสงสําหรับการสํารวจ

อวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ 6((5)-3-10) 

 50 - Case-based study 30   20 100  

333-586 ชุดวิชาธรณีฟสิกสประยุกต 6((4)-6-8) - 50 Case based+Senario 

based 

30   20 100  

333-587 ชุดวิชาการสังเคราะหอนุภาคนาโนและเสนใย

นาโน 6((3)-6-9) 

- - 

- Interactive lecture 

- Self-directed learning 

- Case-based learning 

- Activity-based 

Learning 

- Experiential Learning 

70 - 

 

30 100 

 

333-588 ชุดวิชากระบวนการฟสิกสและเทคโนโลยี

พลังงาน 6((4)-4-10) 

- - - Activity-based learning 

- Collaborative learning 

50 -  50 100  

333-589 ชุดวิชาการคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับงานวิจัย

ทางฟสิกส 6((3)-9-6) 

30 - - Activity-based learning 

- Collaborative learning 

50 -  20 100  

333-590 ชุดวิชาปญญาประดิษฐประยุกตในงานวิจัย

6((3)-9-6) 

30 - - Activity-based learning 

- Collaborative learning 

50 -  20 100  

333-591 ชุดวิชาการออกแบบและพัฒนาอุปกรณเชิง

แสง 6((3)-6-9) 

50      50 100  

333-592 ชุดวิชาฟสิกสศึกษาและการเรียนรูโดยใช

เทคโนโลยีดิจิทัล 6((3)-9-6) 

40 - Interactive 

demonstations and 

experiments 

30   30 100  

333-593 ชุดวิชาการวิเคราะหเชิงปริมาณแบบ 

ประยุกตในฟสิกสศึกษา 6((4)-6-8) 

40 - Interactive 

demonstations and 

experiments 

30   30 100  

333-611 หัวขอพิเศษ 1 3((3)-0-6)  50     50 100  
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333-612 หัวขอพิเศษ 2 3((3)-0-6)  50     50 100  

333-691 สัมมนาฟสิกส 1 1(0-2-1)   Case based  80   20 100  

333-692 สัมมนาฟสิกส 2 1(0-2-1)   Case based  80   20 100  

333-601 วิทยานิพนธ 36(0-108-0) 

- 

20 Questioning, searching, 

self-study, presentation, 

discussion 

50 

  30 100  

333-602 วิทยานิพนธ 21(0-63-0) 

- 

20 Questioning, searching, 

self-study, presentation, 

discussion 

50 

  30 100  

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยกําหนดใหรายวิชาตองจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (active learning) ไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนชั่วโมงตามหนวยกิตทฤษฎีและแสดงการการะจาย 

รอยละของทุกรายบวิชา/ชุดวิชาที่ปรากฏในหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรตองจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (active learning) ไมนอยกวา รอยละ 70 ของรายวิชาในหลักสูตร 
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ค-3 แบบฟอรมแสดงรอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูของแตละรายวิชาในหลกัสูตรที่สะทอนการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active learning) 

ปริญญาเอก 

จํานวนรายวิชาทั้งหมดที่เปดสอนในหลักสูตร 6 รายวิชา 

จํานวนรายวิชาที่จัดการเรียนรูแบบเชิงรกุ (Active learning) 6 รายวิชา คิดเปนรอยละ   100   ของรายวิชาในหลักสูตร 

จํานวนรายวิชาที่ไมไดจัดการเรยีนรูแบบเชิงรุก (Active learning) 0 รายวิชา คิดเปนรอยละ   0   ของรายวิชาในหลักสูตร 

สรุปจํานวนรายวิชาที่เปดสอนโดยคณะ ทีจ่ดัการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active learning)     100     รายวิชา โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

รหัสรายวิชา/ชือ่รายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี  

ไมไดจัดการเรียนรู 

แบบเชิงรกุ 

 

รอยละของวิธกีารจัดการเรียนรูแบบเชิงรกุ ระบุรอยละ 

ของการจัดการ 

เรียนรูแบบ 

ทฤษฎี 

รวม 

รอยละ 

100 
Project 

based 

learning 

Problem 

Based 

learning 

แบบเนนทักษะกระบวนการคิด 

เชน case based, team based, 

scenario based 

Social 

engagement 

วิธีการอื่นๆ 

 

วิธีการจัดการเรยีนรู  รอยละ 

333-790 สัมมนาฟสิกส 1(0-2-1)   Case based  80   20 100  

333-791 สัมมนาฟสิกส 1 1(0-2-1)   Case based  80   20 100  

333-792 สัมมนาฟสิกส 2 1(0-2-1)   Case based  80   20 100  

333-793 สัมมนาฟสิกส 3 1(0-2-1)   Case based  80   20 100  

333-701 วิทยานิพนธ 48(0-144-0)  20 Questioning, searching, 

self-study, presentation, 

discussion 

50 

  30 100  

333-702 วิทยานิพนธ 72(0-216-0)  20 Questioning, searching, 

self-study, presentation, 

discussion 

50 

  30 100  
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ค-4 ขอมูลชุดวชิา (Module) ในหลักสูตร 

 

รหัส – ชือ่ชุดวชิา หนวยกิต คําอธิบายชุดวชิา ผลลพัธการเรียนรูของชุดวิชา วิธีการวัดและประเมินผล 

333-581 ชุดวิชาฟสิกสเชิงควอนตมัของระบบอนุภาคหลายตวั 6((5)-3-10) แบบจาํลองแลททิซ แบบจาํลองทฤษฎีสนาม

และสตรงิ เทคนิคทางทฤษฎีและทางการ

คํานวณในสสารควบแนนเพื่ออุตสาหกรรม

พลังงานสะอาดและดิจิทัล 

 

Lattice models; field and string theory 

models; theoretical and 

computational techniques in 

condensed matter for clean energy 

and digital industries. 

1. วิเคราะหแบบจาํลองตาง ๆ ของสสาร

ควบแนนเพื่ออตุสาหกรรมพลังงานสะอาด

และดิจิทัล 

2. เขียนโปรแกรมชุดคําสั่งเบือ้งตนเพื่อ

ประมวลผลแบบจาํลองแลททิซ แบบจําลอง

ทฤษฎีสนามและสตริง 

 

1. Analyze models of condensed 

matter for clean energy and digital 

industries 

2. Write a basic script program for 

computing lattice, field and string 

theory models 

- จากการเขาเรียน 

- จากการนําเสนองานหนาช้ันเรียน 

- จากผลงานท่ีไดรบัมอบหมาย 

333-582 ชุดวิชาเอกภพวิทยา 6((5)-3-10) เอกภพวิทยาแบบนิวโตเนียนและแบบสัมพัทธ

ภาพ   เรขาคณติแบบฟรดีมานน-เลอแมตร-

โรเบิรตสัน-วอลกเกอร  สมการสนามโนมถวง  

พลวัติของเอกภพ  แบบจาํลองเอกภพ  การ

วัดพารามิเตอรทางเอกภพวิทยา  สสารมืด  

แบบจาํลองมาตรฐานของฟสกิสอนุภาค  

จลนศาสตรและอณุหพลศาสตรในเอกภพ

วิทยา การพองตัวออกของเอกภพ  การ

สังเคราะหบาริออนและนิวเคลียสในยุค

เริ่มแรก รังสีไมโครเวฟพื้นหลังของเอกภพ 

พลังงานมืด  ทฤษฎีการรบกวนทางเอกภพ

1.พัฒนาแบบจาํลองเอกภพในสนามโนมถวง

รวมสมัยแบบตาง ๆ ได 

2.เขียนโปรแกรมการคํานวณเพื่อใชใน

งานวจิัยทางเอกภพวิทยาได 

3.ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแสวงหา

ขอมูลเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองอยาง

ตอเน่ือง 

 

1. Develop a model of the universe 

in various contemporary gravity 

models 

- จากการเขาเรียน 

- จากการนําเสนองานหนาช้ันเรียน 

- จากผลงานท่ีไดรบัมอบหมาย 
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วิทยา การออกแบบโปรแกรมการคํานวณทาง

เอกภพวิทยาเพือ่อุตสาหกรรมดจิิตอล 

 

Newtonian and relativistic cosmology; 

the Friedmann–Lemaître-Robertson-

Walker geometry; the gravitational 

field equations; Cosmic dynamics; 

Models universes; Measuring 

cosmological parameters; Dark matter; 

The standard model of particle 

physics; Kinetics and thermodynamics 

in cosmology; Inflation; Baryogenesis 

and Primordial nucleosynthesis; 

Cosmic microwave background; Dark 

energy; Cosmological perturbation 

theory; Design of computational 

cosmology program for digital industry 

2. Write computational programs for 

use in cosmological research 

3. Use information technology to 

search for academic knowledge for 

lifelong self-learning 

333-583  ชุดวิชาทฤษฎีความโนมถวงแบบขยายความ 6((5)-3-10) ทฤษฎีความโนมถวงแบบขยายความแบบ 

เอฟอาร, สเกลาร–เทนเซอร, และทฤษฎี

โนมถวงแบบขยายความรวมสมัยอืน่ ๆ  การ

วิเคราะหระบบพลวัติทางเอกภพวิทยา 

สมมาตรนอยเธอรในทางเอกภพวิทยา  การ

พองตัวของเอกภพในบรบิทของสนามโนมถวง

แบบขยายความ  ทฤษฎีความโนมถวงแบบ

คารโนนิคัลและการประยุกตใช  โปรแกรม

1.พัฒนาแบบจาํลองทางทฤษฎีความโนม

ถวงแบบขยายความรวมสมัยได 

2.เขียนโปรแกรมการคํานวณเพื่อใชงานวจิัย

ทางทฤษฎีความโนมถวงแบบขยายความได 

3.ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแสวงหา

ขอมูลเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองอยาง

ตอเน่ือง 

4.กลาแสดงความคิดเหน็และทํางานรวมกบั

ผูอื่นไดในฐานะผูนําและผูตามท่ีด ี

 

- จากการเขาเรียน 

- จากการนําเสนองานหนาช้ันเรียน 

- จากผลงานท่ีไดรบัมอบหมาย 
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การคํานวณในดานทฤษฎีความโนมถวงขยาย

ความเพื่อเทคโนโลยีดิจิตอล 

 

f(R) and scalar-tensor and 

contemporary modified gravity 

models; Dynamical system in 

cosmology; Noether symmetry in 

cosmology; Cosmological inflation in 

modified gravity contexts; Canonical 

gravity theory and its applications; 

Computational programs in modified 

gravity theories for digital industry 

1. Develop theoretical model of the 

contemporary modified gravity 

theories  

2. Write a computational program for 

use in the modified gravity research 

3. Use information technology to 

search for academic knowledge for 

lifelong self-learning 

4. Confidently express opinion and 

work in groups as both a good leader 

and a good member 

333-584  ชุดวิชานวัตกรรมระบบถายภาพและแมชชีนวช่ัิน 6((3)-6-9) ทฤษฎีการเกิดภาพ เลนสและเซนเซอรภาพ 

การถายภาพความรอน ถายภาพสเตอริโอ 

การสรางภาพจากเวลาสะทอนกลบัของแสง 

ไลดาร การคํานวณปริภูม ิ3 มติิจรงิจากภาพ 

การใชปญญาประดิษฐเพื่อวิเคราะหภาพ การ

จดจาํรูปแบบ ตรวจจับความเคลื่อนไหว การ

ออกแบบนวัตกรรมระบบถายภาพเพ่ือ

อุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ 

 

Image formation theory; lens and 

image sensor; thermal imaging; stereo 

imaging; time-of-flight imaging; LIDAR; 

calculation of real 3D coordinate from 

image; applications of artificial 

intelligence on image processing; 

1. พัฒนาระบบถายภาพและแมชีนวช่ัินได

ตรงกับความตองการของอุตสาหกรรม 

2. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตนเพื่อ

ใชปญญาประดิษฐในการประมวลผลภาพได 

3. เลือกใชเครื่องมอืหรืออุปกรณทาง

วิทยาศาสตรไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

4. สื่อสารเชิงวิชาการดวยภาษาอังกฤษได

อยางถูกตองและตรงความหมาย 

5. แสดงออกถึงพฤติกรรมการมคีวาม

ซ่ือสัตยและมจีรรยาบรรณทางวิชาการ 

 

1. Develop suitable imaging and 

machine vision systems as required 

by industry 

- จากการเขาเรียน 

- จากการนําเสนองานหนาช้ันเรียน 

- จากผลงานท่ีไดรบัมอบหมาย 
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pattern recognition; object and 

motion detections; design of 

innovative imaging system for 

intelligent agriculture industry 

2. Write basic computer program to 

implement artificial intelligence for 

image processing 

3. Choose the appropriate tools or 

scientific equipments for the work 

4. Communicate in English correctly 

and meaningfully in academic 

5. Be honest and has research ethics 

333-585 ชุดวิชาวิศวกรรมแสงสาํหรบัการสาํรวจอวกาศและ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

6((5)-3-10) ทฤษฎีการเกิดภาพ ความคลาดเชิงแสง การ

ออกแบบและปรบัแตงระบบแสงดวย

โปรแกรม ZEMAX เลนสแกความคลาด

แบบอะโครมาติกและอะโพโครมาตกิ การ

ออกแบบกลองโทรทัศนสะทอนแสง การ

วิเคราะหแสงรบกวน การออกแบบสเปกโตร

มิเตอร กลองไฮเปอรสเปกตรัมสําหรบัการ

สํารวจทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

Image formation theory; optical 

aberrations; optical design and 

optimization using ZEMAX; achromatic 

and apochromatic lens; reflecting 

telescope design; stray light analysis; 

spectrometer design; hyperspectral 

camera for natural resource 

explorations 

1. เขาใจทฤษฎีการเกิดภาพและใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือออกแบบและ

ปรับแตงระบบแสงรายละเอียดสูงได 

2. พัฒนาระบบแสงในการถายภาพและ

วิเคราะหสเปกตรมัสําหรับการสํารวจอวกาศ

และทรัพยากรธรรมชาติได 

3. เลือกใชเครื่องมอืหรืออุปกรณทาง

วิทยาศาสตรไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

4. สื่อสารเชิงวิชาการดวยภาษาอังกฤษได

อยางถูกตองและตรงความหมาย 

5. แสดงออกถึงพฤติกรรมการมีความ

ซ่ือสัตยและมจีรรยาบรรณทางวิชาการ 

 

1. Understand image formation 

theory and be able to use computer 

program to design and optimize high-

resolution optical systems 

2. Develop optical system to 

perform imaging and spectrum 

- จากการเขาเรียน 

- จากการนําเสนองานหนาช้ันเรียน 

- จากผลงานท่ีไดรบัมอบหมาย 
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analysis for applications on space 

and natural resource explorations 

3. Choose the appropriate tools or 

scientific equipments for the work 

4. Communicate in English correctly 

and meaningfully in academic 

5. Be honest and has research ethics 

333-586 ชุดวิชาธรณีฟสิกสประยุกต 6((4)-6-8) ระเบียบวิธีทางธรณีฟสิกส การเก็บขอมูล การ

วิเคราะหและแปลความหมายขอมูลดิจิตอล

และภาพถาย นําเสนอขอมลูในรปูแบบสอง

และสามมิต ิวิเคราะหขอมลูโดยรวม ประยุกต

เทคนิคธรณีฟสกิสในงานสํารวจทรัพยากร

ธรณีและแหลงพลงังาน แกปญหาทางดาน

วิศวกรรมและสิ่งแวดลอม ธรณีพิบตัภัิย การ

ทองเท่ียวเชิงธรณ ีเกษตรกรรม นิติ

วิทยาศาสตรและโบราณคด ี

 

State-of the-art geophysical methods; 

data acquisition; digital data and 

image processing; 2D/3D data 

presentation; integrated geological 

interpretation; applications of 

geophysical techniques in geological 

and energy resource exploration; 

solving engineering and environmental 

problems; understanding and 

mitigating geohazards; supporting geo-

1. เลือกใชเครื่องมอืและระเบียบวธิีการทาง

ธรณีฟสิกสไดอยางเหมาะสมในการ

แกปญหา และหาวธิีการแกปญหาผานการ

วัดและสังเกตทางธรณีฟสิกสไดอยาง

เหมาะสม สามารถวิเคราะขอมลูและ

ประมวลผลขอมูลในขณะเดียวกันสามารถ

ระบุความสัมพันธท่ีมีอยูแลวระหวางขอมูล

และความไมแนนอนของขอมลูได 

2. ประยุกตความรูและทักษะกระบวนการ

ทางธรณีฟสกิสท่ีทันสมัยพรอมกับสมรรถนะ 

จริยธรรม และวิสยัทัศนในระดับสากล เพื่อ

จัดการและตอบคําถามดานความตองการ

และดานปญหาของสังคมและชุมชน 

3. เลือกใชเครื่องมอืหรืออุปกรณทาง

วิทยาศาสตรไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

4. สื่อสารเชิงวิชาการดวยภาษาอังกฤษได

อยางถูกตองและตรงความหมาย 

5. กลาแสดงความคิดเห็นและทํางานรวมกบั

ผูอื่นไดในฐานะผูนําและผูตามท่ีด ี

- จากการเขาเรียน 

- จากการนําเสนองานหนาช้ันเรียน 

- จากผลงานท่ีไดรบัมอบหมาย 
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tourism, agricultural, forensics, and 

archaeology 

6. แสดงออกถึงพฤติกรรมการมคีวาม

ซ่ือสัตยและมจีรรยาบรรณทางวิชาการ 

 

1. Choose appropriate geophysical 

instruments and methodologies for 

each given problem, and find 

solutions through geophysical 

measurements and observations, 

data processing, and interpretation 

data, while be able to state existing 

interrelations and uncertainties 

2. Apply state-of the art geophysical 

knowledge and skills with 

competency, ethics, and 

international vision to address and 

answer societally and community 

relevant needs and problems 

3. Choose the appropriate tools or 

scientific equipments for the work 

        4. Communicate in English 

correctly and meaningfully in 

academic 

5. Confidently express opinion and 

work in groups as both a good leader 

and a good member 

6. Be honest and has research ethics 
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333-587 ชุดวิชาการสังเคราะหอนุภาคนาโนและเสนใยนาโน 6((3)-6-9) ความหมายและโครงสรางอนุภาคนาโนและ

เสนใยนาโน กระบวนการสังเคราะหอนุภาค

นาโนและเสนใยนาโนเทคนิคการวิเคราะห

อนุภาคนาโนและเสนใยนาโน และการ

ประยุกตใชดานสิ่งแวดลอม 

 

Definition and structure of 

nanoparticles and nanofibers; 

fabrication of nanoparticles and 

nanofibers; characterization 

techniques for nanoparticles and 

nanofibers and applications in the 

environment 

1. สังเคราะหและวิเคราะหคุณลักษณะของ

อนุภาคนาโนและเสนใยนาโนได 

2. เลือกใชเครื่องมอืหรืออุปกรณทาง

วิทยาศาสตรไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

3. สื่อสารเชิงวิชาการดวยภาษาอังกฤษได

อยางถูกตองและตรงความหมาย 

 

1. Synthesis and analysis 

characterization of nanoparticle and 

nanofibers 

2. Choose the appropriate tools or 

scientific equipments for the work 

3. Communicate in English correctly 

and meaningfully in academic 

- จากการเขาเรียน 

- จากการนําเสนองานหนาช้ันเรียน 

- จากผลงานท่ีไดรบัมอบหมาย 

333-588 ชุดวิชากระบวนการฟสิกสและเทคโนโลยีพลังงาน 6((4)-4-10) การสงผานความรอน กลศาสตรของไหล กฎ

ทางอณหพลศาสตร เทคโนโลยีการอบแหง, 

การสงถายพลังงาน คาความตานทานและ

ความดันลดท่ีเกดิข้ึนในระบบอบแหง ทฤษฎี

การอบแหง ลกัษณะเฉพาะของพลงังานจาก

แหลงตางๆ และการนําไปใชในกระบวนการ

การอบแหงสาํหรบัภาคเกษตรกรรมและภาค

อุตสาหกรม ดวงอาทิตยแหลงพลังงานความ

รอนจากปฏิกริยานิวเคลียรฟวชัน พลังงานท่ี

ใชท่ัวไป พลังงานทางเลือกและพลังงาน

ทดแทน พลังงานรูปแบบใหมจากวสัดุทาง

การเกษตร เทคโนโลยีทางพลาสมาท่ีเกี่ยวของ

กับเทคโนโลยีวัสดแุละเทคโนโลยีพลังงาน 

1. พัฒนาอปุกรณไดอยางเหมาะสมสําหรับ

งานดานฟสกิสพลาสมา และเทคโนโลยี

พลังงาน ไดตรงกบัความตองการของ

อุตสาหกรรมวัสดุ และอุตสาหกรรมดาน

พลังงาน 

2. วิเคราะหความสิ้นเปลืองพลงังานจําเพาะ

ในอุตสาหกรรมเกษตรโดยเฉพาะเกษตร

ปลอดภัย และสามารถเลือกใชพลังงานได

อยางมีประสิทธิภาพสูง 

3. สื่อสารเชิงวิชาการดวยภาษาอังกฤษได

อยางถูกตองและตรงความหมาย 

4. แสดงออกถึงพฤติกรรมการมคีวาม

ซ่ือสัตยและมจีรรยาบรรณทางวิชาการ 

- จากการเขาเรียน 

- จากการนําเสนองานหนาช้ันเรียน 

- จากผลงานท่ีไดรบัมอบหมาย 
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การอนุรักษพลังงานในอาคารสิง่กอสราง และ

อุตสาหกรรมตาง ๆ 

 

Heat transfer, fluid mechanics, law of 

thermodynamics; drying technology 

and energy transfer; resistance and 

pressure drop in drying system, drying 

theory, characteristics of energy 

sources and its application in 

agricultural sector and industrial 

sector, sun as thermal energy from 

hot nuclear fusion reaction, 

conventional energy, alternative 

energy and renewable energy, novel 

energy from agricultural products; 

plasma technology related to material 

technology and energy technology; 

Energy conservation in building and 

various industries 

 

1. Develop suitable equipment for 

plasma physics and energy 

technology as required by industry 

related to material and energy. 

2. Analyze specific energy 

consumption in agro-industries 

especially on safe agriculture 

products and evaluate the way to 

get high performance of energy use 

3. Communicate in English correctly 

and meaningfully in academic 

4. Be honest and has research ethics 

333-589 ชุดวิชาการคํานวณเชิงตัวเลขสาํหรบังานวิจยัทางฟสิกส 6((3)-9-6) บทนําระเบียบวธิีเชิงตัวเลขและการวิเคราะห

ขอมูล การเขียนโปรแกรมเบื้องตนดวยภาษา

ไพธอน ระบบสมการเชิงเสนแบบพีชคณิต 

การใชวีธกีําลังสองนอยสุด  การใชวธิีไอเกน

เวกเตอร  การหาอนุพันธเชิงตัวเลข การหา

ปริพันธเชิงตวัเลข  การหาผลเฉลยของสมการ

เชิงอนุพันธสามญัโดยวิธีการเชิงตัวเลข การ

หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธยอยโดย

1. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใช

ระเบียบวิธีเชิงตวัเลขและสามารถวิเคราะห

ขอมูลเพื่อแกปญหาได 

2. ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชระเบียบ

วิธีเชิงตวัเลขไปประยุกตใชในงานวจิยัได 

 

- จากการเขาเรียน 

- จากการนําเสนองานหนาช้ันเรียน 

- จากผลงานท่ีไดรบัมอบหมาย 
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รหัส – ชือ่ชุดวชิา หนวยกิต คําอธิบายชุดวชิา ผลลพัธการเรียนรูของชุดวิชา วิธีการวัดและประเมินผล 

วิธีการเชิงตวัเลข สมการการแพรและสมการ

เชิงอนุพันธยอยแบบพาราโบลา สมการเชิง

อนุพันธยอยแบบวงรี วธีีมอนติคารโล วิธแีบบ

เอกซพลิสสิและไฟไนทดิฟเฟอรเรนซ  การ

ประยุกตวิธีเชิงตัวเลขเพื่อหาคําตอบใน

งานวจิัยเพื่อแกปญหาอุตสาหกรรมหาดาน 

คือ สุขภาพผูสงูอายุ เกษตรอจัฉริยะ พลังงาน

สะอาด ภูมิศาสตรสิ่งแวดลอม และดจิิทัล 

 

Introduction to numerical method and 

data analysis; Python programming; 

Linear systems of equations; Least 

square problems; Eigenvalue 

problems; Numerical differentiation; 

Numerical integration; Ordinary 

differential equations; Partial 

differential equations; Diffusion and 

parabolic PDEs; Elliptic PDEs; Monte 

Carlo techniques; Explicit and finite 

difference methods; applied 

numerical computational methods in 

research in five industrial applications 

i.e. elder health, smart agriculture, 

clean energy, geographical 

environment and digital 

1. Write computer codes to use 

numerical methods and data 

analysis to solve problems 

2. Write computer program to apply 

numerical computations for research 

work 

333-590 ชุดวิชาปญญาประดิษฐประยุกตในงานวจิยั 6((3)-9-6) พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องตน บทนําสู

การเรียนรูของเครือ่ง การจาํแนก การ

1. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใช

ปญญาประดิษฐได 

- จากการเขาเรียน 

- จากการนําเสนองานหนาช้ันเรียน 
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รหัส – ชือ่ชุดวชิา หนวยกิต คําอธิบายชุดวชิา ผลลพัธการเรียนรูของชุดวิชา วิธีการวัดและประเมินผล 

ประเมินผลแบบจาํลอง แบบจาํลองตนไมการ

ตัดสินใจ แบบจาํลองปาแบบสุม เครอืขาย

นิวรัล การเรียนรูแบบสนับสนุน เกรเดียนต

นโยบาย การประยุกตใชเครือขายนิวรัลใน

งานวจิัยเพื่อแกปญหาอุตสาหกรรมหาดาน 

คือ สุขภาพผูสงูอายุ เกษตรอจัฉริยะ พลังงาน

สะอาด ภูมิศาสตรสิ่งแวดลอม และดจิิทัล 

 

Programming basic; introduction to 

machine learning; classification; model 

evaluation; decision tree model; 

random forest model; neural 

networks; reinforcement learning; 

policy gradient; neural network 

applications in research in five 

industrial applications i.e. elder 

health, smart agriculture, clean 

energy, geographical environment and 

digital 

2. ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อนํา

ปญญาประดิษฐไปประยุกตใชในงานวิจยัได 

 

1. Write computer codes to build 

artificial intelligence 

2. Write computer program to apply 

artificial intelligence for research 

work 

- จากผลงานท่ีไดรบัมอบหมาย 

333-591 ชุดวิชาการออกแบบและพัฒนาอุปกรณเชิงแสง 6((3)-6-9) ทัศนศาสตรท่ีเกี่ยวของ แหลงกาํเนิดแสงและ

หัววดัแสง อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 

ไมโครคอนโทรลเลอร สมารตโฟน และ การ

เขียนโปรแกรม วสัดุท่ีเหมาะสม ระบบ

คอมพิวเตอรชวยการออกแบบและการผลิต 

การควบคุมเชิงตวัเลขดวยคอมพิวเตอร

เบื้องตน การกัด การพิมพสามมติ ิการ

ทดสอบภาคสนามเพื่อการใชงาน ณ จุดดูแล

1. ออกแบบสวนประกอบของอปุกรณเชิง

แสงได 

2. พัฒนาอปุกรณเชิงแสงเพื่อประยุกตใชใน

งานภาคสนามได 

3. เลือกใชเครื่องมอืหรืออุปกรณทาง

วิทยาศาสตรไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

 

- จากการเขาเรียน 

- จากการนําเสนองานหนาช้ันเรียน 

- จากผลงานท่ีไดรบัมอบหมาย 
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รหัส – ชือ่ชุดวชิา หนวยกิต คําอธิบายชุดวชิา ผลลพัธการเรียนรูของชุดวิชา วิธีการวัดและประเมินผล 

ผูปวยสาํหรับอุตสาหกรรมสุขภาพผูสูงอายุ 

การนําเสนอผลงาน 

 

Relevant optics; light sources and 

detectors; basic electronics; 

microcontrollers, smartphones and 

programming; suitable materials; 

CAD/CAM system; basic CNC; milling; 

3D-printing; field test for point of care 

biosensors in the elderly healthcare 

industry; presentation 

1. Design the components of an 

optical device 

2. Develop the optical device for on-

site applications 

3. Choose the appropriate tools or 

scientific equipments for the work 

333-592 ชุดวิชาฟสิกสศึกษาและการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

6((3)-9-6) บทนําสาํหรบังานวิจัยฟสกิสศึกษา โมเดลท่ี

เกี่ยวกับกระบวนการคิด การวัดและ

ประเมินผล สื่อการสอนท่ีเปนฐานมาจาก

งานวจิัย การประยุกตใชในช้ันเรียน และการ

เรียนรูโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

Introduction to physics education 

research; cognitive model; assessment 

and evaluation; research-based 

instrument; instructional implications; 

digital technology for physics learning 

1.อภิปรายเกี่ยวกบังานวิจัยฟสกิสศึกษาและ

โมเดลท่ีเกี่ยวกับกระบวนการคิดได 

2.ใชการวดัและประเมินผล และสื่อการสอน

ท่ีเปนฐานมาจากงานวิจัยในหองเรียนได 

3.ออกแบบงานวจิยัฟสิกสศึกษาและ

เทคโนโลยีดิจิทัลสาํหรบัการสอนฟสกิสได 

4.สื่อสารเชิงวิชาการดวยภาษาอังกฤษได

อยางถูกตองและตรงความหมาย 

5.แสดงออกถึงพฤติกรรมการมีความซ่ือสัตย

และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 

1. Discuss about physics education 

research and cognitive model of 

learning 

- จากการเขาเรียน 

- จากการนําเสนองานหนาช้ันเรียน 

- จากผลงานท่ีไดรบัมอบหมาย 
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รหัส – ชือ่ชุดวชิา หนวยกิต คําอธิบายชุดวชิา ผลลพัธการเรียนรูของชุดวิชา วิธีการวัดและประเมินผล 

2. Apply assessment and evaluation 

methods, and research-based 

instrument into a classroom 

3. Design physics education research 

and digital technology for 

instructions 

4. Communicate in English correctly 

and meaningfully in academic 

5. Be honest and has research ethics 

333-593 ชุดวิชาการวิเคราะหเชิงปรมิาณแบบประยุกตในฟสกิส

ศึกษา 

6((4)-6-8) ทฤษฎีการวิเคราะหขอสอบแบบคลาสสิก 

ทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ การวิเคราะห

แบบราสช ความเท่ียงตรงและความเช่ือมั่น

ของขอสอบ นอรเมิลไลซเกน/เชนจ โมเดล 

อะแนลลิซิส 

 

Classical test theory; item response 

theory (IRT); Rasch analysis; test 

validity and reliability; normalized 

gain/change; model analysis 

 

1.วิเคราะหคําถามโดยใชทฤษฎีการ

วิเคราะหขอสอบแบบคลาสสกิ ทฤษฎีการ

ตอบสนองขอสอบ การวิเคราะหแบบราสช 

ความเท่ียงตรงและความเช่ือมั่นของขอสอบ  

2.วิเคราะหผลการเรียนรูโดยใชเทคนิคนอร

เมิลไลซเกน/เชนจ  

3.ประเมินกระบวนการสอนโดยอาศัยการ

วิเคราะหแบบราสช และเทคนิคโมเดล 

อะแนลลิซิส 

4.เลือกใชเครื่องมอืหรืออุปกรณทาง

วิทยาศาสตรไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

5.ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแสวงหา

ขอมูลเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองอยาง

ตอเน่ือง 

6.แสดงออกถึงพฤติกรรมการมคีวามซ่ือสัตย

และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 

- จากการเขาเรียน 

- จากการนําเสนองานหนาช้ันเรียน 

- จากผลงานท่ีไดรบัมอบหมาย 
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รหัส – ชือ่ชุดวชิา หนวยกิต คําอธิบายชุดวชิา ผลลพัธการเรียนรูของชุดวิชา วิธีการวัดและประเมินผล 

1. Analyze items/test using classical 

test theory, item response theory 

(IRT), Rasch analysis, test validity and 

reliability 

2. Analyze students’ learning using 

normalized gain/change 

3. Evaluate classroom approaches 

using Rasch analysis, model analysis 

4. Choose the appropriate tools or 

scientific equipments for the work 

5. Use information technology to 

search for academic knowledge for 

lifelong self-learning 

6. Be honest and has research ethics 
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ภาคผนวก ง 

ง-1 สัญญาจางอาจารยชาวตางชาติ   
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The picture can't be displayed.
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ภาคผนวก ง 

ง-2 สัญญาจางอาจารยใหม  
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ภาคผนวก ง 

ง-3 Memorandum of Agreement (MOA) หรือ Memorandum of Understanding (MOU) 
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ภาคผนวก จ 

จ-1 ขอบังคับมหาวิทยาลยัสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

 
(สําเนา) 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วาดวยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

--------------------------------- 

 

 โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

๒๕๖๓ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. ๒๕๕๙ และ 

โดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑๕(๕/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึง

ใหออกขอบังคับไวดังนี้ 

 

หมวด  ๑ 

บททั่วไป 

 

 ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

๒๕๖๓” 

 ขอ ๒   ขอบังคับนี้สําหรับหลักสูตรที่จะเปดใหมและหลักสูตรเกาที่จะปรับปรุงใหม ทั้งนี้ใหใชบังคับตั้งแตป

การศึกษา ๒๕๖๓ เปนตนไป 

 ขอ ๓   ในขอบังคับนี้ 

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 “อธิการบดี”   หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 “บัณฑิตวิทยาลัย”   หมายความวา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

 “คณะ”   หมายความวา วิทยาลัย สถาบัน สํานัก หรือสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นของ

มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

 “สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู” หมายความวา สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการ

เรียนรู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

 “คณบด”ี  ใหหมายความรวมถึง ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก หรือหัวหนาสวนงานที่

เรียกชื่ออยางอื่นของมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 “คณะกรรมการประจําคณะ” ใหหมายความรวมถึง คณะกรรมการประจําสวนงานที่เรียกชื่ออยาง

อื่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
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 “สาขาวิชา”  หมายความวา  สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 “หนวยกิตสะสม”  หมายความวา  หนวยกติที่นกัศึกษาเรียนสะสมเพื่อใหครบตามหลักสูตร

สาขาวิชานั้น 

  “คลังหนวยกิต”  หมายความวา ระบบทะเบียนสะสมหนวยกิตสําหรับผูเรียนทีเ่ขาศึกษารายวชิาตาง 

ๆ ของมหาวทิยาลัยและที่ไดจากการเทยีบโอนจากมหาวทิยาลัย 

  “นักศึกษา”  หมายความวา  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

  “ผูรวมเรียน” หมายความวา  ผูมีความรูไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี หรือการศึกษาอื่น ๆ ที่

เทียบเทา รวมทัง้อยูระหวางการศึกษาในระดับปริญญาตรี และผูที่อยูในระหวางการรับรองคุณวุฒิ ซึ่งไดขึ้นทะเบียนเรียนใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

  “ผูเรียน” หมายความวา  บุคคลทั่วไปที่เขาศึกษารายวิชาตาง ๆ หรือหลักสูตรระยะส้ัน หรือ

ระบบการศึกษาตลอดชีวิตตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

ขอ ๔ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่มีปญหาหรือขอสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ขอบังคับนี้ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยและใหถือเปนที่สุด  

 

 

หมวด  ๒ 

การรับบคุคลเขาศกึษา 

 

 ขอ ๕  ผูเขาศึกษาในหลักสูตรตามขอ ๑๘ ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้  

   (๑)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

ตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

  (๒)   หลักสูตรปริญญาโทตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ตามที่หลักสูตร

กําหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  

  (๓)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๖ ป 

หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโท หรือเทียบเทา ตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

  (๔)   หลักสูตรปริญญาเอกตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา และมี

คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด และมีผลการสอบภาษาอังกฤษ

ไดตามเกณฑที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ที่มีผลการเรียนดี

มาก และมีพื้นความรูความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทําวิทยานิพนธได หรือมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด และมีผลการสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑที่บัณฑิต

วิทยาลัยกําหนด 

 ขอ ๖  การรับสมัครเขาศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ในแตละปการศึกษา 

 ขอ ๗  การรับเขาศึกษา ใหดําเนินการ ดังนี้ 

  (๑)   จํานวนนักศึกษาที่จะรับในแตละหลักสูตร ตองไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
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  (๒)   คณะเปนผูพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการคัดเลือก

ผูสมัครที่มีคุณสมบัติตามขอ ๕ เขาเปนนักศึกษา โดยมีการทดสอบความรู หรือใชวิธีการอื่นใดตามที่บัณฑิตวิทยาลัย

กําหนด 

  (๓)   คณะอาจพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติตามขอ ๕ เขามาทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ

รายดังนี้ 

   ก.   ผูทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ หรือศึกษาเฉพาะ

รายวิชาอยางเดียว ในภาคการศึกษาแรกจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไมนอยกวา หกหนวยกิต และ

สอบใหไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ หรือ 

   ข.   ผูทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษาเฉพาะการทําวิทยานิพนธ ในภาคการศึกษาแรก

จะตองมีความกาวหนาในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธไดผลเปนที่พอใจโดยไดสัญลักษณ P ตามจํานวนหนวยกิตที่

ลงทะเบียน หรือ 

   ค.   เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

  (๔)   คณะอาจพิจารณารับผูมีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาเขาศึกษาหรือ

วิจัย โดยไมรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยไดเปนกรณีพิเศษ 

  (๕)   บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลที่คณะรับเขาเปนผูรวมเรียน ทั้งน้ีใหเปนไปตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

  (๖)   กรณีผูสมัครกําลังรอผลการศึกษา การรับเขาศึกษาจะมีผลสมบูรณ เมื่อผูสมัครไดนําหลักฐาน

มาแสดงวาสําเร็จการศึกษาแลว และมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดไว 

 ขอ ๘  การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

 

หมวด  ๓ 

ระบบการจัดการศึกษา 

 

สวนที่ ๑ 

รูปแบบการศึกษา 

------------------- 

 

 ขอ ๙ รูปแบบการจัดการศึกษามีสองรูปแบบ คือ 

  (๑)   การศึกษาในระบบ เปนการศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย  วิธีการศึกษา หลักสูตร  ระยะเวลา

ของการศึกษา  การวัดและการประเมินผล  ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน 

  (๒)   การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจศักยภาพ 

ความพรอมและโอกาส  โดยศึกษาจากบุคคล  ประสบการณ  สังคม  สภาพแวดลอม  ส่ือ หรือแหลงความรูอื่น ๆ 

สําหรับการดําเนินการอื่น ๆ ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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  มหาวิทยาลัยอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาหรือวิทยานิพนธจากหลักสูตรระดับระดับ

บัณฑิตศึกษา ใหกับนักศึกษาที่มีความรูความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได ทั้งนี้ นักศึกษาตองศึกษาใหครบตาม

จํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับ

ปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  สําหรับการเทียบเทา การเทียบโอนและการโอนรายวิชาในกรณีอื่น ๆ ใหเปนไปตามที่บัณฑิต

วิทยาลัยกําหนด 

 ขอ ๑๐  การเรียนแบบสะสมหนวยกิตเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 ขอ ๑๑  การขอเขาศึกษาเพื่อประกาศนียบัตรหรือปริญญาที่สอง ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 ขอ ๑๒  การศึกษาสองประกาศนียบัตรหรือสองปริญญาพรอมกันและหลักสูตรรวม ใหเปนไปตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

สวนที่ ๒ 

ระบบการศึกษา 

------------------ 

 

 ขอ ๑๓ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใหบัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี้ 

  (๑)   บริหารจัดการหลักสูตรและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

  (๒)  ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษารวมกับคณะและหลักสูตรที่มีหนาที่จัดการศึกษา

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ  

  บัณฑิตวิทยาลัยอาจรวมมือกับคณะจัดใหมีหลักสูตรสหสาขาวิชา เพื่อบริหารและจัดการศึกษาใน

หลักสูตรที่มีกระบวนวิชาเกี่ยวของกับหลายคณะ ทั้งนี้ตามประกาศของมหาวิทยาลัยและอาจจัดใหมีรายวิชากลางใน

ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

ขอ ๑๔ การจัดการศึกษามีสองแบบ ดังนี้ 

  (๑)   การจัดการศึกษาตลอดปการศึกษาโดยไมแบงภาคการศึกษา แตละปการศึกษามีระยะ เวลา

การศึกษาไมนอยกวาสามสิบสัปดาห 

  (๒)   การจัดการศึกษาโดยแบงภาคการศึกษา มีส่ีระบบ ดังนี้ 

 ก.   ระบบทวิภาค แตละปการศึกษาแบงออกเปนสองภาคการศึกษาปกติ แตละภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวาสิบหาสัปดาห  

 ข.   ระบบไตรภาค แตละปการศึกษาแบงออกเปนสามภาคการศึกษาปกติ แตละภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวาสิบสองสัปดาห 

 ค.   ระบบจตุรภาค แตละปการศึกษาแบงออกเปนส่ีภาคการศึกษาปกติ แตละภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวาสิบสัปดาห 

 ง.   ระบบการจัดการศึกษาอื่น ๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
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                      การจัดการศึกษาระบบตาม ก – ค อาจจัดภาคฤดูรอนไดตามความจําเปนของแตละหลักสูตร ทั้งนี้ 

การจัดการศึกษาในภาคฤดูรอน เปนการจัดการศึกษาปละหนึ่งภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาไมนอยกวาแปดสัปดาห  

ขอ ๑๕ การคิดหนวยกิต สําหรับแตละรายวิชาใหดําเนินการ ดังนี้ 

  (๑)   ระบบตลอดปการศึกษา 

 ก.   รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวาสามสิบชั่วโมงตอป

การศึกษาใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต 

 ข.   รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง ไมนอยกวาหกสิบชั่วโมงตอปการศึกษาใหมี

คาเทากับหนึ่งหนวยกิต 

 ค.   การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝก ไมนอยกวาเกาสิบชั่วโมงตอปการศึกษา

ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต 

 ง.   การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทําโครงงาน

หรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวาเกาสิบชั่วโมงตอปการศึกษา ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต 

 จ.   วิทยานิพนธ หรือ สารนิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควา ไมนอยกวาเกาสิบช่ัวโมงตอป

การศึกษาใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต 

  ฉ.   หนึ่งหนวยกิตระบบตลอดปการศึกษาเทียบไดกับสองหนวยกิตระบบทวิภาคหรือ 

สามสิบ/สิบสองหนวยกิตระบบไตรภาคหรือ สามสิบ/สิบหนวยกิตระบบจตุรภาค 

(๒)   ระบบทวิภาค  

 ก.   รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวาสิบหาชั่วโมงตอ

ภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต 

 ข.   รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง ไมนอยกวาสามสิบชั่วโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต 

 ค.   การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝก ไมนอยกวาส่ีสิบหาช่ัวโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต 

 ง.   การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทําโครงงาน 

หรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวาส่ีสิบหาชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต 

 จ.   วิทยานิพนธ หรือ สารนิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควา ไมนอยกวาส่ีสิบหาชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหคาเทากับหนึ่งหนวยกิต 

(๓)   ระบบไตรภาค 

 ก.   รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวาสิบสองชั่วโมงตอ

ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต 

 ข.   รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง ไมนอยกวายี่สิบส่ีชั่วโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต 

 ค.   การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝก ไมนอยกวาสามสิบหกชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต 
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 ง.   การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทําโครงงาน

หรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวาสามสิบหกชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต 

 ฉ.   วิทยานิพนธ หรือ สารนิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควา ไมนอยกวาสามสิบหกชั่วโมงตอ

ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต 

   ช.   หนึ่งหนวยกิต ระบบไตรภาค เทียบไดกับสิบสอง/สิบหาหนวยกิตระบบทวิภาค หรือส่ี 

หนวยกิตระบบทวิภาค เทียบไดกับหาหนวยกิตระบบไตรภาค 

(๔)   ระบบจตุรภาค 

 ก.   รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวาสิบชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต 

 ข.   รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง ไมนอยกวา ยี่สิบชั่วโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต 

 ค.   การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝก ไมนอยกวาสามสิบชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต 

 ง.   การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทําโครงงาน

หรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวาสามสิบชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต 

 จ.   วิทยานิพนธ หรือ สารนิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควา ไมนอยกวาสามสิบชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต 

   ฉ   หน่ึงหนวยกิตระบบจตุรภาค เทียบไดกับสิบ/สิบหา หนวยกิตระบบทวิภาค หรือสอง 

หนวยกิตระบบทวิภาค เทียบไดกับสามหนวยกิตระบบจตุรภาค 

  (๕)   ระบบการจัดการศึกษาอื่น ๆ สําหรับการคิดหนวยกิตในระบบขอ ๑๔ (๒) ง ใหเปนไปตามที่

บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๑๖  การจัดแผนการศึกษา แบงเปนสามแผน ดังนี้ 

(๑)   การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time)  หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตร

โดยกําหนดจํานวนหนวยกิตเฉล่ียตลอดหลักสูตร ไมนอยกวาเกาหนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติ สําหรับระบบทวิภาค 

  (๒)   การจัดแผนการศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาใน

หลักสูตรโดยกําหนดจํานวนหนวยกิตเฉล่ียตลอดหลักสูตร นอยกวาเกาหนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติสําหรับระบบ

ทวิภาค  

ทั้งนี้ การเปล่ียนการจัดแผนการศึกษาตาม (๑) และ (๒) ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

ประจําคณะ 

  (๓)   การจัดแผนการศึกษาแบบพิเศษ ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

 

  สวนที่ ๓ 

หลักสูตร 

----------- 
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ขอ ๑๗    หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจจัดระบบการศึกษาและจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่งหรือ

หลายแบบได ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 ขอ ๑๘ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีส่ีหลักสูตร ดังนี้  

  (๑)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเทามาแลว มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ 

ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เนนการพัฒนานักวิชาการ

และนักวิชาชีพใหมีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อใหมีความรูความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น โดย

เปนหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 

  (๒)   หลักสูตรปริญญาโท เปนหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกวาชั้นปริญญาตรแีละประกาศนียบตัร

บัณฑิต  มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา 

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เปนสากล เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพใหมี

ความรูความสามารถระดับสูง  ในสาขาวิชาตาง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมได

อยางมีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการ

ศาสตรที่ตนเชี่ยวชาญกบัศาสตรอื่นไดอยางตอเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเนนใหมี

ความรูความเขาใจในกระบวนการสรางและประยุกตใชความรูใหมเพื่อการพัฒนางานดานวิชาการหรือวิชาชีพและ

สังคม 

  (๓)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีหลักสูตร หกป หรือ ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเทามาแลว มุงใหมีความสัมพันธ

สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 

และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพใหมีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ 

เพื่อใหมีความรูความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น โดยเปนหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง

  

  (๔)   หลักสูตรปริญญาเอก เปนหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาโทและประกาศนียบัตร

บัณฑิตชั้นสูง มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการ

อุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เปนสากล เนนการพัฒนานักวิชาการและนัก

วิชาชีพใหมีความรูความสามารถระดับสูง  ในสาขาวิชาตาง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหา

ความรูใหมไดอยางมีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ เชื่อมโยงและ

บูรณาการศาสตรที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตรอื่นไดอยางตอเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

โดยเนนใหมีความสามารถในการคนควาวิจัยเพื่อสรรคสรางองคความรูใหมหรือนวัตกรรมตามมาตรฐานสากล ซึ่งเปน

ประโยชนตอการพัฒนางาน พัฒนาประเทศและสังคมโลก 

 

ขอ ๑๙ ใหจัดโครงสรางของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ดังนี้ 

  (๑)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมต

ลอดหลักสูตรไมนอยกวายี่สิบส่ีหนวยกิต 
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(๒)   หลักสูตรปริญญาโท ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา สามสิบหกหนวยกิต 

โดยแบงการศึกษาเปนสองแผน คือ 

แผนแบบวิชาการ (Academic) หรือแผน ก ที่เนนการเรียนรูการทําวิจัย โดยการทํา

วิทยานิพนธสรางองคความรูในศาสตรสาขาวิชานั้น โดยมีสัดสวนหนวยกิตของวิทยานิพนธและหนวยกิตของการศึกษา

รายวิชา ดังนี้ 

แผน ก ๑  ทําเฉพาะวิทยานิพนธไมนอยกวา สามสิบหกหนวยกิต และหลักสูตร

อาจกําหนดใหศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได โดยไมนับหนวยกิต แตตองมีผลสัมฤทธิ์

ตามที่หลักสูตรกําหนด 

    แผน ก ๒  ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา สิบสองหนวยกิตและศึกษา

งานรายวิชาอีกไมนอยกวา สิบสองหนวยกิต ทั้งนี้ ยกเวนหลักสูตรที่มีขอกําหนดทางวิชาชีพ ใหเปนไปตามที่สาขา

วิชาชีพกําหนด    

แผนแบบวิชาชีพ (Professional) หรือแผน ข ที่เนนการศึกษางานรายวิชาและสาร

นิพนธเชิงการประยุกตใชความรูในวิชาชีพโดยไมตองทําวิทยานิพนธ ทั้งนี้ ใหมีการทําสารนิพนธไมนอยกวาสาม หนวย

กิต และไมเกิน หกหนวยกิต  

ทั้งนี้  หลักสูตรใดที่เปดสอนหลักสูตรแผน ข จะตองมีหลักสูตร แผน ก ดวย 

(๓)   หลักสูตรปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน สองแบบ โดยเนนการวิจัยเพื่อพัฒนานักวชิาการและ

นักวิชาชีพชั้นสูง คือ 

   แบบ ๑ เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิดองคความรู

ใหม หลักสูตรอาจกําหนดใหมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได โดยไมนับหนวยกิต 

แตตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี้ 

    แบบ ๑.๑  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธ

ไมนอยกวา ส่ีสิบแปดหนวยกิต 

    แบบ ๑.๒  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตร ีจะตองทําวิทยานิพนธ

ไมนอยกวา เจ็ดสิบสองหนวยกิต 

   ทั้งนี้ วิทยานิพนธตาม แบบ ๑.๑ และ แบบ ๑.๒ จะตองมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 

   แบบ ๒ เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูงและ

กอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 

    แบบ ๒.๑ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธ

ไมนอยกวา สามสิบหกหนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวาสิบสองหนวยกิต 

    แบบ ๒.๒ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธ

ไมนอยกวา ส่ีสิบแปดหนวยกิต และศึกษารายวิชาอีก ไมนอยกวา ยี่สิบส่ีหนวยกิต 

   ทั้งนี้  วิทยานิพนธตาม แบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ จะตองมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 

 ขอ ๒๐  ระยะเวลาการศึกษาของแตละหลักสูตรมี ดังนี้ 

  (๑)   หลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) 
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 ก.   ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหเปนไปตามที่กําหนดไว

ในหลักสูตรแตไมเกิน สามปการศึกษา 

 ข.   ปริญญาโท ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร แตไมเกิน หาปการศึกษา 

 ค.   ปริญญาเอก ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร สําหรับผูที่สําเร็จปริญญาตรีแลว

เขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน แปดปการศึกษา สวนผูที่สําเร็จปริญญาโท แลวเขาศึกษาตอ

ระดับปริญญาเอก ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน หกปการศึกษา 

  (๒)   หลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part-time) หรือที่จัดการศึกษาแบบอื่น ใหมี

ระยะเวลาการศึกษาเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

 ขอ ๒๑   ใหหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ทั้งนี้ใหทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกป

การศึกษา เพื่อนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเปนระยะ อยางนอยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุก

รอบหาป 

  การพัฒนาหลักสูตร หรือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีลักษณะพิเศษนอกจากที่กําหนดไวใน

ขอบังคับนี้ ใหดําเนินการโดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยแลวเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 ขอ ๒๒  การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหดําเนินการดังนี้  

  (๑)   ใหเปนไปตามปรัชญา วัตถุประสงค และเปาหมายของหลักสูตร และตามที่ไดรับมอบหมาย

จากสาขาวิชาหรือตามที่คณะกําหนด 

  (๒)   ใหแตละหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร ทั้งนี้อาจมีอาจารยประจําหลักสูตรหรืออาจารยประจําเปนกรรมการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดย

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกัน

มิได ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย   

  (๓)   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหนาที่ ดังนี้ 

   ก.  บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุม

คุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 

   ข.  ควบคุมมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาที่รับผิดชอบใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และ

เกณฑมาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) 

   ค.   ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 

  ง.   ติดตามรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร รวมทั้งใหคําแนะนําเพื่อการพัฒนา 

คณะอาจกําหนดใหคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการที่เรียกชื่ออื่น เชน คณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจําคณะ ที่มีจํานวนตามความเหมาะสม ทําหนาที่บริหารจัดการหลักสูตรและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาทุก

หลักสูตรในคณะ 

 

  สวนที ่๓ 
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  อาจารย 

 ------------ 

 ขอ 23 จํานวนและคุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธและสารนิพนธ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธและสารนิพนธ อาจารยผูสอนและคณะกรรมการอื่น ๆ ที่

เกี่ยวกับการควบคุมการศึกษา  รวมถึงภาระงานของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและสารนิพนธ ใหเปนไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัย 

 

 

  หมวด  ๔ 

การประเมินผลและการลงทะเบียนเรียน 

 

สวนที่ ๑  

การประเมินผลการศึกษา 

-------------------------------------- 

  

 ขอ ๒๔ การประเมินผลรายวิชา วิทยานิพนธ และสารนิพนธ ใหดําเนินการดังนี้ 

 (๑)   รายวิชาที่มีการประเมินผลเปนระดับคะแนน ใหมีคาระดับคะแนน(Grade) ตามความหมาย 

และคาระดับคะแนน ดังตอไปนี้  
 

ระดับคะแนน          ความหมาย คาระดับคะแนน 

(ตอหนึ่งหนวยกิต) 

A ดีเยี่ยม  (Excellent) ๔.๐ 

 B+ ดีมาก   (Very Good) ๓.๕ 

B ดี   (Good) ๓.๐ 

 C+ พอใช (Fairly Good)   ๒.๕ 

C ปานกลาง  (Fair) ๒.๐ 

 D+ ออน  (Poor)  ๑.๕ 

D
 ออนมาก   (Very Poor) ๑.๐ 

E ตก   (Fail) ๐.๐ 

 

 

(๒)   การประเมินผลการศึกษาอาจแสดงดวยสัญลักษณและความหมายอื่นได ดังตอไปนี้ 

  สัญลักษณ ความหมาย 
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S ผลการเรียนหรือการสอบเปนที่พอใจ (Satisfactory) ใชสําหรับรายวิชาที่

กําหนดใหมีการประเมินผลแบบไมคิดคาคะแนน หรือรายวิชาปรับพื้นฐาน 

หรือรายวิชาวิทยานิพนธ  หรือสารนิพนธ  

U ผลการเรียนหรือการสอบยังไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory) ใชสําหรับ

รายวิชาที่กําหนดใหมีการประเมินผลแบบไมคิดคาคะแนนหรือรายวิชาปรับ

พื้นฐานหรือรายวิชาวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ   

X ผลการเรียนหรือการสอบอยูในระดับคะแนนดีเดน (Excellent) ใชสําหรับ

รายวิชาวิทยานิพนธ  หรือสารนิพนธ   

I การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) ใชในกรณีนักศึกษาปฏิบัติงานไมครบ

ภายในเวลาที่กําหนดไวหรือขาดสอบ โดยมีเหตุสุดวิสัยบางประการจะตองมี

การแกไขใหเปนระดับคะแนนภายใน ๖ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาถัดไปที่

นักศึกษาผูนั้นลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะเปล่ียนสัญลักษณ I ให

เปนระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ U โดยทันที 

P การเรียน หรือการวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ ที่ยังมีความ

ตอเนื่องอยู (In  progress) และมีความกาวหนาเปนที่นาพอใจ 

N การเรียน หรือการวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ ที่ยังมีความ

ตอเนื่องอยูแตไมมีความกาวหนาหรือไมเปนที่พอใจ (No progress) ในกรณีได

สัญลักษณ N  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนซ้ําในหนวยกิตที่ไดสัญลักษณ N 

W การถอนรายวิชาโดยไดรับอนุมัติ  (Withdrawn with permission) 

 

 ขอ ๒๕ การประเมินผลการศึกษาใหดําเนินการดังนี ้

 (๑)   ใหมีการประเมินผลเมื่อส้ินภาคการศึกษา ในการนับจํานวนหนวยกิตใหครบตามหลักสูตรนั้น 

ใหนับหนวยกิตจากรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อหนวยกิต และไดผลการศึกษาเปนระดับคะแนน A, B+, B, 

C+, C  หรือสัญลักษณ  S หรือ สัญลักษณ X ในกรณีที่หลักสูตรกําหนดรายวิชาปรับพื้นฐานไวใหเรียนโดยไมนับเปน

หนวยกิตสะสมของหลักสูตร นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมรายวิชาดังกลาวใหครบถวน และจะตองได

สัญลักษณ  S  

  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแตละรายวิชามากกวา หนึ่งครั้ง ใหนับจํานวนหนวยกิต 

ของรายวิชาน้ันเปนหนวยกิตสะสมตามหลักสูตรไดเพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด 

ในกรณีที่จําเปนตองเรียนรายวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีในบางสาขาเพื่อสนับสนุนรายวิชาตามแผนการเรียนที่

กําหนดไวในหลักสูตร ใหนับจํานวนหนวยกิตของรายวิชาระดับหมายเลข ๓๐๐ ขึ้นไปไดไมเกินหกหนวยกิต 

   ยกเวนวิชาวิทยานิพนธ หรือวิชาสารนิพนธ ใหมีการประเมินผลไดกอนส้ินภาคการศึกษา 

 

 (๒)   เมื่อส้ินภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ได

ลงทะเบียนเรียน โดยคํานวณผลตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
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 ก.   หนวยจุดของรายวิชาหนึ่ง ๆ คือ ผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนน

ที่ไดจากการประเมินผลรายวิชานั้น 

 ข.   ระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาค คือ คาผลรวมของหนวยจุดของทุกรายวิชาที่ไดศึกษา

ในภาคการศึกษานั้นหารดวยหนวยกิตรวมของรายวิชาดังกลาว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนระดับคะแนน 

 ค.   ระดับคะแนนเฉล่ียสะสม คือ คาผลรวมของหนวยจุดของทุกรายวิชาที่ไดศึกษามา

ตั้งแตเริ่มเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาดังกลาว เฉพาะรายวิชาที่มีการ

ประเมินผลเปนระดับคะแนน และในกรณีที่มีการเรียนที่ไดรับคะแนน C+ , C , D+ , D หรือ E มากกวาหนึ่งครั้ง ใหนํา

ผลการศึกษาและหนวยกิตครั้งสุดทายมาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม  

 ง.   ระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาคและแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม ใหคํานวณเปนคาที่

มีเลขทศนิยม ๒ ตําแหนง โดยไมมีการปดเศษจากทศนิยมตําแหนงที่ ๓ 

 จ.   ในกรณีที่นักศึกษาไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเปนระดับ

คะแนนใหรอการคํานวณแตมระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาคและแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไวกอน จนกวา

สัญลักษณ I จะเปล่ียนเปนอยางอื่น 

 ขอ ๒๖  นักศึกษาคนใดทุจริตในการวัดผลรายวิชาใด หรือมีการทุจริตทางวิชาการ ใหดําเนินการและ

พิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี และ

ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยวินัยนักศึกษาโดยอนุโลม และเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

 

สวนที่ ๒ 

การลงทะเบียนเรียน 

------------------------ 

 

 ขอ ๒๗  การลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ดังนี้  

(๑)   แบงออกเปนสองประเภท คือ 

   ก.   การลงทะเบียนโดยนับหนวยกิตและคิดคาคะแนน (Credit) 

   ข.   การลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 

  (๒)   รายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป หรือ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก หรืออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธหลัก แลวแตกรณี 

  (๓)   จํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา ใหอยูในดุลยพินิจของ

อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก แลวแตกรณี ทั้งนี้ การลงทะเบียนเรียนในแตละภาค

การศึกษาปกติ สําหรับระบบทวิภาค ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน สิบหาหนวยกิต โดยใหนับรวมจํานวน

หนวยกิตทั้งแบบนับหนวยกิต (Credit) และไมนับหนวยกิต (Audit) ยกเวนการลงทะเบียนระบบอื่น และการ

ลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

  (๔)   ผูเขาศึกษาตามขอ ๗(๓) ในภาคการศึกษาแรกที่เขาเรียน ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน

หลักสูตรไมนอยกวา หกหนวยกิต 
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             (๕)   นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียน และไดรับผลการเรียนตั้งแต

ระดับคะแนน B ขึ้นไปแลวมิได  

  (๖)   นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธไดเมื่อมีอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธหลักหรืออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธแลว 

             (๗)   การลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ ตองลงทะเบียนเรียนใหครบหนวยกิตทั้งหมด ภายใน

ภาคการศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ ทั้งนี้ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธเพิ่มใหครบหนวยกิตวิทยานิพนธ

ได หลังพนกําหนดการเพิ่มและถอนรายวิชา โดยไดรับอนุมัติจากคณบดีตนสังกัดเพื่อใหสามารถสอบวิทยานิพนธไดใน

ภาคการศึกษานั้น 

  (๘)   กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถวนตามหลักสูตรกําหนดแลว และอยูระหวาง

การทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ และยังไมครบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองรักษา

สถานภาพการเปนนักศึกษา และชําระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 ขอ ๒๘  การเพิ่มและการถอนรายวิชาใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเวนวิชาวิทยานิพนธใหเปนไป

ตามขอ ๒๗(๗) และจะกระทําไดโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรกึษาทั่วไป หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

หลัก หรืออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ แลวแตกรณี และแจงใหอาจารยผูสอนทราบ 

 ขอ ๒๙ นักศึกษาอาจขอเปล่ียนแผนการศึกษาไดโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรและไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะและแจงใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบ และอาจเปล่ียนแผนการ

ศึกษาได เมื่อเขาศึกษาในหลักสูตรนั้นมาแลวไมนอยกวา หนึ่งภาคการศึกษา 

 ขอ ๓๐ การยายหลักสูตรและเปล่ียนแผนการศึกษาของนักศึกษา มีหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

  (๑)   ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะทั้งสองฝาย และไดรับอนุมัติจากคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย 

  (๒)   การเทียบเทา การเทียบโอนและการโอนรายวิชา ใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๓๑ การสอบระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการสอบระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนการทําวิทยานิพนธ

และสารนิพนธใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย 

หมวด  ๕ 

สถานภาพการศึกษา 

 

 ขอ ๓๒  การลาปวยหรือลากิจ ใหดําเนินการและพิจารณาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวย

การศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิตโดยอนุโลม 

 ขอ ๓๓   นักศึกษาจะลาพักการศึกษาไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

  (๑)   เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลาติดตอกันเกินกวา สามสัปดาห โดยมีใบรับรองแพทย 

  (๒)   สาเหตุอื่น ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ 

 ขอ ๓๔  นักศึกษาที่ประสงคจะลาพักการศึกษาตองแสดงเหตุผลและความจําเปนผานอาจารยที่ปรกึษาทัว่ไป 

หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก แลวแตกรณีและใหยื่นคํารองตอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาให

ความเห็นชอบและแจงบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ 
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  การลาพักการศึกษาเปนการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถาไดลงทะเบียนเรียนไปแลว เปนการ

ยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จะไมปรากฏในใบแสดงผล

การศึกษา 

 ขอ ๓๕ การลาพักการศึกษา ใหลาพักไดไมเกินสองภาคการศึกษาปกติ และการนับเวลาการลาพักการศึกษา

ใหนับรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาตามกําหนดใน ขอ ๒๐ 

 ขอ ๓๖  นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาจะตองรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ไดรับ

การอนุมัติใหลาพักและชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเวนภาคการศึกษาที่ไดลงทะเบียนเรียน

ไปกอนแลว 

 ขอ ๓๗ นักศึกษาใหมที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรก ไมมีสิทธิลาพักการศึกษา  

  การลาพักการศึกษานอกเหนือจากขอ ๓๓ – ขอ ๓๖ ตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีเปนกรณีพิเศษ 

ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาตองไมเกินเวลาที่กําหนดในขอ ๒๐ 

 ขอ ๓๘  นักศึกษาผูประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษา ตองยื่นคํารองการขอลาออกตอคณะตนสังกัด 

โดยผานการพิจารณาของอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติตออธิการบดี และผูที่จะไดรับการอนุมัติใหลาออกได ตองไมมี

หนี้สินกับมหาวิทยาลัย 

 ขอ ๓๙  การรักษาสถานภาพของนกัศึกษาใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ ๒๗(๘) และขอ ๓๖ 

 ขอ ๔๐  นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาเมื่อมีสภาพตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ 

  (๑)   ตาย 

  (๒)   ไดรับอนุมัติใหลาออก 

  (๓)   ถูกใหออกหรือไลออกเนื่องจากตองโทษทางวินัย 

  (๔)   ไมมาลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือไมรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา หรือไมชําระ

คาธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติโดยมิไดรับอนุมัติให

ลาพักการศึกษา 

  (๕)   ไดระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากวา ๒.๕๐ ในการประเมินผลทุกส้ินภาคการศึกษา 

  (๖)   ลงทะเบียนเรียนไดจํานวนหนวยกิตสองในสามของหลักสูตร โดยไมนับหนวยกิตวิทยานิพนธ

และสารนิพนธแลวไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากวา ๒.๗๕ 

  (๗)   ใชเวลาในการศึกษาตามที่กําหนดในขอ ๒๐ แลว และไดหนวยกิตไมครบตามหลักสูตร หรือ

ไดระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากวา ๓.๐๐ 

 (๘)   ไมไดรับอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธภายในระยะเวลาที่กําหนดดังนี้ 

 ก.   ระบบทวิภาค 

 กรณีที่เปนนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ 

 ๑)  ภายใน ส่ีภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  

 ๒)  ภายใน หาภาคการศึกษาปกติ สําหรับนกัศึกษาแบบไมเต็มเวลา  

 กรณีที่เปนนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ 

 ๑)  ภายใน หาภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
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 ๒)  ภายใน หก ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไมเต็มเวลา 

 กรณีที่เปนนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๑ 

 ๑)  ภายใน หกภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  

 ๒)  ภายใน เจ็ด ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไมเต็มเวลา  

 กรณีที่เปนนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๒ 

 ๑)  ภายใน เจด็ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนกัศึกษาแบบเตม็เวลา  

 ๒)  ภายใน แปดภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไมเต็มเวลา 

 ข.   ระบบไตรภาค 

 กรณีที่เปนนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ 

 ๑)  ภายในหกภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  

 ๒)  ภายในเจ็ดภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไมเต็มเวลา  

 กรณีที่เปนนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ 

 ๑)  ภายในเจ็ดภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  

 ๒)  ภายในแปดภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไมเต็มเวลา  

 กรณีที่เปนนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๑ 

 ๑)  ภายใน แปดภาคการศึกษาปกติ สําหรับนกัศึกษาแบบเตม็เวลา  

 ๒)  ภายในเกา ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไมเต็มเวลา  

 กรณีที่เปนนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๒ 

 ๑)  ภายในเกาภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  

 ๒)  ภายใน สิบสอง ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไมเต็มเวลา  

 (๙)    สอบวิทยานิพนธ หรือสอบประมวลความรอบรูหรือสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่สอง ไมผาน 

  (๑๐)  ไมสามารถสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณไดภายใน หกเดือน นับจากวันสอบวิทยานิพนธผาน 

เวนแตไดรับอนุมัติใหขยายเวลาการสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจําคณะ 

 การขอขยายเวลาการสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามวรรคหนึ่ง ขอไดไมเกินสอง ครั้ง ครั้ง

ละไมเกินสาม เดือน และระยะเวลาการศึกษาตองไมเกินเวลาที่กําหนดในขอ ๒๐ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

  (๑๑)  ไมสามารถสงสารนิพนธฉบับสมบูรณไดภายใน สาม เดือน นับจากวันสอบสารนิพนธผาน 

เวนแตไดรับอนุมัติใหขยายเวลาสงสารนิพนธฉบับสมบูรณจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจําคณะ 

 การขอขยายเวลาการสงสารนิพนธฉบับสมบูรณตามวรรคหนึ่ง ขอไดไมเกิน สองครั้ง ครั้งละ

ไมเกินหนึ่ง เดือน และระยะเวลาการศึกษาตองไมเกินเวลาที่กําหนดในขอ ๒๐ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

 (๑๒)  บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นวามีความประพฤติไมเหมาะสม หรือไมผานเงื่อนไขตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 
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 (๑๓)  ไดรับการอนุมัติปริญญา 

 ขอ ๔๑  การเปล่ียนสภาพผูรวมเรียน ผูเรียนเปนนักศึกษา ผูทดลองศึกษาที่ไมสามารถเปล่ียนสถานภาพเปน

นั ก ศึ ก ษ า  แ ล ะ ก า ร ข อ คื น ส ถ า น ภ า พ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า  ใ ห ดํ า เ นิ น ก า ร แ ล ะ พิ จ า ร ณ า ต า ม ข อ บั ง คั บ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิตโดยอนุโลม 

 

 

หมวด ๖ 

การสําเร็จการศึกษา 

 

 ขอ ๔๒   นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หลักสูตร

ปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาเอกไดตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 

 (๑)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงตองสอบผานรายวิชาตาง 

ๆ และมีจํานวนหนวยกิตครบถวนตามที่กําหนดไวในหลักสูตรและแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาตาม

หลักสูตรไมต่ํากวา ๓.๐๐  

 (๒)   หลักสูตรปริญญาโท ตองสอบเทียบหรือสอบผานความรูภาษาตางประเทศ มีคุณสมบัติอื่น

และเปนไปตามเงื่อนไขของผูสําเร็จการศึกษาที่กําหนดไวในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  

 (๓)   หลักสูตรปริญญาเอก ตองสอบเทียบหรือสอบผานความรูภาษาตางประเทศ สอบผานการ

สอบวัดคุณสมบัติ มีคุณสมบัติอื่นและเงื่อนไขของผูสําเร็จการศึกษาเปนไปตามที่กําหนดไวในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

  (๔)   ชําระหนี้สินทั้งหมดตอมหาวิทยาลัยเปนที่เรียบรอยแลว 

  (๕)   ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย คณะ หรือหลักสูตรกําหนด ทั้งนี้

เงื่อนไขที่คณะหรือหลักสูตรกําหนด ตองผานความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัย 

คุณสมบัติอื่นและเงื่อนไขของผูสําเร็จการศึกษานอกเหนือจากขอ (๑) – (๕) ใหเปนไปตามที่กําหนด

ไวในประกาศมหาวิทยาลัย 

 ขอ ๔๓ วันสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

 ขอ ๔๔  การขออนุมัติประกาศนียบัตรและปริญญาใหดําเนินการ ดังนี้ 

 (๑)   นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษา ใหยื่นคํารองแสดงความจํานง

ขอรับปริญญาตอมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 (๒)   นักศึกษาซึ่งจะไดรับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติประกาศนียบัตรและปริญญาตอสภา

มหาวิทยาลัยตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

 ก.   เปนผูสําเร็จการศึกษาครบถวนตามขอ ๔๒ 

 ข.   ไมมีหนี้สินหรือคางชําระคาธรรมเนียมการศึกษา และไมเปนผูมีพันธะสัญญาอื่นใดกับ

บัณฑิตวิทยาลัย คณะ และมหาวิทยาลัย 

 ค.   ไมอยูในระหวางรอพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา 
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 (๓)   การใหปริญญาแกนักศึกษาภายใตหลักสูตรรวมระหวางมหาวิทยาลัยอื่น ทั้งภายในและ

ตางประเทศใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอด

ชีวิตโดยอนุโลม 

 

 

บทเฉพาะกาล 

 

  ขอ ๔๕  ในระหวางที่ยังมิไดออกประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดหลักเกณฑตามขอบังคับนี้ ใหนําประกาศ 

คําส่ัง และหลักเกณฑที่ออกตามความในระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ.2556 มาใชบังคับโดยอนุโลมทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ 

 

 

         ประกาศ  ณ  วันที่   

 

 

 ลงชื่อ จรัส สุวรรณเวลา 

 (ศาสตราจารยจรัส สุวรรณเวลา) 

 นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

 

 

 

สําเนาถูกตอง 

         ศิรินันท/ราง/พิมพ 

(นางสาวศิรินันท ศรีออน)       บุษบา/ ทาน 

นักวิชาการอุดมศึกษา  
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จ-2 สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร          

ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรนานาชาติ)
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