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หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

1.1 รหัสหลักสูตร 25420101100569 

1.2 ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย  :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Science Program in Physics 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

ภาษาไทย        ชื่อเต็ม  : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 

                    ชื่อย่อ  : วท.บ. (ฟิสิกส์) 

ภาษาอังกฤษ    ชื่อเต็ม  : Bachelor of Science (Physics) 

                    ชื่อย่อ  : B.Sc.(Physics) 

3. วิชาเอก  

- 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

135 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ   

หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี 

5.2 ภาษาที่ใช้   

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

5.3 การรับนักศึกษา  

รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือการศึกษาได้ดี และเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ.2563 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   

เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
5  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  

  5 เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 

  5 การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ปรับปรุงมาจากหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

5  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการ  

  ในคราวประชุมครั้งที่ 2(1/2565) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 

5  ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  425(2/2565) 

  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 

5  เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   

5  หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554  ในปีการศึกษา 2567 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

ประกอบอาชีพในองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ เช่น 

1) นักวิชาการด้านฟิสิกส์ 

2) นักวิจัย หรือนักวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานภาครัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ 

3) นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม  

4) ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 

5) พนักงานขายและส่งเสริมการขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

6) คร-ูอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ในระดับประถมศึกษา และระดับมธัยมศึกษาในสถาบันการศึกษา

เอกชน 
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    9.  ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับที ่
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ ชื่อ- สกุล 

ระดับ

การศึกษาที่

จบ 

ชื่อหลักสูตรที่จบ

การศึกษา 
สาขาวิชาที่จบ

การศึกษา 
ชื่อสถาบันที่จบ

การศึกษา 
ปีที่จบ

การศึกษา 

1 xxxxxxxxxxxx อาจารย์ นายปิยะ  ผ่านศึก ปริญญาโท วท.ม.  ฟิสิกส์ ม.เชียงใหม่ 2550 

    ปริญญาตรี วท.บ.  ฟิสิกส์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2539 

         

2 xxxxxxxxxxxx อาจารย์ นายสมชาย  กอพูนพัฒน์  ปริญญาโท วท.ม.  ฟิสิกส์พอลิเมอร์ ม.สงขลานครินทร์ 2548 

    ปริญญาตรี วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) ฟิสิกส์ ม.สงขลานครินทร์ 2546 

         

3 xxxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายชัยวัฒน์  เลิศวิริยะนันทกุล ปริญญาโท วท.ม.  ฟิสิกส์ ม.สงขลานครินทร์ 2550 

    ปริญญาตรี วท.บ.  ฟิสิกส์ ม.สงขลานครินทร์ 2546 

         

4 xxxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายอารีเฟ็น  รัศมีศาสน์ ปริญญาเอก ปร.ด.  ฟิสิกส์ ม.มหิดล 2552 

    ปริญญาโท วท.ม.  ฟิสิกส์ ม.มหิดล 2548 

    ปริญญาตรี วท.บ.  ฟิสิกส์ ม.มหิดล 2546 

5 xxxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายอับดุลมุตตา  ธาตรีบุตร ปริญญาเอก ปร.ด.  ฟิสิกส์ ม.สงขลานครินทร์ 2557 

    ปริญญาโท วท.ม.  ฟิสิกส์ ม.สงขลานครินทร์ 2552 

    ปริญญาตรี วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) ฟิสิกส์ ม.สงขลานครินทร์ 2550 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 

 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
การพัฒนาหลักสูตรจะด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 

(ตั้งแต่ตุลาคม 2565-กันยายน 2570) ซึ่งได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาบนพ้ืนฐานของหลักการแนวคิดที่

ส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด Resilience เป้าหมายการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) และโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) เพ่ือมุ่งสู่

วัตถุประสงค์หลักของแผนพัฒนา คือการ “พลิกโฉม” ประเทศไทย สู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้าง

มูลค่าอย่างยั่งยืน” โดยมีเป้าหมายหลัก 5 ประการ ดังนี้ 1) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่

เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการส าคัญให้

สามารถตอบโจทย์พัฒนาการของเทคโนโลยีและสังคมยุคใหม่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเชื่อมโยง

เศรษฐกิจท้องถิ่นกับห่วงโซ่มูลค่าของภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย 2) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุค

ใหม่ โดยพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ 

ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม เตรียมพร้อมก าลังคนที่มีคุณภาพ

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาหลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมเพ่ือ

ส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต 3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยลดความเหลื่อมล้ าทั้งใน

เชิงพ้ืนที่และโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ

ผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม 4) การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน โดย

ปรับปรุงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภคให้มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหามลพิษส าคัญด้วย

วิธีการที่ยั่งยืน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพ่ือมุ่งสู่การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ในระยะยาว 5) การ

เสริมสร้างความสามารถของประเทศไทยในการรับมือการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลก

ใหม่ โดยการสร้างความพร้อมในการรับมือกับการเป็นสังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ

ภัยโรคระบาด รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและกลไกทางสถาบันให้เอ้ือต่อสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัล  

รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่

รวดเร็วได้อย่างทันการณ์ 

หลักสูตรฟิสิกส์มีเป้าหมายและทิศทางที่ช่วยในการสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ โดยมุ่งเน้นสร้าง

มูลค่าของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรโดย

การใช้น้อย ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่ พร้อมทั้งการน าขยะหรือวัสดุเหลือใช้กลับมาสร้างมูลค่า รวมถึงการเร่ง

ลดก๊าซเรือนกระจก ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เช่นการพัฒนาประสิทธิภาพในการคาดการณ์และเตือนภัย สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีโอกาสพัฒนาทักษะ

อย่างเต็มศักยภาพ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับบริบทของโลกยุคใหม่ ก้าวสู่การ

เป็นภาครัฐดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ 

 



5 
 

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การปรับปรุงหลักสูตรฟิสิกส์ได้ค านึงถึงข้อมูลทางด้านสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน เพ่ือท าให้การ

เรียนการสอนสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของสังคม สามารถแก้ปัญหาและสนองความต้องการของสังคม

ได้อย่างเหมาะสม ข้อมูลทางสังคมและวัฒนธรรมที่จ าเป็นจะต้องน ามาเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร

ประกอบด้วย 1) ระบบสังคม วัฒนธรรม และค่านิยม 2) ระบบการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ 3) 

การเปลี่ยนแปลงทางสัมคมและครอบครัว 4) สภาพปัญหาของสังคมและแนวทางการแก้ปัญหา  

สังคมของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นสังคมเกษตรกรรม หลักสูตรฟิสิกส์ได้ค านึงการยกระดับการ

พัฒนาสังคมเกษตรกรรมและเตรียมพ้ืนฐานเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมไปสู่การพัฒนา

อุตสาหกรรมตามความจ าเป็น นอกจากนี้หลักสูตรฟิสิกส์ได้ค านึงถึงค่านิยมต่างๆของสังคมไทยว่าค่านิยม

ชนิดใดสมควรจะได้รับการเปลี่ยนแปลง ค่านิยมชนิดใดสมควรจะได้อนุรักษ์ หรือค่านิยมใดสมควรสร้างขึ้น

ใหม่ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมตามสภาพของสังคมไทยในปัจจุบันมากที่สุด นอกจากนี้หลักสูตรฟิสิกส์ได้

แน้นท านุบ ารุงรักษา และถ่ายทอดวัฒนธรรมที่ดีงามไว้ 

 

 11.3 สรุปข้อมูล Stakeholders 

 จากการส ารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่าด้านความรู้ความสามารถในทางวิชาการนักศึกษาสาขา

ฟิสิกส์ มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการในสาขาวิชาฟิสิกส์ และมีทักษะเชิงปฏิบัติควบคู่กันไปด้วย มี

ความรู้ด้านเครื่องมือวัดต่าง ๆ ตรงตามที่ต้องการ มีความรู้พ้ืนฐานด้านวิศวกรรม มีความรู้ Robot & 

automation และวิชา Vibrations and Waves  มีความรู้พ้ืนฐานในการท างานวิจัยที่ดี มีกระบวนการคิด 

การแก้ปัญหา อย่างเป็นขั้นตอน สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่เรียนในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมาใช้ใน

สถานการณ์จริงได้ มีทักษะภาคสนาม มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

พร้อมเปิดรับความรู้ใหม่ และมีความรับผิดชอบ อดทน สู้งาน มุ่งมั่นตั้งใจท างานที่มอบหมายให้ส าเร็จได้ดี 

สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต สืบค้นข้อมูลได้ มีความสามารถทางภาษาและคอมพิวเตอร์ รู้จักปรับตัวให้เข้ากับ

วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New normal) ของโลก ทันต่อสถานการณ์โลกปัจจุบัน และเชื่อมโยงสู่เทคโนโลยีใหม่ 

ๆ สามารถใช้เทคโนโลยี ทั้งทาง hardware และ software มีความเป็นสากล มีทักษะด้านการสื่อสาร 

สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและอังกฤษ มีทักษะการน าเสนอและมีมนุษยสัมพันธ์ที่

ดี ส าหรับด้านคุณธรรม จริยธรรมพบว่านักศึกษาสาขาฟิสิกส์มีลักษณะเด่นหลายด้าน เช่น มีกิริยามารยาท

เรียบร้อย ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีจิตสาธารณะ เข้ากับบุคคลอ่ืนได้ดี มีจิตส านึกต่อสังคม ไม่เห็นแก่ตัว มี

คุณธรรม มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีอุดมการณ์ และทัศนคติเชิงบวก มี

อัธยาศัยดี มีวินัย ขยันหมั่นเพียร มีภาวะความเป็นผู้น า เป็นบุคคลากรที่ดีของประเทศ และเห็นแก่

ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่ง นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์ดี ระหว่างรุ่นพ่ี รุ่นน้อง เเม้เรียนจบ ยังมีการ

ติดต่อกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการท าง 

 ส าหรับข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ควรเพ่ิมเติมความรู้ทางด้านเคมี เพ่ิม

พ้ืนฐานนิวเคลียร์ให้มากขึ้น เพ่ิมความรู้การใช้สถิติในการวิเคราะห์ ด้านเทคนิคการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

กับการตรวจสอบโดยไม่ท าลาย ด้านภาษาอังกฤษ ความรู้พ้ืนฐานด้านวิศวกรรม ด้านการใช้คอมพิวเตอร์

ช่วยในการออกแบบในส่วนวิศวกรรม    มีความรู้กระบวนการจักรกลในอุตสาหกรรมพลาสติก ให้มีวิชาที่

หลากหลายเช่น อุตุนิยมวิทยา ชีวฟิสิกส์ นิติวิทยาศาสตร์ รายวิชาเลือกเอกบางวิชาอยากให้มีการปฏิบัติ



6 
 

มากกว่า เช่นวิชาดาราศาสตร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ ควรท าวิจัยตั้งแต่ปีที่ 3 และให้สาขาวิชาเจาะจง

ตลาดแรงงานเลย ให้ลดวิชาบังคับ เพ่ือให้สามารถเลือกเรียนวิชาเลือกที่น่าสนใจได้มากขึ้น วิชาที่

เฉพาะเจาะจงเกินไปท าให้ความสามารถของนักศึกษาอาจจะเข้าไม่ถึง ต้องการให้สาขาวิชาออกใบ

ประกาศนียบัตรเพิ่มเติม เพ่ือบ่งบอกสาขาวิชาที่จบเพ่ือง่ายต่อการสมัครงาน เป็นต้น 

 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง    

หลักสูตรในครั้งนี้  และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้  

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกท าให้มีความจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกให้มีศักยภาพ 

และสามารถปรับเปลี่ยนตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ การผลิตบุคลากรวิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์ จึงต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที มีความรู้ ประสบการณ์และศักยภาพสูงในการพัฒนา

ตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจในผลกระทบของวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีต่อสังคมและต้องปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม  

(1) หลักสูตรฟิสิกส์ตอบสนองต่อการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นฐาน (Outcome-

based education) ซึ่งเชื่อมโยงกับกลยุทธ์การสอน การวัดและการประเมินผลเป็นกลไกส าคัญที่ท าให้

เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected learning outcomes) 

(2) หลักสูตรฟิสิกส์มุ่งเน้นสมรรถนะผู้เรียน (Competency-based curriculum) เพ่ือสร้างคนให้

พร้อมสู่ โลกแห่งการท างานจริง (Ready to work) ซึ่งอาจเป็นการบูรณาการระหว่างส่วนงานใน

มหาวิทยาลัย หรือร่วมกับสถานประกอบการ (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) 

หรือสถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ 

(3) ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศด้านก าลังคนในภาคอุตสาหกรรม

ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและให้ความส าคัญใน

เรื่องทักษะการปฏิบัติงานและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี เน้นการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์ 

(4) หลักสูตรฟิสิกส์ เป็นได้ทั้งหลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้มาเรียนรู้ทักษะใหม่ 

(reskill) หลักสูตรที่ต่อยอดยกระดับทักษะ (upskill) ส าหรับนักศึกษา คนท างานที่อยู่ในระบบที่ต้อง

พัฒนาตนเอง และบุคคลทั่วไป 

(5) หลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นการศึกษา ที่มีรูปแบบผสมผสานทั้งการศึกษาใน

ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจึงท าการส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) 

เช่น สกอ. มหาวิทยาลัย คณะและสาขาวิชา นายจ้างและผู้ประกอบการ อาจารย์ผู้สอน ศิษย์เก่า นักศึกษา

ปัจจุบัน และผู้ปกครอง เพ่ือให้หลักสูตรมีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ถูกต้องและสอดคล้องกับความต้องการใน

ปัจจุบันและแนวโน้มความต้องการในอนาคต 
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 1-10 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้ออกผลการเรียนรู้และวิธีการสอนที่สอดคล้อง

ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ โดยมีผล

การเรียนรู้ ของหลักสูตรสอดคล้องกับวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยที่ว่า“มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น

มหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคมที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนา

ภาคใต้และประเทศ และสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่นักศึกษาต้องมีซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ 

 

13. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  

13.1.1 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 

1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์        จ านวน 2 รายวิชา 

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

The King’s Philosophy and Sustainable Development 

2((2)-0-4) 

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 

Idea to Entrepreneurship 

1((1)-0-2) 

 

2) กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี     จ านวน 5 รายวิชา 

117-103 จิตวิวัฒน์และคิด-ท า-น าสุข 

New Consciousness and Living a Peaceful Life 

3((3)-0-6) 

117-105   จิตวิวัฒน์และชีวิตที่ดี      

  (New Consciousness and Happy and Peaceful Life) 

2((2)-0-4) 

117-115 การคิดและการตัดสินใจ 

Thinking and Decision Making 

2((2)-0-4) 

117-116 การรู้เท่าทันดิจิทัล 

Digital Environment Literacy 

2((2)-0-4) 

117-118 โยคะ 

Yoga 

1((1)-0-2) 

 

3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       จ านวน 18 รายวิชา 

411-101 ภาษาไทย ภาษาเธอ 

Thai Language Your Language 

2((2)-0-4) 

 

411-102 สนทนาภาษาไทย 4.0 

4.0 Thai Conversation 

 

 

2((2)-0-4) 
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411-103 สีสันบันเทิงคดี 

Colorful Fiction 

1((1)-0-2) 

412-123 ศิลปะแดนมังกร 

Chinese Art 

1((1)-0-2) 

413-213 มาเลย์ออนทัวร์ 

Malay on Tour 

2((2)-0-4) 

413-242 เสน่ห์มลายู 

Malay Enchantment 

1((1)-0-2) 

415-140 เปิดประตูสู่ญี่ปุ่น 

What’s Japan 

1((1)-0-2) 

415-203 เซย์ไฮสไตล์คาวาอ้ี 

Say Hi Style Kawaii 

2((2)-0-4) 

416-125 อันยองฮาเซโย โคเรีย 

Annyeonghaseyyo Korea 

2((2)-0-4) 

416-146 ท่องแดนกิมจิ 

Get to Know Korea 

1((1)-0-2) 

417-101 ไฮ-อิงลิช 

Hi! English 

2((2)-0-4) 

417-102 เพ็นแอนด์โฟสต์ 

Pen and Post 

2((2)-0-4) 

417-191 พัฒนาการอ่าน 

Reading Development 

2((2)-0-4) 

417-193 บันเทิงศึกษาภาษาอังกฤษ 

English Edutainment 

2((2)-0-4) 

425-101  วัฒนธรรมน าชม 

Culture Guide 

2((2)-0-4) 

437-111 ศิลปะบ าบัด 

Arts Therapy 

1((1)-0-2) 

437-201 จริยศาสตร์กับความรับผิดชอบต่อสังคม 

Ethics and Social Responsibility 

2((2)-0-4) 

437-202 คิดอย่างเฉลียว เข้าใจอย่างฉลาด 

Smart Thought, Clever Understanding 

2((2)-0-4) 
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4) คณะศึกษาศาสตร์         จ านวน 19 รายวิชา 

262-202 การคิดเปลี่ยนชีวิต 

Thinking for Life Changing 

2((2)-0-4) 

263-123 การถ่ายภาพเพ่ือการท่องเที่ยวในต่างแดน 

Photography for Abroad Travelling 

2((2)-0-4) 

276-101 การมองภาพแบบองค์รวม 

Holistic View 

2((2)-0-4) 

277-103 สวยด้วยเศษวัสดุ 

Craft Appreciation 

1((1)-0-2) 

277-104 การ์ตูนหรรษา 

Cartoon Appreciation 

1((1)-0-2) 

281-204 ลีลาศ 

Social Dance 

1(0-2-1) 

281-205 กิจกรรมประกอบจังหวะ 

Rhythmic Activities 

1(0-2-1) 

281-207 บาสเกตบอล 

Basketball 

1(0-2-1) 

281-209 วอลเล่ย์บอล 

Volleyball 

1(0-2-1) 

281-210 แฮนด์บอล 

Handball 

1(0-2-1) 

281-215 เทเบิลเทนนิส 

Table Tennis 

1(0-2-1) 

281-216 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1) 

281-219 ว่ายน้ า 

Swimming 

1(0-2-1) 

281-220 เปตอง 

Petongue 

1(0-2-1) 

281-223 มวยไทย 

Thai Boxing 

1(0-2-1) 

281-225 เทควันโด 

Taekwondo 

1(0-2-1) 

281-226 ไอกิโด 

Aikido 

1(0-2-1) 
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281-227 ยูโด 

Judo 

1(0-2-1) 

299-104 รู้คิด รู้เท่าทัน 

Values of the Wise and Deliberation 

2((2)-0-4) 

 

5) คณะศิลปกรรมศาสตร์        จ านวน 4 รายวิชา 

910-111 ร าไทยเพ่ือสุขภาพ 

Thai Dance for Health 

1((1)-0-2) 

910-112  โขนเพ่ือพัฒนาร่างกายและจิตใจ 

Khon for Personality Development 

1((1)-0-2) 

910-113  แจ๊สด้านซ์ 

Jazz Dance 

1((1)-0-2) 

910-114 เพลินเพลงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

PSU Songs Appreciation 

1((1)-0-2) 

 

6) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       จ านวน 5 รายวิชา 

724-106 เกาะติดกระแสวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ 

Current Issues in Modern Science 

2((2)-0-4) 

724-107 การบริโภคสีเขียว  

Green Consumptions 

2((2)-0-4) 

724-108  ธรรมชาติบ าบัด 

Natural Therapy 

2((2)-0-4) 

746-103 ฟินแมท 

FinMath 

2((2)-0-4) 

 

747-102 ข้อมูลนี้มีค าตอบ 

Answering Questions with Data 

2((2)-0-4) 

 

7) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี      จ านวน 1 รายวิชา 

993-172 จิตสาธารณะในภาวะวิกฤต 

Social Engagement in Crisis 

1((1)-0-2) 

8) คณะรัฐศาสตร์         จ านวน 2 รายวิชา 

196-101 ความเป็นพลเมือง 

Citizenship 

2((2)-0-4) 

196-103 ภาวะผู้น าและการจัดการ 

Leadership and Management 

2((2)-0-4) 
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9) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา       จ านวน 2 รายวิชา 

125-101 หัตถกรรมสร้างสรรค์ 

Creative Craft 

1((1)-0-2) 

125-102 มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญา 

Miracle of Wisdom 

2((2)-0-4) 

 

13.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก จ านวน 7 รายวิชา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     จ านวน 7 รายวิชา  

721-111 เคมีทั่วไป 1 

General Chemistry I 

3((3)-0-6) 

721-112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  

(General Chemistry Laboratory) 

1(0-3-0) 

721-113 เคมีทั่วไป 2 

(General Chemistry II) 

3((3)-0-6) 

722-113 ปฏิบัติการชีววิทยา 

(Biology Laboratory) 

1(0-3-0) 

722-114 หลักชีววิทยา 

(Principle of Biology) 

3((3)-0-6) 

746-113 คณิตศาสตร์ 1 

(Mathematics I) 

3((3)-0-6) 

746-114 คณิตศาสตร์ 2 

(Mathematics II) 

3((3)-0-6) 

 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

      รายวิชาที่เปิดให้กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  และวิทยาศาสตรบัณฑิต(ศึกษาศาสตร์)  มีดังนี้ 
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก  จ านวน 9 รายวิชา ได้แก 

723-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 

(General Physics I) 

3((3)-0-6) 

723-112 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 

(General Physics II) 

3((3)-0-6) 

723-211 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 

(General Physics Laboratory I) 

1(0-3-0) 

723-212 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 

(General Physics Laboratory II) 

1(0-3-0) 
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723-251 อิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronics) 

3((3)-0-6) 

723-252 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronics Laboratory) 

1(0-3-0) 

723-455 ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น 

(Introduction to Microcontroller) 

3((3)-0-6) 

 

กลุ่มวิชาเอกเลือก/เอกบังคับ เปิดให้กับทุกหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(ทุกหลักสูตร) และหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต(ศึกษาศาสตร์) ทุกวิชาเอก 

 

13.3 การบริหารจัดการ 

การประสานกับกับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบันในรายวิชาหลักสูตร จัดการดังนี้ 

 1) คณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาตรีและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่บริหารจัดการ

หลักสูตรให้เป็นไปตามปรัชญา วัตถุประสงค์เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2554 และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563  

 2) คณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีหน้าที่ประสานงานกับสาขาวิชา/คณะอื่น/หน่วยงานอ่ืน

ที่เปิดรายวิชาบริการให้แก่หลักสูตร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และให้ สอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 

 3) มีผู้ประสานงานรายวิชาเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขาวิชา อาจารย์ผู้สอน นักวิทยาศาสตร์และ

นักศึกษาในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล  

 4) มีการก าหนดผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา (course learning outcomes) ให้สอดคล้องกับ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) วางแผนและจัดการเรียนการสอนให้สัมฤทธิ์ผล รวมทั้งให้อาจารย์

ผู้รับผิดชอบในรายวิชาจัดท ารายละเอียดรายวิชาและรายงานผลด าเนินการ (course specification and 

report) 

 5) ด าเนินการติดตามประเมินผลหลักสูตรและรายงานการประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรตาม

เกณฑ์ AUN-QA   
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

1.1 ปรัชญา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตฟิสิกส์ ที่มีความรู้ และ

ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ พัฒนาเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรม อีกทั้งมี

ความฉลาดทางอารมณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถสื่อสารถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี โดยใช้

การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ที่หลากหลายทั้งการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-

based Learning) การใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) การเรียนรู้สตรีมศึกษาผ่านการท า

ชิ้นงานเป็นฐาน (MSETA through Workpiece-Based Learning) และการเรียนรู้โดยการบริการสังคม 

(Service Learning) ยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็น

กิจที่หนึ่ง” และใช้ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เป็นการจัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒ

นาการนิยม (Progressivism) พัฒนาผู้เรียนในทุกด้านเพ่ือให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และ

ปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ข้างต้นเป็นเครื่องมือในการพัฒนา

ผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และพัฒนาจากความต้องการของผู้เรี ยน ผ่านกระบวนการ

แก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการที่ต้อง ลงมือปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งจะน าไปสู่การ

เรียนรู้ที่ยั่งยืน และมุ่งเน้นถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต มาใช้เป็นแนวทางในการผลิตบัณฑิต 

 

1.2 ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาชาติต้องอาศัยความรู้ความสามารถในวิทยาการสาขาต่างๆ 

โดยเฉพาะสาขาฟิสิกส์ เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 ตามวิสัยทัศน์

ที่ว่าความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักสูตรสาขาฟิสิกส์เป็นสาขาที่สามารถประยุกต์งานวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการแก้ปัญหาและส่งเสริมด้าน

ความมั่นคงเกี่ยวกับปกป้องผลประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเก่ียวกับ

พัฒนาภาคการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพมนุษย์เกี่ยวกับการ

พัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม มีวินัย เคารพกฎหมาย มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการสร้างโอกาสและความ

เสมอภาคทางสังคมเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงในชีวิต และสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคม  และด้านการ

สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ

การป้องกันภัยจากธรรมชาติ นอกจากนี้การศึกษาด้านโบราณคดีในหลักสูตรสาขาฟิสิกส์ยังสอดคล้องกับแผน

งานวิจัยสุวรรณภูมิศึกษาที่มีเป้าหมายส าคัญเพ่ือยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้ านสุวรรณ

ภูมิ เพื่อประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยการสร้างความเข้มแข็งและความภาคภูมิใจของท้องถิ่น สามารถ

ส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมและการตระหนักถึงคุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่จะช่วยหนุนเสริม

เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวท้องถิ่น มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

การประเมินและหาแนวทางแก้ไขการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อม การประเมินการเกิดภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ การทับถม การพังทลายของดิน การเกิดแผ่นดินไหว และตรวจสอบแทรกซึมของน้ าทะเลในน้ าจืด 

ด้านวัสดุจีโอพอลิเมอร์ผสมกับวัสดุเหลือใช้ ได้แก่ การประดิษฐ์ วัสดุก าบังรังสี การประดิษฐ์วัสดุเมมเบรน และ
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แผ่นกันกระสุน ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ได้แก่ การศึกษากลายพันธุ์ในพืช การท าหมันแมลง การยืด

อายุผลผลิตทางการเกษตร การฆ่าเชื้อและการถนอมอาหาร การตรวจวัดและควบคุมโดยเทคนิคทางนิวเคลียร์

ในอุตสาหกรรมอาหาร อัญมณี และพอลิเมอร์ ด้านงานศิลปะและโบราณคดี ได้แก่ การศึกษาโบราณวัตถุ การ

ค้นหาแหล่งโบราณคดี การวิเคราะห์ภาพเขียน การก าหนดอายุ ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การใช้เทคนิครังสี

อินฟราเรดในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารตัวอย่างวัตถุพยาน  และการวิเคราะห์ผลไอโซโทปในวัตถุพยานและ

สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้เนื่องจากภาคใต้มีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ คือ ยางพาราที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของคนใน

แถบนี้ การทราบคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของยางพารามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ เช่น การผสมยางพารา

กับวัสดุเหลือใช้ เพ่ือประดิษฐ์วัสดุดูดกลืนเสียง อิฐมวลเบา และฉนวนกันความร้อน  การวัลคาไนซ์น้ ายางพารา

ด้วยรังสีแกมมา หรือรังสีจากเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอน ซินโครตรอน และไซโคลตรอน เพ่ือลดปริมาณ

โปรตีนที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ในน้ ายางพารา ซึ่งจะช่วยเพ่ิมมูลค่าน้ ายางพารา สามารถน าไปผลิตถุงมือยางทาง

การแพทย์ที่มีมูลค่าสูงได้ 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งอยู่ในสาม

จังหวัดชายแดนใต้ จะมีส่วนช่วยในการเพ่ิมพูนความรู้ให้กับนักวิจัย นักวิชาการ ในส่วนราชการได้มีโอกาส

เพ่ิมพูนความรู้และสามารถสร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพสูง มีความรอบรู้ในวิชาชีพในมาตรฐานที่สูงขึ้น ซึ่งจะ

น าไปสู่การสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และประชาชนชาวไทย

โดยรวม 

 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางฟิสิกส์ มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ของมหาวิทยาลัย และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยมีความพร้อมในการประกอบอาชีพและวิชาชีพ

ระดับเบื้องต้นทางวิชาการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

1) มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านฟิสิกส์เพื่อแก้ปัญหาทางด้านการเกษตร

และหรือสิ่งแวดล้อม  

2) มีความสามารถในการใช้งานและพัฒนาเครื่องมือทางด้านฟิสิกส์ 

3) มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ จิตส านึกสาธารณะและมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 

4) สามารถปฏิบัติตนในฐานะผู้น าและผู้ตามในการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ 

5) มีความสามารถสื่อสารและน าเสนอทางวิชาการทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและตรง

ประเด็น 

6) มีความสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการเรียนรู้ด้วยตนเองได้

อย่างต่อเนื่อง 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา (4 ปี) 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1.  ส่งเสริมการจัดการเรียนการ

สอนให้เป็น active 

learning 

 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วม

กิจกรรมที่จัดโดยหลักสูตรหรือ

หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องกับการ

สอนแบบ active learning เพ่ือ

เพ่ิมพูนทักษะในการจัดการเรียน

การสอน 

2. จัดการเรียนการสอนแบบ 

active learning ทุกรายวิชา 

3. จัดเสวนากลุ่มย่อยแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอนใน

รายวิชาต่าง  ๆ  

4. ประเมินประสิทธิภาพการเรียน

การสอนแบบ active learnin 

5. ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วม

กิจกรรมที่จัดโดยหลักสูตรหรือ

หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องกับการ

สอนแบบ active learning เพ่ือ

เพ่ิมพูนทักษะในการจัดการเรียน

การสอน 

1. มคอ.2, 3, 4, 5 และ 6 

2. จ านวนโครงการที่หลักสูตรจัด

หรือจ านวนโครงการที่อาจารย์

ได้เข้าเพ่ิมพูนทักษะ 

3. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม

การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการ

เรียนการสอนแบบ active 

learning 

4. ผลการประเมินประสิทธิภาพ

การเรียนการสอนแบบ active 

learning 

5. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ

เรียนการสอนแบบ active 

learning 

2. ปรับปรุงวิธีการประเมินผล

การเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษา

บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์เกี่ยวกับ

วิธีการวัดและประเมินผลเพ่ือ

เพ่ิมความหลากหลายในการวัด

และการประเมินและตรงกับ

ความต้องการของหลักสูตร 

2. จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ

มาตรฐาน และความถูกต้องของ

ข้อสอบ และเกณฑ์ในการวัด

และประเมินผลการเรียนรู้ 

3. จัดให้มีการประเมิน

ประสิทธิภาพการเรียนการสอน

ในทุกรายวิชาและน าผลการ

1. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม

การเพ่ิมพูนทักษะในการวัดและ

ประเมินผล 

2. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

3. จ านวนรายวิชาที่ ใช้วิธีการวัด

และประเมิน ผลตามเกณฑ์ที่

ก าหนด 

4. ความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อ

ระบบการวัดและประเมินผล 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ประเมินที่ได้มาปรับปรุง

กระบวนการจัดการเรียนการ

สอนและการประเมินผลการ

เรียนรู้ 

3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้บรรลุ PLOs ของ

หลักสูตร 

 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการ

อบรมการจัดการเรียนรู้และการ

ประเมินผลการเรียนรู้ที่จัดโดย

มหาวิทยาลัย  

2. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการ

จัดการเรียนรู้และการ

ประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือให้

บรรลุ PLOs ของหลักสูตร  

1. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม

การเ พ่ิมพูนทักษะการจัดการ

เรี ยนรู้ ตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ของหลักสูตร 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ของหลักสูตร 

3. ผลการประเมินนักศึกษาต่อการ

จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ของหลักสูตร 

4. จ านวนอาจารย์ที่ เข้าร่วมหรือ

น าเสนอผลงานในระดับชาติและ

นานาชาติ 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

�� ; ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลา

การศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2563 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

�� ; มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนส าหรับวิชา 723-403 การฝึกประสบการณ์ ไม่มี

หน่วยกิต จ านวน 8 สัปดาห์ ในภาคการศึกษาฤดูร้อนชั้นปีที่ 3 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

หรือตามการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 ไม่มี 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

    2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   

ภาคต้น   เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 

ภาคปลาย เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม 

ภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน – พฤษภาคม 

    2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

1) ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า 

2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือเป็นไปตาม

ระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ 

3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี

    2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

1) ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่เพียงพอที่เรียนในรายวิชาพ้ืนฐาน 

2) ความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ า 

3) การปรับตัวด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  

4) ด้านเศรษฐกิจ ฐานะทางครอบครัวค่อนข้างยากจน ไม่มีค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน 

    2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  

1) กรรมการบริหารหลักสูตรจัดชั่วโมงกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษและภาษาไทย และสนับสนุนให้

นักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาไทยต่ าเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยคณะหรือ

มหาวิทยาลัย 
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2) กรรมการบริหารหลักสูตรจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาที่มีปัญหาความรู้พ้ืนฐานด้าน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และประสานงานการจัดจ านวนชั่วโมงการสอนรายวิชาพ้ืนฐานทาง

ฟิสิกส์ต่อสัปดาห์มากขึ้น เช่นจัด 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในรายวิชา 3 หน่วยกิต หรือประสานงานให้

คณะจัดโครงการปรับพ้ืนฐานก่อนเข้าเรียน 

3) สาขาวิชาจัดหาทุนท างานหรือทุนผู้ช่วยสอนแก่นักศึกษาท่ีมีปัญหาทางการเงิน และกรรมการบริหาร

หลักสูตรประสานงานกับคณะฯ ในการจัดหาทุนการศึกษา หรือให้นักศึกษาขอทุนท างานที่

รับผิดชอบโดยกองพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 

4) กรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาแนะวิธีการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแก่

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้ากิจกรรมการใช้ชีวิตและเรียนในมหาวิทยาลัยที่จัด

โดยคณะ 

 

    2.5 แผนการรับนักศึกษาและจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ ในระยะ 5 ปี   

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ปีที่ 1 50  50 50 50 50 

ปีที่ 2 - 50 50 50 50 

ปีที่ 3 - - 50 50 50 

ปีที่ 4 - - - 50 50 

รวม 50 100 150 200 200 

จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ  - - - 50 50 

 

    2.6 งบประมาณตามแผน   

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)  

 

 

 

 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 

 

 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

แบบเหมาจ่าย 

1,800,000 3,600,000 5,400,000 7,200,000 7,200,000 

รวมรายรับ 1,800,000 3,600,000 5,400,000 7,200,000 7,200,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ก. งบด าเนินการ  

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,100,000 2,205,000 2,315,000 2,431,000 2,552,500 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไม่รวม 3) 320,000 340,000 360,000 380,000 400,000 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 

4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย - - - - - 

รวม (ก) 2,420,000 2,545,000 2,675,250 2,811,000 2952,500 

ข. งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

รวม (ข) 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

รวม (ก) + (ข) 2,620,000 2,745,000 2,875,250 3,011,000 3,152,500 

จ านวนนักศึกษา  50 100 150 200 200 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา/คน/ปี 52,400 27,450 19,168 15,055 15,762 

 

    2.7 ระบบจัดการศึกษา  
; แบบชั้นเรียน 

; ในกรณีมีเหตุจ าเป็นจะมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

    2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา  

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษา

ตลอดชีวิต พ.ศ. 2563 

    2.9 การจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรนี้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  

1) มีรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work Integrated Learning: WIL) 

เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง เช่น การเรียนรู้ที่เน้นการลงมือท าจริง การผสมผสานการเรียนรู้

จากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนผนวกกับการเรียนในห้องเรียน เช่นในรูปแบบของการศึกษาวิจัย การฝึก

ประสบการณ์ สหกิจศึกษา โดยจัดให้มีรายวิชาที่สอดแทรก WIL ร้อยละ 73.73 ของจ านวนหน่วยกิตในหมวด

วิชาเฉพาะ 

2) ก าหนดให้มีรายวิชาสหกิจศึกษาโดยมีผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวน

นักศึกษาในหลักสูตร 

3) ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (active learning) ทุกรายวิชาในหลักสูตร 
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4) ก าหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ของจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ 

5) ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบชุดวิชาซึ่งสามารถเรียนจบภายใน 1 ภาคการศึกษา 

การจัดการเรียนสอนท าในเชิงบูรณาการในชุดวิชา โดยมีโครงงาน 1 ชิ้นที่ผู้เรียนต้องพัฒนาโดยบูรณาการจาก

ความรู้ที่เรียนตั้งแต่เริ่มจนจบชุดวิชา ผู้เรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสามารถเลือกเรียนเพ่ือเก็บ

เครดิตหรือรับใบประกาศนียบัตรได้ จ านวนชุดวิชามีท้ังหมด 2 ชุดวิชาดังนี้  
 - ชุดวิชาบังคับ 1 ชุดวิชา  

      723-243 ชุดวิชาเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อการฟ้ืนฟูการเกษตรและสิ่งแวดล้อมไทย  5((3)-6-6) 

 - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา  

      723-456 ชุดวิชา MSETA ในสิ่งประดิษฐ์ทางฟิสิกส์    6((4)-6-8) 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ 

3.1 หลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิต แผนสหกิจศึกษา  รวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต แผนฝึกประสบการณ์ รวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต 

3.2 โครงสร้างหลักสูตร  

หมวดวิชา 
แผนฝึกประสบการณ์ 

(หน่วยกิต) 

แผนสหกิจศึกษา 

(หน่วยกิต) 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 30 

   1) สาระบังคับศึกษาทั่วไป 26 26 

สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 4 4 

สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 5 5 

สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการกับการคิดเชิงระบบ 3 3 

สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล 4 4 

สาระที ่5 การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 2 2 

สาระที ่6 ภาษาและการสื่อสาร 6 6 

สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 2 2 

   2) สาระเลือกศึกษาท่ัวไป 4 4 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 99 99 

1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาเอก   25 25 

2) กลุ่มวิชาเฉพาะ  74 74 

- กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 61 61 

- กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 13 13 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 6 

รวม 135 135 
3.3 รายวิชา/กลุ่มสาระ/Module 
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 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 

   1) สาระบังคับท่ัวไป จ านวน 26 หน่วยกิต 

สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ จ านวน 4 หน่วยกิต 

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(The King’s Philosophy and Sustainable Development) 

2((2)-0-4) 

711-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 

(Benefit of Mankinds) 

1((1)-0-2) 

993-172 จิตสาธารณะในภาวะวิกฤต 

(Social Engagement in Crisis) 

1((1)-0-2) 

สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ จ านวน 5 หน่วยกิต 

117-103 จิตวิวัฒน์และคิด-ท า-น าสุข 

(New Consciousness and Living a Peaceful Life) 

3((3)-0-6) 

196-101 ความเป็นพลเมือง 

(Citizenship) 

2((2)-0-4) 
 

สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการกับการคิดเชิงระบบ จ านวน 3 หน่วยกิต 

เลือกจ านวน 3 หน่วยกิต โดยเลือกรูปแบบต่อไปนี้ 

001-103 

 

ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 

(Idea to Entrepreneurship) 

1((1)-0-2) 

747-102 ข้อมูลนี้มีค าตอบ 

(Answering Questions with Data) 

2((2)-0-4) 
 

สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล จ านวน 4 หน่วยกิต 

บังคับจ านวน 2 หน่วยกิต 

117-116 การรู้เท่าทันดิจิทัล 

(Digital Environment Literacy) 

2((2)-0-4) 
 

และเลือกจ านวน 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  

299-104 รู้คิด รู้เท่าทัน 

(Values of the Wise and Deliberation) 

2((2)-0-4) 
 

724-106 เกาะติดกระแสวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ 

(Current Issues in Modern Science) 

2((2)-0-4) 
 

724-107 การบริโภคสีเขียว 

(Green Consumptions) 

2((2)-0-4) 
 

สาระท่ี 5 การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข จ านวน 2 หน่วยกิต 

746-103 ฟินแมท 

(FinMath) 

2((2)-0-4) 
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สาระท่ี 6 ภาษาและการสื่อสาร จ านวน 6 หน่วยกิต 

417-101 ไฮ-อิงลิช 

(Hi ! English) 

2((2)-0-4) 
 

417-102 เพ็นแอนด์โพสต์ 

(Pen and Post) 

2((2)-0-4) 
 

411-101 ภาษาไทย ภาษาเธอ 

(Thai Language Your Language) 

2((2)-0-4) 
 

สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา จ านวน 2 หน่วยกิต เลือกจากสาระต่อไปนี้ 

สาระสุนทรียศาสตร์  

125-101 หัตถกรรมสร้างสรรค์ 

(Creative Craft) 

1((1)-0-2) 

277-103 สวยด้วยเศษวัสดุ 

(Craft Appreciation) 

1((1)-0-2) 

277-104 การ์ตูนหรรษา 

(Cartoon Appreciation) 

1((1)-0-2) 

411-103 สีสันบันเทิงคดี 

(Colorful Fiction) 

1((1)-0-2) 

412-123 ศิลปะแดนมังกร 

(Chinese Art) 

1((1)-0-2) 

413-242 เสน่ห์มลายู 

(Malay Enchantment) 

1((1)-0-2) 

415-140 เปิดประตูสู่ญี่ปุ่น 

(What’s Japan) 

1((1)-0-2) 

416-146 ท่องแดนกิมจิ 

(Get to Know Korea) 

1((1)-0-2) 

437-111 ศิลปะบ าบัด 

(Arts Therapy) 

1((1)-0-2) 

910-114 เพลินเพลงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

(PSU Songs Appreciation) 

1((1)-0-2) 

สาระกีฬา จากรายวิชาต่อไปนี้ 

117-118 โยคะ 

(Yoga) 

1((1)-0-2) 
 

281-204 ลีลาศ 

(Social Dance) 

1(0-2-1) 
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281-205 กิจกรรมประกอบจังหวะ 

(Rhythmic Activities) 

1(0-2-1) 

281-207 บาสเกตบอล 

(Basketball) 

1(0-2-1) 

281-209 วอลเล่ย์บอล 

(Volleyball) 

1(0-2-1) 

281-210 แฮนด์บอล 

(Handball) 

1(0-2-1) 

281-215 เทเบิลเทนนิส 

(Table Tennis) 

1(0-2-1) 

281-216 แบดมินตัน 

(Badminton) 

1(0-2-1) 

281-219 ว่ายน้ า 

(Swimming) 

1(0-2-1) 

281-220 เปตอง 

(Petongue) 

1(0-2-1) 

281-223 มวยไทย 

(Thai Boxing) 

1(0-2-1) 

281-225 เทควันโด 

(Taekwondo) 

1(0-2-1) 

281-226 ไอกิโด 

(Aikido) 

1(0-2-1) 

281-227 ยูโด 

(Judo) 

1(0-2-1) 

910-111 ร าไทยเพ่ือสุขภาพ 

(Thai Dance for Health) 

1((1)-0-2) 

910-112  โขนเพ่ือพัฒนาร่างกายและจิตใจ 

(Khon for Personality Development) 

1((1)-0-2) 

910-113  แจ๊สด้านซ์ 

(Jazz Dance) 

1((1)-0-2) 

          2) เลือกจากรายวิชาสาระต่าง ๆ ดังนี้ จ านวน 4 หน่วยกิต 

              2.1 สาระสุนทรียศาสตร์ 

125-102 มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญา 

(Miracle of Wisdom) 

2((2)-0-4) 
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425-101  วัฒนธรรมน าชม 

(Culture Guide) 

2((2)-0-4) 
 

              2.2 สาระความเป็นพลเมือง 

196-103 ภาวะผู้น าและการจัดการ 

(Leadership and Management) 

2((2)-0-4) 
 

437-201 จริยศาสตร์กับความรับผิดชอบต่อสังคม 

(Ethics and Social Responsibility) 

2((2)-0-4) 
 

              2.3 สาระอยู่อย่างรู้เท่าทัน 

724-108  ธรรมชาติบ าบัด 

(Natural Therapy) 

2((2)-0-4) 
 

              2.4 สาระการคิดเชิงระบบ 

276-101 การมองภาพแบบองค์รวม 

(Holistic View) 

2((2)-0-4) 
 

437-202 คิดอย่างเฉลียว เข้าใจอย่างฉลาด 

(Smart Thought, Clever Understanding) 

2((2)-0-4) 
 

              2.5 สาระภาษาและการสื่อสาร การคิดเชิงระบบ สุนทรียศาสตร์ 

263-123 การถ่ายภาพเพ่ือการท่องเที่ยวในต่างแดน 

(Photography for Abroad Travelling) 

2((2)-0-4) 

              2.6 สาระภาษาและการสื่อสาร 

412-201 หนีห่าว จงกว๋อ 

(Ni Hao Zhong Guo) 

2((2)-0-4) 
 

413-213 มาเลย์ออนทัวร์ 

(Malay on Tour) 

2((2)-0-4) 
 

415-203 เซย์ไฮสไตล์คาวาอ้ี 

(Say Hi Style Kawaii) 

2((2)-0-4) 
 

416-125 อันยองฮาเซโย โคเรีย 

(Annyeonghaseyyo Korea) 

2((2)-0-4) 
 

417-191 พัฒนาการอ่าน 

(Reading Development) 

2((2)-0-4) 
 

417-193 บันเทิงศึกษาภาษาอังกฤษ 

(English Edutainment) 

2((2)-0-4) 
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       ข. หมวดวิชาเฉพาะ  

  แผนสหกิจศึกษา  99 หน่วยกิต 

  แผนฝึกประสบการณ์ 99 หน่วยกิต 

      1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก 25 หน่วยกิต 
721-111 เคมีทั่วไป 1 

(General Chemistry I) 

3((3)-0-6) 

721-112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  

(General Chemistry Laboratory) 

1(0-3-0) 

721-113 เคมีทั่วไป 2 

(General Chemistry II) 

3((3)-0-6) 

722-113 ปฏิบัติการชีววิทยา 

(Biology Laboratory) 

1(0-3-0) 

722-114 หลักชีววิทยา 

(Principle of Biology) 

3((3)-0-6) 

723-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 

(General Physics I) 

3((3)-0-6) 

723-112 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 

(General Physics II) 

3((3)-0-6) 

723-211 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 

(General Physics Laboratory I) 

1(0-3-0) 

723-212 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 

(General Physics Laboratory II) 

1(0-3-0) 

746-113 คณิตศาสตร์ 1 

(Mathematics I) 

3((3)-0-6) 

746-114 คณิตศาสตร์ 2 

(Mathematics II) 

3((3)-0-6) 

     2) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 61 หน่วยกิต 
723-221 กลศาสตร์ 1 

(Mechanics I ) 

3((3)-0-6) 

723-222 ความร้อนและอุณหพลศาตร์ 

(Heat and Thermodynamics) 

3((3)-0-6) 

723-224 การสั่นและคลื่น 

(Vibrations and Waves) 

3((3)-0-6) 

723-225 ปฏิบัติการกลศาสตร์  

(Mechanics Laboratory) 

1(0-3-0) 
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723-243 ชุดวิชาเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อการฟ้ืนฟูการเกษตรและสิ่งแวดล้อมไทย  

(Module: Nuclear Technology for The Restoration of Thai 

Agriculture and Environmental) 

5((3)-6-6) 

723-251 อิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronics) 

3((3)-0-6) 

723-252 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronics Laboratory) 

1(0-3-0) 

723-281 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 1 

(Mathematical Physics I) 

3((3)-0-6) 

723-282 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 2 

(Mathematical Physics II) 

3((3)-0-6) 

723-321 กลศาสตร์ 2 

(Mechanics II) 

3((3)-0-6) 

723-323 กลศาสตร์เชิงสถิติ 

(Statistical Mechanics) 

3((3)-0-6) 

723-331 แม่เหล็กไฟฟ้า 1 

(Electromagnetism I) 

3((3)-0-6) 

723-332 แม่เหล็กไฟฟ้า 2 

(Electromagnetism II) 

3((3)-0-6) 

723-333 ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า 

(Electromagnetism Laboratory) 

1(0-3-0) 

723-334 ทัศนศาสตร์เชิงกายภาพ 

(Physical Optics) 

3((3)-0-6) 

723-341 กลศาสตร์ควอนตัม 1 

(Quantum Mechanics I) 

3((3)-0-6) 

723-342 ฟิสิกส์นิวเคลียร์  

(Nuclear Physics) 

3((3)-0-6) 

723-343 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์ 

(Applied Nuclear Physics) 

3((3)-0-6) 

723-351 อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ 

(Applied Electronics) 

3((3)-0-6) 

723-352 ภาษาโปรแกรมส าหรับนักฟิสิกส์ 

(Programming Language for Physicist) 

 

3((2)-3-4) 
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723-443 ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่  

(Modern Physics Laboratory) 

1(0-3-0) 

723-484 ฟิสิกส์ของเครื่องมือ 

(Instrument of Physics) 

3((3)-0-6) 

723-486 สัมมนาทางฟิสิกส์ 

(Seminar in Physics) 

1(0-2-1) 

      3) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก  

ในรายวิชาวิชาเอกเลือก นักศึกษาต้องเลือกแผนสหกิจศึกษาหรือแผนฝึกประสบการณ์

อย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- แผนสหกิจศึกษา 13 หน่วยกิต  ต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้  7 หน่วยกิต 

723-401 เตรียมสหกิจศึกษา 

(Cooperative Education Preparation) 

1(0-2-1) 

723-402  สหกิจศึกษา 

(Cooperative Education) 

6(0-36-0) 

นักศึกษาต้องเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มรายวิชาเฉพาะเลือก ให้รวมกันไมน่้อยกว่า 6 หน่วย

กิต และจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 และทุกรายวิชาเฉพาะเลือกต้องได้เกรดตั้งแต่ C ขึ้นไป 

หรือขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้องจัดท ารายงานการวิจัย 

 

- แผนฝึกประสบการณ์ 13 หน่วยกิต  ต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้  3 หน่วยกิต  

723-403  การฝึกประสบการณ์  ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง 

(Internship) 

ไม่มีหน่วยกิต 

723-487 โครงงานทางฟิสิกส์  

( Project in Physics) 

3(0-9-0) 

  นักศึกษาต้องเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มรายวิชาเฉพาะเลือก รวมกันไมน่้อยกว่า 10 หน่วยกิต  

วิชา 723-403 ก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ G, P หรือ F 

นักศึกษาทั้งสองแผนการศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาเฉพาะเลือกได้ทุกกลุ่มรายวิชา 
 

   กลุ่มวิชาประยุกตแ์ละร่วมสมัย 

723-223 กลศาสตร์วัสดุ 

(Mechanics of Materials) 

3((3)-0-6) 

723-335 ปฏิบัติการทัศนศาสตร์ 

(Optics Laboratory) 

1(0-3-0) 

723-381 เทคโนโลยีพลังงาน 

(Energy Technology) 

3((3)-0-6) 
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723-382 ดาราศาสตร์ปฎิบัติ 

(Practical Astronomy) 

3((3)-0-6) 

723-383 ดาราศาสตร์อิสลาม 

(Isalamic Astronomy) 

3((3)-0-6) 

723-384 ศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโนเบื้องต้น  

(Introduction to Nanoscience and Nanotechnology) 

3((3)-0-6) 

723-391 ฟิสิกส์บรรยากาศ 

(Atmospheric Physics) 

3((3)-0-6) 

723-481 ฟิสิกส์ร่วมสมัย 

(Contemporary Physics I) 

3((3)-0-6) 

723-483 ปัญหาทางฟิสิกส์ 

(Physics Problems) 

3((3)-0-6) 

723-485 ปฏิบัติการในโรงฝึกงานฟิสิกส์ 

(Physics Workshop) 

3((2)-3-4) 

723-488 ฟิสิกส์ส าหรับครู 

(Physics for Teachers) 

3((3)-0-6) 

723-491 พลศาสตรบรรยากาศ 

(Atmospheric Dynamics) 

3((3)-0-6) 

723-492 ฟิสิกส์ของเมฆและหยาดน้ าฟ้า 

(Cloud and Precipitation Physics) 

3((3)-0-6) 

723-493 ฟิสิกส์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Physics of Climate Change) 

3((3)-0-6) 

723-494 มาตรวิทยา 

(Metrology) 

3((3)-0-6) 

723-495 หลักการของนิติวิทยาศาสตร์ 

(Principle Concepts of Forensic Science) 

3((3)-0-6) 

723-496 ฟิสิกส์ส าหรับนิติวิทยาศาสตร์ 

(Physics for Forensic Science) 

3((3)-0-6) 

723-497 กลศาสตร์ของไหล 

(Fluid Mechanics) 

 

3((3)-0-6) 

        กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

723-353 ฟิสิกส์เชิงค านวณ  

(Computational Physics) 

3((3)-0-6) 
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723-451 ฟิสิกส์กับเทคโนโลยีเสมือนจริง 

(Physics with Reality Technology) 

3((3)-0-6) 

723-452 นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางฟิสิกส์ 

(Innovation and Invention in Physics) 

3((3)-0-6) 

723-454 การใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาทางฟิสิกส์ 

(Computer Aided Solution of Physics Problems) 

3((3)-0-6) 

723-455 ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น 

(Introduction to Microcontroller) 

3((3)-0-6) 

723-456 ชุดวิชา MSETA ในสิ่งประดิษฐ์ทางฟิสิกส์ 

(Module : MSETA in Physics Invention) 

6((4)-6-8) 

        
กลุ่มวิชาฟิสิกส์พอลิเมอร์ 

723-361 ฟิสิกส์พอลิเมอร์ 

(Polymer Physics) 

3((3)-0-6) 

723-362 ปฏิบัติการฟิสิกส์พอลิเมอร์ 

(Polymer Physics Laboratory) 

1(0-3-0) 

723-363 สมบัติเชิงแสงของพอลิเมอร์ 

(Optical Properties of Polymers) 

3((3)-0-6) 

723-364 สมบัติเชิงเสียงและสมบัติการซึมผ่านของพอลิเมอร์ 

(Acoustic Properties and Permeability Properties of 

Polymers) 

3((3)-0-6) 

723-461   รีโอโลยีพอลิเมอร์ 

(Rheology of Polymers) 

3((3)-0-6) 

723-462 สมบัติเชิงกายภาพของยาง 

(Physical Properties of Rubber) 

3((3)-0-6) 

723-463 ปฏิบัติการรีโอโลยีของพอลิเมอร์ 

(Rheology of Polymer Laboratory) 

1(0-3-0) 

723-464 การประยุกต์เชิงรีโอโลยีในการขึ้นรูปของพอลิเมอร์ 

(Rheological Application in Polymer Processing) 

3((3)-0-6) 

723-465 สมบัติเชิงไฟฟ้าและสมบัติเชิงแม่เหล็กของพอลิเมอร์ 

(Electrical and Magnetic Properties of Polymers) 

3((3)-0-6) 

723-466 สมบัติเชิงความร้อนของพอลิเมอร์  

(Thermal Properties of Polymers) 

3((3)-0-6) 
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        กลุ่มวิชาฟิสิกส์ควอนตัมและฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

723-242 ฟิสิกส์อะตอม 

(Atomic Physics) 

3((3)-0-6) 

723-344 ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

(Nuclear Physics Laboratory) 

1(0-3-0) 

723-441 กลศาสตร์ควอนตัม 2 

(Quantum Mechanics II) 

3((3)-0-6) 

723-442 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 

(Solid State Physics) 

3((3)-0-6) 

723-444 ฟิสิกส์สุขภาพ 

(Health Physics) 

3((3)-0-6) 

723-445 ทฤษฎีโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

(Introduction to Electronic Structure Theory) 

3((3)-0-6) 

         กลุ่มวิชาธรณีฟิสิกส์ 

723-371 ธรณีฟิสิกส์ 

(Geophysics) 

3((3)-0-6) 

723-471 ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ 

(Applied Geophysics) 

3((3)-0-6) 

723-472 ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์ 

(Geophysics Laboratory) 

1(0-3-0) 

 

    ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

              นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจที่เปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวชิาที่ใช้ในหลกัสตูร  

- เลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร ประกอบด้วยเลข 6 หลัก โดยมีความหมายดังนี้ 

 เช่น 723 -221  มีความหมายดังนี้ 

 เลขรหัส  3 ตัวแรก หมายถึง รหัสสาขาวิชา  

 เลขรหัสตัวที่ 4 หมายถึง ชั้นปี 

 เลขรหัสตัวที่ 5 หมายถึง กลุ่มวิชา 

  กลุ่มวิชาหมายเลข 0 หมายถึง  กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์ 

  กลุ่มวิชาหมายเลข 1 หมายถึง  กลุ่มวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 

  กลุ่มวิชาหมายเลข 2 หมายถึง  กลุ่มวิชากลศาสตร์ 
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  กลุ่มวิชาหมายเลข 3,8,9 หมายถึง  กลุ่มวิชาประยุกต์และร่วมสมัย 

  กลุ่มวิชาหมายเลข 4 หมายถึง  กลุ่มวิชาฟิสิกส์ควอนตัมและฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

  กลุ่มวิชาหมายเลข 5 หมายถึง  กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

  กลุ่มวิชาหมายเลข 6 หมายถึง  กลุ่มวิชาฟิสิกส์พอลิเมอร์  

  กลุ่มวิชาหมายเลข 7 หมายถึง  กลุ่มวิชาธรณีฟิสิกส์ 

 เลขรหัส  ตัวที่ 6 หมายถึง ล าดับวิชา 

 

- รายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 

ให้ระบุการเขียนหน่วยกิต   เป็น   n((x)-y-z)  โดยมีความหมายดังนี้ 

 n หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 

 (x) หมายถึง จ านวนหน่วยกิตท่ีมีจ านวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 

y หมายถึง จ านวนหน่วยกิตปฏิบัติการ 

z หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 

- รายวิชาที่จัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ให้ระบุการเขียนหน่วยกิต เป็น  n(x-y-z)  โดยมีความหมายดังนี้ 

 n หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 

x หมายถึง จ านวนหน่วยกิตท่ีจัดการเรียนรู้แบบเน้นทฤษฎี 

y หมายถึง จ านวนหน่วยกิตปฏิบัติการ 

z หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 
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3.4 แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต 
  

722-113 ปฏิบัติการชีววิทยา 1(0-3-0) 

722-114 หลักชีววิทยา 3((3)-0-6) 

723-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3((3)-0-6) 

723-211 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-0) 

746-113 คณิตศาสตร์ 1 3((3)-0-6) 
  

117-103 จิตวิวัฒน์ และคิด-ท า-น าสุข 3((3)-0-6) 

117-116 การรู้เท่าทันดิจิทัล 2((2)-0-4) 

411-101 ภาษาไทย ภาษาเธอ 2((2)-0-4) 

417-101 ไฮ-อิงลิช 2((2)-0-4) 
  

 รวม 20 หน่วยกิต 

 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต 
  

723-112 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3((3)-0-6) 

723-212 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-0) 

746-114 คณิตศาสตร์ 2 3((3)-0-6) 
  

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2((2)-0-4) 

196-101 ความเป็นพลเมือง 2((2)-0-4) 

417-102 เพ็นแอนด์โพสต์ 2((2)-0-4) 

711-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 1((1)-0-2) 

746-103 ฟินแมท 2((2)-0-4) 

747-102 ข้อมูลนี้มีค าตอบ 2((2)-0-4) 

993-172 จิตสาธารณะในภาวะวิกฤต 1((1)-0-2) 

xxx-xxx กีฬา* 1(x-y-z) 
  

 รวม 20 หน่วยกิต 
 

*สาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา  

  กีฬา เลือก 1 วิชา จาก 117-118, 281-2xx หรือ 910-11x 
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ปีท่ี 2 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต 
  

721-111 เคมีทั่วไป 1 3((3)-0-6) 

723-221 กลศาสตร์ 1 3((3)-0-6) 

723-243 ชุดวิชาเทคโนโลยีนวิเคลียร์เพื่อการฟื้นฟูการเกษตรและสิ่งแวดล้อมไทย 5((3)-6-6) 

723-251 อิเล็กทรอนิกส์ 3((3)-0-6) 

723-252 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-0) 

723-281 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 1 3((3)-0-6) 
  

xxx-xxx เลือกศึกษาทั่วไป** 2 (x-y-z) 
  

 รวม 20 หน่วยกิต 

 
 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต 
  

721-112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-0) 

721-113 เคมีทั่วไป 2 3((3)-0-6) 

723-222 ความร้อนและอุณหพลศาตร์ 3((3)-0-6) 

723-224 การสั่นและคลื่น 3((3)-0-6) 

723-225 ปฏิบัติการกลศาสตร์ 1(0-3-0) 

723-282 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 2 3((3)-0-6) 
  

xxx-xxx สุนทรียศาสตร์* 1(x-y-z) 

xxx-xxx เลือกศึกษาทั่วไป** 2(x-y-z) 

xxx-xxx เลือกการอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล*** 2(x-y-z) 
  

 รวม 19 หน่วยกิต 

 
*สาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา  

  สุนทรียศาสตร์ เลือก 1 วิชา จาก 125-101, 277-103, 277-104, 411-103, 412-123, … 

**สาระการเรียนรู้เลือกศึกษาทั่วไป 

เลือก 1 วิชา จาก 125-102, 196-103, 263-123, 724-108, … 

***สาระการอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล 

สาระการอยู่อย่างรู้เท่าทัน เลือกจากวิชา 299-104, 724-106 หรือ 724-107 
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ปีท่ี 3 แผนสหกิจศึกษา 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต 
  

723-321 กลศาสตร์ 2 3((3)-0-6) 

723-323 กลศาสตร์เชิงสถิติ 3((3)-0-6) 

723-331 แม่เหล็กไฟฟ้า 1 3((3)-0-6) 

723-333 ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า 1(0-3-0) 

723-342 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3((3)-0-6) 

723-352 ภาษาโปรแกรมส าหรับนักฟิสิกส์ 3((2)-3-4) 

วิชาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 
  

 รวม 19 หน่วยกิต 
 
 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต 
  

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1(1-0-2) 

723-332 แม่เหล็กไฟฟ้า 2 3((3)-0-6) 

723-334 ทัศนศาสตร์เชิงกายภาพ 3((3)-0-6) 

723-341 กลศาสตร์ควอนตัม 1 3((3)-0-6) 

723-351 อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ 3((3)-0-6) 

723-343 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์ 3((3)-0-6) 

วิชาเฉพาะเลือก 3((x)-y-z) 

วิชาเฉพาะเลือกปฏิบัติการ 1(x-y-z) 
  

 รวม 20 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 แผนฝึกประสบการณ์ 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต 
  

723-321 กลศาสตร์ 2 3((3)-0-6) 

723-323 กลศาสตร์เชิงสถิติ 3((3)-0-6) 

723-331 แม่เหล็กไฟฟ้า 1 3((3)-0-6) 

723-333 ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า 1(0-3-0) 

723-342 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3((3)-0-6) 

723-352 ภาษาโปรแกรมส าหรับนักฟิสิกส์ 3((2)-3-4) 

วิชาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 
  

 รวม 19 หน่วยกิต 

 
 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต 
  

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1(1-0-2) 

723-332 แม่เหล็กไฟฟ้า 2 3((3)-0-6) 

723-334 ทัศนศาสตร์เชิงกายภาพ 3((3)-0-6) 

723-341 กลศาสตร์ควอนตัม 1 3((3)-0-6) 

723-351 อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ 3((3)-0-6) 

723-343 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์ 3((3)-0-6) 

วิชาเฉพาะเลือก 3((x)-y-z) 

วิชาเฉพาะเลือกปฏิบัติการ 1(x-y-z) 
  

 รวม 20 หน่วยกิต 
 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 3 จ านวนหน่วยกิต 
  

723-403 การฝึกประสบการณ์  300 ชั่วโมง - 

 รวม – หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 แผนสหกิจศึกษา 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต 
  

723-401 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 

723-443 ปฎิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่ 1(0-3-0) 

723-484 ฟิสิกส์ของเครื่องมือ 3((3)-0-6) 

723-486 สัมมนาทางฟิสิกส์ 1(0-2-1) 

วิชาเฉพาะเลือก  2((x)-y-z) 

วิชาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 

 รวม 11 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต 
  

723-402 สหกิจศึกษา 6(0-36-0) 
  

 รวม 6 หน่วยกิต 
 

 

 

ปีท่ี 4 แผนฝึกประสบการณ์ 

แผนสหกิจศึกษา  

ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต 
  

723-443 ปฎิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่ 1(0-3-0) 

723-484 ฟิสิกส์ของเครื่องมือ 3((3)-0-6) 

723-486 สัมมนาทางฟิสิกส์ 1(0-2-1) 

วิชาเฉพาะเลือก  3((x)-y-z) 

วิชาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 

 รวม 11 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต 
  

723-487 โครงงานทางฟิสิกส์ 3(0-9-0) 

วิชาเฉพาะเลือก  3((x)-y-z) 
  

 รวม 6 หน่วยกิต 
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3.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 3.5.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน   

(The King’s Philosophy and Sustainable Development) 

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสาคัญ และเป้าหมายของหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง 

พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์พระราชาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ

การวิเคราะห์การน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ระดับบุคคล  

องค์กรธุรกิจ หรือชุมชนในระดับท้องถิ่นหรือประเทศ  

Meaning, principle, concept, importance and goal of the 

philosophy of sufficiency; work principles; understanding and 

development of the king’s wisdom and sustainable 

development; and analysis of application of the king’s 

wisdom in the area of interest including individual business 

or community sectors in local and national level 

2((2)-0-4) 

711-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 

(Benefit of Mankinds)  

การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพ่ือประโยชน์เพื่อนมนุษย์  

Knowledge integration activities, with emphasis on 

sufficiency, economy philosophy, work principle for benefit 

of mankind 

1(1-0-2) 

993-172 จิตสาธารณะในภาวะวิกฤต 

(Social Engagement in Crisis)  

แนวคิดและหลักการของการช่วยฟ้ืนคืนชีพเบื้องต้น การช่วยเหลือดูแล

สุขภาพแก่บุคคลอ่ืนและการปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพจากสถานการณ์

จ าลอง บ าเพ็ญประโยชน์กับผู้อ่ืนโดยใช้หลักการช่วยฟ้ืนคืนชีพเบื้องต้น

และการช่วยเหลือดูแลสุขภาพ  

Concepts and principles of CPR (Cardiopulmonary 

resuscitation); public health care; CPR simulation training; 

public service 

1((1)-0-2) 

117-103 จิตวิวัฒน์และคิด-ท า-น าสุข  

(New Consciousness and Living a Peaceful Life)  

3((3)-0-6) 
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การมีสติ การท าจิตให้สงบและเห็นความสงบของจิต การประยุกต์ใช้สติ

ในการเรียนและท ากิจกรรมต่าง ๆ น าสติไปใคร่ครวญดูความคิดและ

อารมณ์  เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ มีความสุข มีการแบ่งปัน 

คุณค่าของชีวิตและความเป็นมนุษย์ การรู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน 

เจตคติที่ดี การเข้าใจและยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม  ความคิด 

ความเชื่อและค่านิยม การอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานทางจริยธรรม ทักษะ

การสื่อสารอย่างสันติและทักษะพหุวัฒนธรรม การจัดการความขัดแย้ง

และสันติวิธี เพ่ือประยุกต์ใช้ให้เกิดแนวทางการด าเนินชีวิตที่เป็นสุขและ

สันติ  

Consciousness, mind calmness and apprehension of peace; 

able to emply consciousness in studying and conduction 

activities, including cogitating upon thought and emotion; 

able to understand change in emotional state, being happy, 

learning to share and acknowledging value of life and 

humanness; self-perception and understand others; having 

positive attitude; understand and accept differences in 

culture, idea belief and value; state of coexistence with 

ethics, peaceful communication skill and multiculturalism 

skill; conflict management and non-violent method to apply 

into the state of living life in happiness and peace 

196-101 ความเป็นพลเมือง  

(Citizenship)  

แนวคิด หลักการ คุณสมบัติและความส าคัญของความเป็นพลเมือง

ภายใต้หลักการประชาธิปไตยในระดับชุมชน  สังคมโลกและสังคม

ออนไลน์ (สังคมเสมือน) การเคารพกฎหมาย ความรับผิดชอบต่อสังคม 

Concept, principle, characteristic and significance of 

citizenship in democratic community, global and virtual 

society; law-abidingness; social responsibility 

2((2)-0-4) 

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 

(Idea to Entrepreneurship)  

การเป็นผู้ประกอบการ การประเมินสภาพแวดล้อมธุรกิจ การแสวงหา

โอกาสทางธุรกิจ  การจัดท าแนวคิดธุรกิจด้วยเครื่องมือทางธุรกิจ

สมัยใหม่  

1((1)-0-2) 
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Introduction to new entrepreneur creation; business 

environment opportunity analysis; using business models 

with modern business tools 

117-116 การรู้เท่าทันดิจิทัล  

(Digital Environment Literacy) 

เทคโนโลยีอัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ จริยธรรมและกฎหมายในสังคมไซ

เบอร์ แนวคิดและความส าคัญของสื่อและข่าวสารในยุคดิจิทัล ภูมิทัศน์

การสื่อสารสมัยใหม่ ผลกระทบจากสื่อและพฤติกรรมการสื่อสารในสื่อ

ดิจิทัล สิทธิส่วนบุคคลและการละเมิด ภูมิสารสนเทศและผลกระทบด้าน

ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติเพ่ือการด าเนินชีวิต การสืบค้นและการ

เข้าถึงสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การใช้สารสนเทศเพ่ือการแสวงหาความรู้

ตลอดชีวิต การอ้างอิง และการน าเสนอสารสนเทศ  

Technology; artificial Intelligence; cyber ethics and 

regulations; concepts and significance of media and 

information in digital age; modern communication landscape; 

media impacts; communication behaviors in digital media; 

private right and violation; access to information; use of 

information for lifelong learning; citation; information 

presentation 

2((2)-0-4) 

299-104 รู้คิด รู้เท่าทัน  

(Values of the Wise and Deliberation)  

กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ผลกระทบต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลกระทบของวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

Scientific thinking process; progress in science and 

technology; impacts of science and technology on way of life; 

economy, society and environment; preventing and solving 

problem arising from science and technology impact 

2((2)-0-4) 

724-106 เกาะติดกระแสวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ 

(Current Issues in Modern Science) 

พัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

รูปแบบการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการรู้เท่าทันสถานการณ์

ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์

2((2)-0-4) 
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ปัจจุบันของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ในระดับชุมชน ภูมิภาค และระดับสากล ประเด็นวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับสังคม การเมือง เศรษฐกิจ 

และทรัพยากรธรรมชาติที่ก าลังเป็นที่น่าสนใจหรือมีผลกระทบต่อมนุษย์ 

สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม กฎหมาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม  

Science and technology development for enhancing quality 

of life; IT applications in science, technology, energy and 

environment; scientific and technological advancement; 

communal, regional and international innovations; modern 

scientific and technological issues related to or with impacts 

on society, politics, economy, natural resources, humans, 

living organisms and environment  

724-107 การบริโภคสีเขียว 

(Green Consumptions)  

ชีวิตที่ดีในรั้วมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco-university) มิติสิ่งแวดล้อม 

(ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน เทคโนโลยี ของเสีย และเศรษฐสังคม) 

และการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างความ

สมดุลแห่งชีวิต นิเวศพัฒนาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน การ

ปรับตัวให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (green and 

sustainable city) นวัตกรรมสีเขียวและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์  ภูมิ

สารสนเทศเพ่ือการเตือนภัยธรรมชาติ รู้เท่าทันเทคโนโลยีการสื่อสาร

และการนาเสนอข้อมูลข่าวบนพ้ืนฐานของพหุวัฒนธรรม  

Happy life in eco-university; environmental dimensions 

(natural resources, energy, technology, waste and 

socioeconomic) adjustment under globalization changing for 

balanced life; eco-development for sustainable 

development of quality of life; adaptations to sustainable 

and green city development; green innovation and product 

selection; application of basic GIS for natural disaster warning 

system; dynamic globalization and critical media literacy in 

multicultural society 

 

 

2((2)-0-4) 
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747-102 ข้อมูลนี้มีค าตอบ 

(Answering Questions with Data)  

การตั้งค าถามในประเด็นที่สนใจ  การหาข้อมูลจากสิ่งรอบตัวและ

ข่าวสารในชีวิตประจ าวัน สถานการณ์ปัจจุบัน การจัดการและการ

จ าแนกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย แหล่ง

เรียนรู้หลากหลาย และใช้ทฤษฎีสถิติเบื้องต้น วิธีการสรุปผล เทคนิค

การน าเสนอ  

Developing interesting research questions; primary data 

collection; data management and classification; modern 

technology in data analysis; varied learning sources; basic 

statistics; drawing conclusions from data; data presentation 

techniques 

2((2)-0-4) 

746-103 ฟินแมท 

(Finmath) 

การประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในด้านการเงิน  คณิตศาสตร์

พ้ืนฐานด้านการเงิน การคิดอัตราดอกเบี้ย การวางแผนการเงินส่วน

บุคคล การผ่อนช าระสินค้า และการลงทุนด้านการเงินเบื้องต้น  

Application of mathematical knowledge in finance; basic 

financial mathematics; interest rate calculation; personal 

financial planning; installment payment; and basic 

investments 

2((2)-0-4) 

417-101 ไฮ-อิงลิช   

(Hi! English)  

การฝึกสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะการออกเสียง

ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง เรียนรู้ทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษผ่านสื่อ

ที่หลากหลาย เช่น การ์ตูน นิทาน บทเพลง ภาพยนตร์ และบทบรรยาย

สั้น ๆ 

Practice of English conversation in daily life; practice of 

English pronunciation; learning English through media such as 

English cartoons, fairy tales, songs, movies and short 

descriptions 

 

 

 

2((2)-0-4) 
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417-102 เพ็นแอนด์โพสต์ 

(Pen and Post)  

การพัฒนาทักษะการอ่าน  เน้นการหาหัวข้อ ใจความส าคัญ และ

รายละเอียดของบทอ่าน ขยายวงค าศัพท์ พัฒนาทักษะการเขียน

ประเภทต่าง ๆ ในระดับประโยคและข้อความสั้น ๆ  

Developing reading skills focusing on identifying topics, main 

ideas and details; vocabulary improvement; developing 

grammatical and meaningful sentences and short paragraph 

writing skills 

2((2)-0-4) 

411-101 ภาษาไทย ภาษาเธอ   

(Thai Language Your Language)  

ภาษากับการน าเสนอความรู้สึกนึกคิดด้วยการเขียนที่มุ่งสัมฤทธิผลของ

การสื่อสารตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

การสื่อสาร การรับสารด้วยการอ่านเพ่ือจับใจความ สรุปความ และมี

วิจารณญาณในการน าไปใช้ประโยชน์  

Language and presentation of ideas through written 

communication appropriate with different situation for the 

achievement of communicative objectives ; culture of Thai 

language usage ; practice of correcting defective message in 

communication ; receiving information by reading for main 

ideas, summarizing, and criticizing for learning and living 

application 

2((2)-0-4) 

125-101 หัถตกรรมสร้างสรรค์ 

(Creative Craft)  

การคิด การใช้ทักษะ และการจัดการภูมิปัญญา หัตถกรรมท้องถิ่น การ

ผลิตผลงานสร้างสรรค์ เกิดนวัตกรรมน าไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่า

ทางเศรษฐกิจ  

Thoughts, skills, and knowledge management of local 

handicraft; creative work and innovation for value creation 

and economic value 

1((1)-0-2) 

277-103 สวยด้วยเศษวัสดุ 

(Craft Appreciation) 

การน าวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เพ่ือให้เกิดความสวยงามและน าไปใช้

ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  

1((1)-0-2) 
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Creative use of waste material 

277-104 การ์ตูนหรรษา  

(Cartoon Appreciation)  

การวาดรูปการ์ตูนเบื้องต้นและน าการ์ตูนไปตกแต่งบนของใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน  

Drawing cartoons for beginners; decorative cartoons 

1((1)-0-2) 

411-103 สีสันบันเทิงคดี 

(Colorful Fiction)  

ความเข้าใจโลกและชีวิต ความจรรโลงใจ คุณค่าด้านความงาม สังคม 

และวัฒนธรรมผ่านงานสร้างสรรค์ที่ใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น นว

นิยาย เรื่องสั้น บทเพลง บทละคร  

Life experience, inspiration, aesthetic, social and cultural 

appreciation through novels, short stories, songs, and plays 

1((1)-0-2) 

412-123 ศิลปะแดนมังกร 

(Chinese Art)  

ศิลปวัฒนธรรมจีนด้านต่าง ๆ เช่น การตัดกระดาษ ศิลปะการเขียนพู่กัน

จีน ลูกคิด ศิลปะการชงชา และอาหารจีน เป็นต้น  

Chinese art and culture such as paper cutting, the art of 

Chinese Calligraphy, abacus, the art of tea and food 

1((1)-0-2) 

413-242 เสน่ห์มลายู 

(Malay Enchantment)  

ชนชาติ ประเพณ ีวัฒนธรรมของชาวมลายูในประเทศไทยและอาเซียน  

Race, culture and traditions Malay in Thailand and ASEAN 

1((1)-0-2) 

415-140 เปิดประตูสู่ญี่ปุ่น 

(What’s Japan)  

สังคม วัฒนธรรมญี่ปุ่นและศิลปะด้านต่าง ๆ ฝึกวิเคราะห์ข้อแตกต่าง

ระหว่างสังคมญี่ปุ่นและสังคมไทย  

Japanese Society; culture and art in many aspects; analyzing 

the difference between Thai society and Japanese society 

1((1)-0-2) 

416-146 ท่องแดนกิมจิ  

(Get to Know Korea)  

ศิลปวัฒนธรรมเกาหลีด้านต่าง ๆ เช่น การท าอาหารเกาหลี วัฒนธรรม

การร่ายร าดั้งเดิมของชาวเกาหลี กระแสเกาหลี และ การพับกระดาษ

ต่าง ๆ เป็นต้น  

1((1)-0-2) 
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Korean Art and Culture: Korean Cooking, Korean Traditional 

Dance, Korean Wave, fole paper 

437-111 ศิลปะบ าบัด 

(Arts Therapy)  

กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะเพ่ือพัฒนาสุขภาวะทางอารมณ์และ

สติปัญญา การบริหารจัดการความรู้สึก การแสดงออกและสื่อสารด้วย

วิธีการที่สร้างสรรค์ เสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองและพัฒนาการ

ตระหนักรู้ในตัวตนในระดับลึกซึ้ง  

Arts and creative activities for improve emotional and mental 

well-being; Learn to manage the feelings, expression and 

communication in more positive way; Increasing self-

confident and develop a greater self-awareness 

1((1)-0-2) 

910-114 เพลินเพลงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

(PSU Songs Appreciation)  

ประวัติความเป็นมา คุณค่า การวิจารณ์ และสุนทรียะของบทเพลง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การขับร้องบทเพลงมหาวิทยาลัยโดย

อาศัยวิธีการร้องเพลงต่าง ๆ 

Background; value; criticism and appreciation of PSU’s song; 

singing PSU’s song in difference way 

1((1)-0-2) 

117-118 โยคะ  

(Yoga)  

ความรู้และทักษะโยคะ การออกก าลังกายด้วยโยคะ การประยุกต์ใช้

โยคะไปสู่การออกกาลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจาวัน  

Knowledge and yoga skill, exercise with yoga, applying yoga 

to promote health in daily life 

1((1)-0-2) 

281-204 ลีลาศ 

(Social Dance)  

ทักษะเบื้องต้นและมารยาทในการลีลาศ เพลงที่ใช้ในการลีลาศ เน้นการ

ฝึกปฏิบัติ  

Basic social dance skills and etiquette; social dance music; 

emphasis on practice 

 

 

 

1(0-2-1) 
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281-205 กิจกรรมประกอบจังหวะ 

(Rhythmic Activities)  

ความรู้ เกี่ยวกับกิจกรรมประกอบจังหวะ  ทักษะในการเคลื่อนไหว

ประกอบจังหวะ เพลงที่ใช้ในกิจกรรมประกอบจังหวะ เน้นการฝึกปฏิบัติ  

Knowledge of rhythmic activities; rhythmic movement skills; 

music for rhythmic activities; emphasis on practice 
 

1(0-2-1) 

281-207 บาสเกตบอล  

(Basketball)  

ความรู้และทักษะกีฬาบาสเกตบอลเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ 

กติกาและการแข่งขัน  

Basic basketball knowledge and skills; teaching methods; 

practical drills; rules and competition 

1(0-2-1) 

281-209 วอลเลย์บอล 

(Volleyball)  

ความรู้และทักษะกีฬาวอลเล่ย์บอลเบื้องต้น  วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ 

กติกาและการแข่งขัน  

Basic volleyball knowledge and skills; teaching methods; 

practical drills; rules and competition 

1(0-2-1) 

281-210 แฮนด์บอล 

(Handball) 

ความรู้และทักษะกีฬาแฮนด์บอลเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกา 

และการแข่งขัน  

Basic handball knowledge and skills; teaching methods; 

practical drills; rules and competition  

1(0-2-1) 

281-215 เทเบิลเทนนิส 

(Table Tennis)  

ความรู้และทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ 

กติกาและการแข่งขัน  

Basic table tennis knowledge and skills; teaching methods; 

practical drill; rules and competition 

1(0-2-1) 

281-216 แบดมินตัน 

(Badminton)  

ความรู้และทักษะแบดมินตันเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและ

การแข่งขัน  

1(0-2-1) 
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Basic badminton knowledge and skills; teaching methods; 

practical drills; rules and competition 

281-219 ว่ายน้ า 

(Swimming)  

ความรู้และทักษะกีฬาว่ายน้ าเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและ

การแข่งขัน  

Basic swimming knowledge and skills; teaching methods; 

practical drills; rules and competition 

1(0-2-1) 

281-220 เปตอง 

(Petongue)  

ความรู้และทักษะกีฬาเปตองเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและ

การแข่งขัน  

Basic petongue knowledge and skills; teaching methods; 

practical drills; rules and competition 

1(0-2-1) 

281-223 มวยไทย 

(Thai Boxing)  

ความรู้และทักษะกีฬามวยไทยเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกา

และการแข่งขัน  

Basic This boxing knowledge and skills; teaching methods; 

practical drills; rules and competition 

1(0-2-1) 

281-225 เทควันโด 

(Taekwondo)  

ความรู้และทักษะกีฬาเทควันโดเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกา

และการแข่งขัน  

Basic taekwondo knowledge and skills; teaching methods; 

practical drills; rules and competition 

1(0-2-1) 

281-226 ไอกิโด 

(Aikido)  

ความรู้และทักษะกีฬาไอกิโดเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและ

การแข่งขัน  

Basic aikido knowledge and skills; teaching methods; practical 

drills; rules and competition 

 

 

1(0-2-1) 
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281-227 ยูโด 

(Judo)  

ความรู้และทักษะกีฬายูโดเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและการ

แข่งขัน  

Basic judo knowledge and skills; teaching methods; practical 

drills; rules and competition 

1(0-2-1) 

910-111 ร าไทยเพื่อสุขภาพ 

(Thai Dance for Health)  

ทักษะเบื้องต้นสาหรับการร าไทย เพลงและจังหวะ การจัดองค์ประกอบ

การเคลื่อนไหวท่าร าไทยประกอบดนตรีเพ่ือน าไปใช้ส่งเสริมสุขภาพ  

Basic Skills of Thai dance; music and rhythm; choreography 

of Thai dance movement with Music for promoting health 

1((1)-0-2) 

910-112 โขนเพื่อพัฒนาร่างการและจิตใจ 

(Khon for Personality Development)  

ความเป็นมา องค์ประกอบการแสดงโขน การพัฒนาร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ และบุคลิกภาพผ่านทักษะการฝึกหัดโขนและตัวละครโขนชนิด

ต่าง ๆ  

Background and elements of Khon performance; 

development of mind, body, emotions, and personality 

through Khon practice and the character 

1((1)-0-2) 

910-113 แจ๊สด้านซ์   

(Jazz Dance)  

ทักษะเบื้องต้นและการจัดองค์ประกอบการเคลื่อนไหวสาหรับการเต้น

แจ๊สด้านซ์ และออกแบบท่าเต้นประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและ 

นันทนาการ  

Basic skills and composition for Jazz dance; choreography 

with music for promoting health and recreation 

1((1)-0-2) 

125-102 มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญา 

(Miracle of Wisdom)  

การเรียนรู้และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูร

ณาการให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

Learning and appreciation of local culture and wisdom; 

integration with social changes 

 
 

2((2)-0-4) 
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425-101 วัฒนธรรมน าชม 

(Culture Guide)  

ความตระหนัก และชื่นชมในมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การบูรณาการความรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกับการน าชมการ

ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  

Appreciation of cultural heritage and local wisdom; 

knowledge integration with cultural tourism 

2((2)-0-4) 

196-103 ภาวะผู้น าและการจัดการ 

(Leadership and Management) 

แนวคิด ทฤษฎี กรณีศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น า ลักษณะบทบาทผู้น าและ

ผู้ตาม ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ผู้น าการสร้างสรรค์ สมรรถนะการท างาน 

การสร้างทีมงานและการท างานเป็นทีม หลักการและทฤษฎีการจัดการ 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาทักษะการเป็นผู้น า และการ

บริหารจัดการตามหลักการเพื่อความส าเร็จ  

Concepts and theories of leadership; characteristics and roles 

of leaders and followers; change leaders; creative leaders; 

competency; team building and team work; principles and 

theories of strategic management; leadership development; 

success-oriented management 

2((2)-0-4) 

437-201 จริยศาสตร์กับความรับผิดชอบต่อสังคม  

(Ethics and Social Responsibility)  

แนวคิด ทฤษฎี ความส าคัญ จริยศาสตร์ในการท างานเพ่ือสังคม การ

สร้าง อัตลักษณ์นักศึกษา  ความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคมและ

สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมเพ่ือสังคม  

Concepts; theories; significance; ethics in social work; identity 

construction; self social and environmental responsibilities 

through social activities  

2((2)-0-4) 

724-108 ธรรมชาติบ าบัด 

(Natural Therapy)  

แนวคิดเก่ียวกับธรรมชาติบ าบัดเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี ทางเลือกในการ

ปฏิบัติเพื่อสุขภาพ ป่าบ าบัด ดนตรีบ าบัด โยคะ สมุนไพรใน

ชีวิตประจ าวัน ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ  

Natural therapy for healthy life; alternative health practice; 

forest therapy, music therapy, yoga, herb natural products 

2((2)-0-4) 
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276-101 การมองภาพแบบองค์รวม 

(Holistic View)  

การแสวงหาความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน  ความสามารถ

มองภาพแบบองค์รวม การรู้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมพหุวัฒนธรรม และคาดการณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น กระบวนการ

คิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณลักษณะ การเลือกใช้ข้อมูล

สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจแก้ปัญหา และน าเสนอข้อมูลบนพ้ืนฐาน

คุณธรรม  

Knowledge acquisition in daily life; holistic view; literacy of 

changes in multicultural societies and consequences; 

qualitative and quantitative analysis; choosing information 

sources for problem solving; ethical considerations in data 

presentation 

2((2)-0-4) 

437-202 คิดอย่างเฉลียว เข้าใจอย่างฉลาด 

(Smart Thought, Clever Understanding) 

การจัดการปัญหาเชิงมโนทัศน์  เข้าใจข้อโต้แย้งของขั้วความคิดที่

แตกต่าง มองเห็นข้อเด่นข้อด้อยของขั้วความคิด ใช้ความคิดของตนเพ่ือ

สร้างค าอธิบายได้ การใช้เหตุผลประเมินสถานการณ์ โลกทัศน์ที่ไม่รู้จัก

มาก่อน เข้าใจตนเอง  

Conceptual resolution; understanding, understanding of 

polarized and different point of view; recognizing the 

advantages and the disadvantages of different opinions; 

constructing student own ideas; logical assessment of real 

situation; unknown worldview; self-understanding 

2((2)-0-4) 

263-123 การถ่ายภาพเพื่อการท่องเที่ยวในต่างแดน  

(Photography for Abroad Travelling)  

การใช้เทคโนโลยีในการถ่ายภาพ การจัดการไปต่างประเทศด้วยตนเอง

อย่างประหยัด โดยการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาข้อมูลเพ่ือเพ่ิม

ประสบการณ์เรียนรู้จากการท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าขณะ

เดินทาง และการประเมินผลการจัดการเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างแดน  

Utilize of photographic technology using information 

technology for accessing and selecting a travel management 

information; how to deal with uncomfortable situation while 

traveling; travel summary and evaluation 

2((2)-0-4) 
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412-201 หนีห่าว จงกว๋อ 

(Ni Hao Zhong Guo)  

การถ่ายเสียงภาษาจีนกลางด้วยอักษรโรมัน การฝึกออกเสียงพยัญชนะ

สระ และวรรณยุกต์ การสนทนาในหัวข้อที่เก่ียวกับชีวิตประจ าวัน  

Pinyin romanization of Chinese phonemes; pronunciation 

drills of consonants, vowels and tones; Practice of listening 

and speaking skills on daily life topics 
 

2((2)-0-4) 

413-213 มาเลย์ออนทัวร์ 

(Malay on Tour)  

ภาษามลายูที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในและ

ต่างประเทศ  

Malay for tourism in Thailand and foreign countries 

2((2)-0-4) 

415-203 เซย์ไฮสไตล์คาวาอี้  

(Say Hi Style Kawaii)  

ฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองและเรื่องราวใกล้ตัว 

พร้อมเรียนรู้ขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรม  วิถีญี่ปุ่น  เรื่องราวและ

สถานการณ์ปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่นผ่านสื่อที่หลากหลาย  

Basic Japanese conversation; talking about personal 

information and related topics; learning Japanese traditions, 

cultures, and ways of living; current events in Japan through 

multimedia 

2((2)-0-4) 

416-125 อันยองฮาเซโย โคเรีย 

(Annyeonghaseyyo Korea)  

การฝึกทักษะทั้ง 4 ด้านคือ การฟังพูด อ่าน และเขียน ฝึกออกเสียงให้

ถูกต้อง ชัดเจน และฝึกสนทนาภาษาเกาหลีที่ใช้ในชีวิตประจ าวันผ่านซี

รีส์และเพลงภาษาเกาหลี  

Practice of four language skills: listening, speaking, reading, 

and writing; Korean conversation in daily life through Korean 

series and music 

2((2)-0-4) 

417-191 พัฒนาการอ่าน  

(Reading Development)  

การสร้างนิสัยในการอ่าน ทักษะการอ่านโดยทั่วไป ฝึกการอ่านและสรุป

ความข้อเขียนชนิดต่าง ๆ ในระดับความยากของศัพท์ประมาณ 3,000 

2((2)-0-4) 



51 
 

ค าขึ้นไป (หมายเหตุ ไม่เปิดให้นักศึกษาวิชาเอก-โท ภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 

2-4)  

Developing good reading habits; general reading skills; 

practice of reading a wide range of texts; minimum reading 

level: 3,000 words (Note: not offered to 2nd through 4th year 

English majors and minors) 

417-193 บันเทิงศึกษาภาษาอังกฤษ  

(English Edutainment)  

การเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมและสื่อบันเทิงหลากหลาย

รูปแบบ  เ พ่ือให้ผู้ เรียนได้ความรู้และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน

ภาษาอังกฤษ  

English skills learning through a variety of activities and other 

entertainment media to enhance students’ knowledge as 

well as attitudes towards language learning 

2((2)-0-4) 

 
3.5.2. หมวดวิชาเฉพาะ 

3.5.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก 

721-111 เคมีทั่วไป 1 

(General Chemistry I) 

โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ์ 

ของเหลว ของแข็ง แก๊ส อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น สารละลายและสมบัติ

คอลลิเกทีฟ 

Atomic structure; periodic table and properties; chemical 

bonding; stoichiometry; liquid solid and gas; principle of 

thermodynamics; solution and colligative properties 

3((3)-0-6) 

721-112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 

(General Chemistry Laboratory) 

สารเคมีและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เทคนิคการใช้เครื่องแก้ว 

เทคนิคปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักสถิติ

เบื้องต้น การหามวลอะตอมของโลหะกัมมันต์ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

กึ่งจุลภาค การวิเคราะห์แอนไอออน การเตรียมสารละลาย การหา

ปริมาณสารด้วยเทคนิคการไทเทรต การหาค่าคงที่สมดุลการละลายของ

เกลือไอออนิก 

Chemical and laboratory safety; glasswares usage technique; 

chemical laboratory techniques; data analysis by using 

1(0-3-0) 
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fundamental statistics;  determination of atomic mass of active 

metal; semi-micro quantitative analysis, anion analysis; solution 

preparation, titration technique, determination of solubility 

product constant of ionic salts 

721-113 เคมีทั่วไป 2 

(General Chemistry II) 

จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี ทฤษฎีกรด-เบส สมดุลกรด-เบสและเกลือ

ไอออนิก เคมีไฟฟ้า ธาตุแทรนซิชัน การเกิดสารประกอบเชิงซ้อน เคมี

อินทรีย์และสารชีวโมเลกุล  

Chemical kinetics; chemical equilibrium; acid-base theory; 

acid-base and ionic salt equilibrium; electrochemistry; 

transition element; complex compound formation; organic 

chemistry and biological substance 

3((3)-0-6) 

722-113 ปฏิบัติการชีววิทยา 

(Biology Laboratory) 

ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ  เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์  

การวัดขนาดวัตถุภายใต้กล้องจุลทรรศน์  ชนิดและองค์ประกอบของ

เซลล์  การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส  หลักพันธุกรรมและลักษณะ

พันธุกรรมในคน แบคที เรีย ยีสต์และรา อิทธิพลของแสงและ

คาร์บอนไดออกไซด์ต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง การจัดจ าแนกพืชและ

สัตว์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 

Laboratory safety; use of microscopes; size measuring by 

microscope; types and components of cells; mitosis cell 

division; principle of heredity and human inheritance; 

bacteria yeast and mold; effects of light and carbon dioxide 

on photosynthesis; classification of plants and animals; 

biodiversity in ecosystem. 

1(0-3-0) 

722-114 หลักชีววิทยา  

(Principle of Biology) 

การศึกษาทางชีววิทยา เคมีของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 

เนื้อเยื่อของพืชและสัตว์ การสืบพันธุ์และการถ่ายทอดพันธุกรรม ชนิด

ของจุลินทรีย์ การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ ประโยชน์และโทษของจุลินทรีย์ 

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ หน้าที่และความสัมพันธ์ของ

องค์ประกอบในระบบนิเวศ 

3((3)-0-6) 
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Study of biology; chemistry of life; cell structure and 

functions; plant and animal tissues; cell reproduction and 

heredity; types of microorganisms; culture of microorganisms; 

useful and harmful microorganisms; biodiversity; ecosystem; 

functions and relationship of ecosystem components 

 

723-111 ฟิสิกส์ท่ัวไป 1 

(General Physics I) 

บทน า การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติและสองมิติ กฎการเคลื่อนที่และประยุกต์ 

งานและพลังงาน โมเมนตัมเชิงเส้นและการชน การหมุนของวัตถุแข็ง

เกร็งและการกลิ้ง การเคลื่อนที่แบบสั่นและคลื่น สมบัติของสสาร 

กลศาสตร์ของของไหล เสียง ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 

Introduction; motion in one and two dimensions; law of 

motion and applications; work and energy; linear momentum 

and collisions; rotation of rigid object and rolling motion; 

vibrations and waves; properties of matter; fluid mechanics; 

sound; thermal and kinetic theory of gas 

3((3)-0-6) 

723-112 ฟิสิกส์ท่ัวไป 2 

(General Physics II) 

สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุและไดอิเล็กทริก กระแส

และความต้านทาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สนามแม่เหล็ก วงจรไฟฟ้า

กระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์แผนใหม่เบื้องต้น 

Electric fields; Gauss’s law; electric potential; capacitance 

and dielectric; current and resistance; direct current circuits; 

magnetic fields; alternating current circuits; electromagnetic 

waves; optics; introduction to modern physics 

3((3)-0-6) 

723-211 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 

(General Physics Laboratory I) 

การวัดความยาวอย่างละเอียด สมการเอมพิริกัล กฎการเคลื่อนที่ข้อที่

สองของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก แรงสู่ศูนย์กลาง 

ความยืดหยุ่น ความหนืดของของเหลว แรงตึงผิวของของเหลว คลื่นนิ่ง

ในเส้นเชือก การสั่นพ้อง สมมูลไฟฟ้า-ความร้อน สภาพการน าความร้อน 

Laboratory practice on topics covered in length 

measurements; empirical equations; Newton’s second law of 

1(0-3-0) 
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motion; simple harmonic motion; centripetal force; flexibility; 

viscosity of the liquid; surface tension of the liquid; standing 

wave in the string; resonance; electrical equivalent of heat; 

thermal conductivity 

723-212 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 

(General Physics Laboratory II) 

การปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่ส าคัญในเรื่อง การวัดความต้านทานของ

ตัวต้านทาน การแปลงแกลแวนอมิเตอร์เป็นแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ 

การประจุและปล่อยประจุของตัวเก็บประจุ แทนเจนต์แกลแวนอมิเตอร์ 

การหาดัชนีหักเหและก าลังกระจายแสงของปริซึม ดัชนีหักเห กระจก

โค้ง เลนส์ การวัดความเข้มแห่งการส่องสว่าง วงจรอนุกรมไฟฟ้ า

กระแสสลับ การวัดก าลังและพลังงานไฟฟ้า หลอดสูญญากาศไตรโอด 

Laboratory practice on topics covered in measurement 

resistance of the resistor; conversion of galvanometer into 

voltmeter and ammeter; charging and discharging of the 

capacitor; Tangent galvanometers; the indices of refraction of 

the prism and light; refractive index; curved mirrors; lens; 

series AC circuits and measurement of electric power; triode 

vacuum tube 

1(0-3-0) 

746-113 คณิตศาสตร์ 1 

(Mathematics I) 

ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ ผลต่างเชิงอนุพันธ์  

ลิมิตของรูปแบบไม่ก าหนด ฟังก์ชันหลายตัวแปรและอนุพันธ์ย่อย 

Limits and continuities; derivative and applications; differential; 

limit of indeterminate forms; multivariable function and partial 

derivatives 

3((3)-0-6) 

746-114 คณิตศาสตร์ 2 

(Mathematics II) 

ปริพันธ์ไม่จ ากัดเขต ปริพันธ์จ ากัดเขต และการประยุกต์ ปริพันธ์ไม่ตรง

แบบ อนุกรมอนันต์ อนุกรมก าลัง 

Indefinite integrals; definite integrals and applications; improper 

integrals; infinite series; power series 

3((3)-0-6) 
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3.5.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 

723-221 กลศาสตร์ 1 

(Mechanics I) 

รายวิชาบังคับก่อน : 723-111 และ 723-112 

เวกเตอร์และจลศาสตร์ของอนุภาค การเคลื่อนที่ของอนุภาคในหนึ่ง 

สอง และสามมิติ การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค การหมุนของวัตถุแข็ง

เกร็งรอบแกนคงท่ี การโน้มถ่วง แกนอ้างอิงที่เคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบ

ฮาร์โมนิค 

Prerequisite: 723-111 and 723-112  

Vector and kinetic of particlles; motion of a particle in one; 

two and three dimensions; motion of a system of particles; 

rotation of a rigid body about a fixed axis; gravitation; moving 

coordinate systems; harmonic motion 

3((3)-0-6) 

723-222 ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ 

(Heat and Thermodynamics) 

รายวิชาบังคับก่อน : 723-111 และ 723-112 

แนวคิดเบื้องต้นในอุณหพลศาสตร์ ความร้อนและงาน สมบัติเชิงความ

ร้อนของสารบริสุทธิ์ สมการสภาวะของสสาร กฎพ้ืนฐานของอุณหพล

ศาสตร์ เอนโทรปีและศักย์เชิงอุณหพลศาสตร์ 

Prerequisite: 723-111 and 723-112  

Basic concept of thermodynamics; heat and work ; thermal 

properties of pure substance; equation of state; laws of 

thermodynamics; entropy and thermodynamics potential 

3((3)-0-6) 

723-224 การสั่นและคลื่น 

(Vibrations and Waves) 

รายวิชาบังคับก่อน : 723-111 และ 723-112 

การสั่นแบบฮาร์มอนิก การสั่นพ้อง การแกว่งกวัดแบบควบคู่ คลื่นตาม

ขวาง คลื่นตามยาว สมการคลื่นในหลายมิติ การวิเคราะห์แบบฟูเรียร์ 

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

Prerequisite: 723-111 and 723-112  

Harmonic oscillations; resonance; coupled oscillation; 

transverse waves; longitudinal waves; wave  

equations in more than one dimension; Fourier analysis; 

electromagnetic waves 

3((3)-0-6) 
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723-225 ปฏิบัติการกลศาสตร์ 

(Mechanics Laboratory) 

รายวิชาบังคับก่อน : 723-221 

การวิเคราะห์ข้อมูลการทดลอง การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของวัตถุด้วย

เครื่องเคาะสัญญาณเวลา การหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน กฎข้อสอง

ของนิวตัน สมดุลกล การกลิ้งโดยไม่ไถลลงตามพ้ืนเอียง ลูกตุ้มเชิงซ้อน 

ลูกตุ้มบิด การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทร์ การอนุรักษ์โมเมนตัม 

Prerequisite:  723-221 

Data analysis; ticker tape timer; friction coefficient; second 

law of Newton; mechanical statics, rolling without slipping; 

complex pendulum; torsion pendulum; projectile motion; 

conservation of momentum 

1(0-3-0) 

723-243 ชุดวิชาเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพ่ือการฟ้ืนฟูการเกษตรและสิ่งแวดล้อมไทย  

(Module: Nuclear Technology for The Restoration of Thai 

Agriculture and Environmental) 

รายวิชาบังคับก่อน : 723-111 และ 723-112 

บทน า ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอสไตน์ พ้ืนฐานของฟิสิกส์อะตอม

และกลศาสตร์ควอนตัม รูปแบบอะตอมของบอร์และซอมเมอร์เฟลด์

ส าหรับอะตอมไฮโดรเจน ฟิสิกส์ของนิวเคลียส ประโยชน์ของพลังงาน

นิวเคลียร์ ในกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการเกษตร และด้าน

สิ่งแวดล้อม 

Prerequisite: 723-111 and 723-112  

Introduction; Introduction; Einstein's’ special theory of relativity; 

foundation of atomic physics and quantum physics; Bohr and 

Sommerfeld’s models for the hydrogen atom; physics of 

nucleus; the benefits of nuclear power in various activities 

including: agriculture and environmental 

5((3)-6-6) 

723-251 อิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronics) 

ความก้าวหน้าของอิเล็กทรอนิกส์  สัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์

สิ่งประดิษฐ์และสัญลักษณ์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ทฤษฎีสารกึ่งตัวน า ไดโอด ชนิดของไดโอด วงจร

เรียงกระแส ทรานซิสเตอร์ เฟท วงจรขยายสัญญาณ ออปเปอร์เร

ชันแนลแอมปลิฟายเออร์ วงจรออสซิลเลเตอร์ วงจรมัลติไวเบรเตอร์ 

3((3)-0-6) 
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การน าไดโอดทรานซิสเตอร์และออปแอมป์ไปใช้ในวงจร อุปกรณ์ทาง

ออปโต้อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบและการท าแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบอนาล็อก ระบบดิจิทัล ระบบเลขที่ใช้ในดิจิทัล พิชคณิตบูลีน วงจร

ตรรกะเบื้องต้น การออกแบบและลดขนาดของวงจรเกตพ้ืนฐาน การ

ประยุกต์ใช้วงจรเกตเพ่ือการควบคุม วงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบต่าง ๆ 

การแปลงสัญญาณดิจิทัลและอนาล็อก ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

Electronics advancement; electronics signal; inventions and 

symbols of electronic devices; electricity and basic 

electronics; semiconductor theory; diode; types of diode; 

rectifier; transistor; FET; signal amplifier; operational amplifier; 

oscillators circuit; multivibrator circuit; application of diode 

and transistor in circuit; optoelectronic devices; analog 

system; digital system; digital number system; boolean 

algebra; basic logic gate; design and reduction of basic logic 

gate combination; application of logic gate for controlling; 

electronic circuits; analog and digital converter; basic of 

computer system 

723-252 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronics Laboratory) 

การฝึกใช้งานมัลติมิเตอร์ การฝึกและการประยุกตใ์ช้งานออสซิลโลสโคป 

วงจรแบ่งแรงดัน วงจรอนาล็อก สมบัติของไดโอดและการน าไป

ประยุกต์ใช้ สมบัติของทรานซิสเตอร์และการน าไปประยุกต์ใช้ วงจรโอ

เปอเรชันแนลแอมปลิฟายเออร์และการประยุกต์ใช้ วงจรอินฟา

เรดพล๊อกซิมิตี้เซนเซอร์ การใช้โปรแกรมออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

วงจรดิจิทัล วงจรเกตพ้ืนฐาน วงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา วงจรนับ 

วงจร เข้ าและถอดรหัส  ฝึ กปฎิบั ติ ออกแบบและท าแผ่นว งจร

อิเล็กทรอนิกส์ 

Practice of using multimeter; practice of using oscilloscope 

and its application; voltage divider; analog circuit; diode 

properties and application; transistor properties and 

application; operational amplifier and application; infared 

proximity sensor circuit; print circuit board design program; 

digital circuit; basic logic gate circuit; clock generator circuit; 

1(0-3-0) 
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counter circuit; encoder decoder circuit; print circuit board 

design and making praticing 

723-281 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 1 

(Mathematical Physics I) 

เมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้นและผลเฉลย ตัวก าหนดและหลักคราเมอร์ 

ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะเบื้องต้น เวกเตอร์เชิงวิเคราะห์ขั้นสูง 

แคลคูลัสเวกเตอร์ ระบบพิกัด อนุกรมก าลัง อนุกรมเทเลอร์ อนุกรมฟูริ

เรียร์และการประยุกต์ การแปลงลาปลาซและฟูเรียร์  

Matrices; system of linear equations and solution; 

determinants and Cramer’s rule; introduction to eigenvalues 

and eigenvectors; advanced analytical vectors; vector 

calculus; coordinate systems; power series; taylor series; 

fourier series and applications; laplace transform and fourier 

3((3)-0-6) 

723-282 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 2 

(Mathematical Physics II) 

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งแบบสามัญ สมการเอกพันธุ์ สมการเชิง

เส้น สมการการไหลของความร้อน สมการแบร์นูลลี สมการอนุพันธ์แบบ

เชิงเส้นอันดับสูงกว่าหนึ่ง ผลเฉลยสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง

อันดับสอง และการประยุกต์ในปัญหาฟิสิกส์ วงจรไฟฟ้า การเคลื่อนที่

ของวัตถุ การเคลื่อนที่ของลูกตุ้ม การเคลื่อนที่ของมวลติดสปริง สมการ

เชิงอนุพันธ์ย่อย ปัญหาค่าขอบ  

Ordinary differential equation first order; homogeneous 

equation; linear equation;  equation of heat flow; bernoulli’s 

equation; linear differential equations of higher order; 

solutions of first order second order ordinary differential 

equation and application to physics problems; wave 

equation; electrical circuit, motion of objects; pendulum 

movement; the movement of the spring-loaded mass; partial 

differential equation; boundary value problem 

3((3)-0-6) 

723-321 กลศาสตร์ 2 

(Mechanics II) 

รายวิชาบังคับก่อน: 723-221 

สมการของลากรองจ์ สมการของแฮมิลตัน เทนเซอร์ความเฉื่อย การ

หมุนของวัตถุแข็งเกร็ง แรงสู่ศูนย์กลาง 

3((3)-0-6) 
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Prerequisite: 723-221 

Lagrange’s equation; Hamillton’s equation; inertia tensor; 

rotation of rigid body; central force problem 

723-323 กลศาสตร์เชิงสถิติ 

(Statistical Mechanics) 

หลักการพ้ืนฐานของกลศาสตร์เชิงสถิติ กระบวนการเดินสุ่ม การแจก

แจงแบบบัญญัติ เอนโทรปีและอุณหภูมิ แบบจ าลองของแข็งไอน์สไตน์ 

การแจกแจงแบบโบลต์ซมันน์และพลังงานอิสระเฮล์มโฮลตซ์ การแผ่รังสี

ความร้อนและการแจกแจงแบบพลังค์ แก๊ซเฟร์มีและโบซ พลังงานอิสระ

กิบส์ 

Fundamental of statistical mechanics; random walk; 

canonical distribution; entropy and temperature; Einstein 

solid model; Boltzmann distribution and Helmholtz free 

energy; thermal radiation and Planck distribution; Fermi and 

Bose gases; Gibbs free energy 

3((3)-0-6) 

723-331 แม่เหล็กไฟฟ้า 1  

(Electromagnetism I) 

รายวิชาบังคับก่อน : 723-111 และ 723-112 

สนามไฟฟ้าสถิต ศักย์ไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า สนามไฟฟ้าในสสาร 

สนามแม่เหล็กสถิต สนามแม่เหล็กในสสาร การเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า  

Prerequisite: 723-111 and 723-112  

Electrostatic fields; electric potential and energy; electric 

fields in matter; magnetostatic fields; magnetic fields in 

matter; electromagnetic induction 

3((3)-0-6) 

723-332 แม่เหล็กไฟฟ้า 2 

(Electromagnetism II) 

รายวิชาบังคับก่อน : 723-331 

สมการของแมกซ์เวลล์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสสาร การสะท้อนและการ

ส่งผ่านที่รอยต่อ ท่อน าคลื่น สายอากาศ การแผ่รังสี  

Prerequisite: 723-331 

Maxwell’s equation; electromagnetic wave in matter; 

transmission and reflection; wave guides; antennae; 

radiations 

 

3((3)-0-6) 
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723-333 ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า 

(Electromagnetism Laboratory) 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อ คู่ควบความร้อน  การเหนี่ยวน าแม่เหล็ก  ค่า

ความจุและค่าคงตัวไดอิเล็กทริกของสาร  สนามไฟฟ้า  การวัดความถี่

แ ละ เฟสของคลื่ น โ ดย ใช้ ออสซิ ล โ ลส โคป   รู ปลิ ซซาจู ส์ จ าก

ออสซิลโลสโคป  การใช้ออสซิลโลสโคปวัดความต่างศักย์  สนามแม่เหล็ก

จากขอลวดเอล์มโฮลตซ์  การวัดค่าความเหนี่ยวน า  วงจรเรโซแนนซ์อนุ

กรมและขนาน  แรงแม่เหล็ก  วัดความต่างศักย์อย่างละเอียดด้วยโพ

เทนชิโอมิเตอร์ 

Laboratory practice on thermocouple;  electromagnetic 

induction; capacitance and dielectric constant of a substance; 

electric field;  measurement of frequency and phase of wave 

by oscilloscope;  Lissajous figure from an oscilloscope; 

measurement of voltage by oscilloscope;  magnetic field of 

Helmholtz coils;  inductance measurement;  series and 

parallel resonance circuits; magnetic field force;  

measurement of EMF using a potentiometer. 

1(0-3-0) 

723-334 ทัศนศาสตร์เชิงกายภาพ 

(Physical Optics) 

รายวิชาบังคับก่อน : 723-111 และ 723-112 

กฎพ้ืนฐานของทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต ทัศนศาสตร์เมทริกซ์ ทฤษฎี

คลื่นแสง การแทรกสอด การเลี้ยวเบน โพลาไรเซซัน การดูดกลืนและ

การกระเจิงแสง 

Prerequisite: 723-111 and 723-112  

Fundamental of geometric optics; matrix optics; light wave 

theory; interference; diffraction; polarization; optical 

scattering and absorption 

3((3)-0-6) 

723-341 กลศาสตร์ควอนตัม 1 

(Quantum Mechanics I) 

จุดก าเนิดของทฤษฎีควอนตัม  ทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัมแบบใหม่ 

ทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัมแบบดิแรค  โมเมนตัมเชิงมุมและสปิน ปัญหา

ในระบบหนึ่งมิติ ทฤษฎีฟังก์ชันความหนาแน่นเบื้องต้น  

The origin of the quantum theory; the new quantum 

mechanic theory; Dirac quantum mechanic theory; angular 

3((3)-0-6) 
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momentum and spin; one-dimensional problems; 

introduction to density functional theory 

723-342 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

(Nuclear Physics) 

โครงสร้างนิว เคลียส กัมมันตรังสีและกฎการสลายตัวของสาร

กัมมันตรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ อันตรกิริยาของกัมมันตภาพรังสีกับ

สสาร นิวตอน หัววัดและการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสี การป้องกัน

อันตรายจากรังสี สถิติการนับวัด 

Structure of nucleus; radioactivity; nuclear reaction; 

interaction of radiation with matter; radiation detector and 

measurement; neutron; radiation safety; counting statistics 

3((3)-0-6) 

723-343 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์ 

(Applied Nuclear Physics) 

รายวิชาบังคับก่อน : 723-342  

ฟิสิกส์นิวเคลียร์พ้ืนฐาน การใช้ประโยชน์จากรังสีเพ่ืองานทางด้าน

อุตสาหกรรม วินิจฉัยและการรักษาโรค  การเกษตรและอาหาร 

สิ่งแวดล้อม การก าหนดอายุทางโบราณคดีและธรณีวิทยา 

Prerequisite: 723-342  

Fundamental nuclear physics; radiation use for industrial 

applications;  diagnostic and therapeutic purposes; 

agriculture and food; environmental; archaeological and 

geological dating 

3((3)-0-6) 

723-351 อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ 

(Applied Electronics) 

รายวิชาบังคับก่อน : 723-251 

วงจรรวม เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ ระบบควบคุมเบื้องต้น การ

ออกแบบระบบควบคุม ระบบควบคุมในงานภาคสนาม เทคโนโลยี

ดิจิตอลเบื้องต้น อินเตอร์เนทของสรรพสิ่ง การน าความรู้ไปใช้ในการ

แก้ปัญหาทางด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม การเรียนการสอน การ

ควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือสร้างนวัตกรรมทางด้านที่สนใจ 

Prerequisite: 723-251  

Integrated circuit; sensor and transducer; basic control 

system; controller design; control system in fieldwork; 

introduction to digital technology; internet of thing; applied 

3((3)-0-6) 
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the knowledge to solve agriculture and environmental 

problem, education or invention of innovation 

723-352 ภาษาโปรแกรมส าหรับนักฟิสิกส์ 

(Programming Language for Physicists) 

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับภาษาคอมพิวเตอร์ ผังงาน รหัสเทียม อัลกอริทึม

เบื้องต้น หลักการเขียนและรูปแบบไวยากรณ์ของภาษาคอมพิวเตอร์ ฝึก

การเขียนและพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง 

น าความรู้ที่ได้เรียนไปท ามินิโปรเจกต์ในรายวิชา 

Computer programming basic knowledge; flowchart; 

psudocode; basic algorithm; principle and syntax of 

computer language; practice of writing and developing a 

computer program using a selected language; applying the 

knowledge gained to do a mini project 

3((2)-3-4) 

723-443 ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่ 

(Modern Physics Laboratory) 

รายวิชาบังคับก่อน : 723-243, 723-341 และ 723-342 

การหาขนาดของเส้นผมจากการเลี้ยวเบนของเลเซอร์  วัดค่าประจุต่อ

มวลแบบทอมสัน ไมเคลสันอินเตอร์เฟอโรมิเตอร์ อนุกรมบาลเมอร์และ

การหาค่าคงที่ของริดเบิร์ก ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กตริก การแผ่รังสี

ความร้อน การทดลองหยดน้ ามันของมิลลิแกน การทดลองของฟรังก์

และเฮิตซ์ 

Prerequisite: 723-243, 723-341 and 723-342 

Determination of hair size from laser diffraction; e/m J.J 

Thomson apparatus; Michelson interferometer; Balmer's 

series and Rydberg's constant determination; photoelectric 

effect; thermal radiation; Millikan's oil drop experiment; Franc 

and Hertz experiment 

1(0-3-0) 

723-484 ฟิสิกส์ของเครื่องมือ 

(Instrument of Physics) 

เครื่องมือวัดโดยหลักการรังสีเอกซ์ เครื่องเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปก

โตรมิ เตอร์  เครื่องเอกซ์ เรย์ดิฟแฟรกโตรมิตอร์  กล้องจุลทรรศน์

อิเล็กตรอนแบบส่องกราด เครื่องอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปคโตรมิเตอร์ 

เครื่องฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปคโตรมิเตอร์ เครื่องมือ

วิเคราะห์ทางความร้อน เครื่องอะตอมมิกแอปซอปชั่นสเปคโตรโฟโต

3((3)-0-6) 
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มิเตอร์ การใช้เครื่องมือในงานทางฟิสิกส์ การใช้เครื่องมือในงานพิสูจน์

หลักฐาน การใช้เครื่องมือในด้านเกษตรและสิ่งแวคล้อม 

X-ray instrument; x-ray fluorescence spectrometer; x-ray 

diffractiometer; scanning electron microscope; uv-vis 

spectrophotometer; fourier transform infrared spectrometer; 

thermal analysis instrument; atomic absorption 

spectrophotometer; instrument for physics; instrument for 

crime detection; instrument for agriculture and environment 

723-486 สัมมนาทางฟิสิกส ์

(Seminar in Physics) 

การสืบค้นผลงานวิจัย การอ่านบทความวิจัย การเขียนบทคัดย่อ การ

เตรียมสื่อน าเสนอ การน าเสนอและการร่วมรับฟังสัมมนา 

Literature search; abstract writing; research article reading; 

seminar preparation, presentation and participation 

1(0-2-1) 

 
3.5.2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 

        แผนสหกิจศึกษา 

723-401 เตรียมสหกิจศึกษา 

(Cooperative Education Preparation) 

หลักการ แนวคิด กระบวนการและระเบียบข้อปฏิบัติ เทคนิคในการ

สมัครเข้าสถานประกอบการ ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการ  การพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของสาขาวิชา 

ประกอบด้วย การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

สารสนเทศ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม และระบบ

บริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ วิธีการเขียนรายงาน และ

เทคนิคการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

Principle, concept, process and regulations; techniques for 

job application; basic workplace skills; professional 

improvements in field of study: personality development, 

English proficiency, information technology, communication, 

social relations, teamwork, and efficient administration 

system; report writing and academic presentation techniques 

 

 

 

1(0-2-1) 
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723-402 สหกิจศึกษา 

(Cooperative Education) 

การปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษาในหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน หรือสถานประกอบการ และเพ่ือพัฒนาทักษะด้านอาชีพ

จากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์การท า งาน 

ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้บริหารสถานประกอบการ  

Full-time internship in a public or private sector organization, 

or corporation related to field of study and develop 

occupational skills by integrating knowledge develop 

occupational skills by integrating knowledge , under the 

direct supervision of a designated faculty member and 

executive of relevant organization or corporation 

6(0-36-0) 

        แผนฝึกประสบการณ์ 

723-403   การฝึกประสบการณ์ 

(Field Work) 

การฝึกงานด้านฟิสิกส์หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง 

Practical work requirement in physics or  related fields for 

300 hrs minimum 

300 ชั่วโมง 

(ไม่นับ

หน่วยกิต) 

723-487 โครงงานทางฟิสิกส์  

(Project in Physics) 

ฝึกการท าวิจัยในสาขาฟิสิกส์ 

Training research in physics 

3(0-9-0) 

        กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 

723-223 กลศาสตร์วัสดุ 

(Mechanics of Materials) 

ชนิดของวัสดุ ความสัมพันธ์ของความเค้น-ความเครียด การบิด การโค้ง

งอ ทฤษฎีบทพลังงาน การแปลงของความเค้นและความเครียด จุด

คราก และความเข้มของความเค้น 

Classification of materials; stress-strain relations; torsion; 

bending; energy theorems; stress and strain transformation; 

yield criteria and stress concentration 

 

 

 

3((3)-0-6) 



65 
 

723-335 ปฏิบัติการทัศนศาสตร์ 

(Optics Laboratory) 

ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต การแทรกสอด การเลี้ยวเบน โพลาไรเซซัน 

การดูดกลืนและการกระเจิงแสง 

Laboratory practice on topics covered in geometric optics; 

interference; diffraction; polarization; optical scattering and 

absorption 

1(0-3-0) 

723-381 เทคโนโลยีพลังงาน 

(Energy Technology) 

พลังงาน พลังงานซากดึกด าบรรพ์ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม 

พลังงานน้ า พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานชีว

มวล 

Energy; fossil energy; solar energy; wind energy; hydro energy; 

geothermal energy; nuclear energy; bio-mass energy 

3((3)-0-6) 

723-382 ดาราศาสตร์ปฏิบัติ 

(Practical Astronomy) 

พิกัดในทางดาราศาสตร์  แผนที่ดาว การดูดาว กล้องดูดาว  การ

วิเคราะห์การเคลื่อนที่ของดาวด้วยกฎของ Kepler การวิเคราะห์

สเปกตรัมของดาว  กฎของฮับเบิล การวิเคราะห์ข้อมูลระบบดาวคู่ 

ความสว่างของดาว การวิเคราะห์แผนภาพ HR การท าโครงงานย่อย

เกี่ยวกับดาราศาสตร์เชิงฟิสิกส์ 

Celestial coordinate; star chart;  star gazing; telescope; star 

motion analysis by Kepler’s law; Hubble’s law; data analysis 

of binary star systems; luminosity of star; HR-diagram analysis; 

astrophysics mini project 

3((3)-0-6) 

723-383 ดาราศาสตร์อิสลาม 

(Isalamic Astronomy) 

ประวัติศาสตร์ของดาราศาสตร์อิสลาม พิกัดภูมิศาสตร์ พิกัดดาราศาสตร์ 

ทรงกลมท้องฟ้า การขึ้นตกของดาวและดวงอาทิตย์ การค านวณเวลา

ละหมาด การค านวณทิศกิบลัต การสังเกตจันทร์เสี้ยว ปฏิทินฮิจเราะฮ์

ศักราช การท าโครงงานย่อยเกี่ยวกับดาราศาสตร์อิสลาม 

Histrory of islamic astronomy; geographic coordinate; celestial 

coordinates; celestial sphere; rise and set time of stars and 

3((3)-0-6) 
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the sun; islamic prayer time; qiblat direction; cresent moon 

observation; Hijrah calendar; Islamic astronomy mini project 

723-384 ศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโนเบื้องต้น 

(Introduction to Nanoscience and Nanotechnology) 

วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี ฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับนาโน

เทคโนโลยี หลักการและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานาโนเทคโนโลยี นา

โนที่พบในธรรมชาติ นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ นาโนอิเล็กโทรนิกส์ การ

ประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยี การน าเสนอผลงานวิจัยใหม่ ๆ เกี่ยวกับนา

โนเทคโนโลยี 

Nanoscience and nanotechnology; physics of 

nanotechnology; instrument for observing nanoscience; 

nano in nature; nano-biotechnology; nano-electronics; 

nanotechnology application; new researchs on 

nanotechnology presentation 

3((3)-0-6) 

723-391 ฟิสิกส์บรรยากาศ 

(Atmospheric Physics) 

ก าเนิดและองคประกอบของบรรยากาศ   เทอร โมไดนามิกสของ

บรรยากาศ   รังสีในบรรยากาศเบื้องตน   พลศาสตรเบื้องตนของ

บรรยากาศ  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

Origin and compositions of the atmosphere; atmospheric 

thermodynamics; basics of atmospheric radiation; basics of 

atmospheric dynamics; climate change 

3((3)-0-6) 

723-481 ฟิสิกส์ร่วมสมัย 

(Contemporary Physics) 

ศึกษาหัวข้อทางฟิสิกส์ระดับสูงร่วมสมัยบางหัวข้อที่เลือกโดยคณาจารย์ 

Study of contemporary advanced physics topics selected by 

lecturers 

3((3)-0-6) 

723-483 ปัญหาทางฟิสิกส์ 

(Physics Problems) 

วิเคราะห์ปัญหาทางฟิสิกส์และข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้น 

Analysis of certain physics problems and common errors 

 

 

 
 

3((3)-0-6) 
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723-485 ปฏิบัติการในโรงฝึกงานฟิสิกส์ 

(Physics Workshop) 

การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางช่างเบื้องต้น การเลือกใช้วัสดุฟิสิกส์ 

การประกอบสร้างอุปกรณ์ทางฟิสิกส์ เทคนิคทางไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการ 

การซ่อมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

Basic instruments and tools; physical material selection; 

construction of physical instruments; electrical care in 

laboratory; repair and maintenance of scientific equipment 
 

3((2)-3-4) 

723-488 ฟิสิกส์ส าหรับครู 

(Physics for Teachers) 

การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์

กายภาพและฟิสิกส์ระดับมัธยม การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนฟิสิกส์ 

การซ่อมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์การสอนฟิสิกส์ ข่าวความเคลื่อนไหว

ทางฟิสิกส์ และแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรฟิสิกส์ 

Study and analysis of curriculums and textbooks of general 

science; physical science and physics in secondary level as 

well as educational media produces, physics teaching 

equipments, maintenance of equipments, physics updates 

and trend of physics curriculum development 

3((3)-0-6) 

723-491 พลศาสตรบรรยากาศ 

(Atmospheric Dynamics) 

รายวิชาบังคับก่อน : 723-391 

คณิตศาสตรพ้ืนฐานส าหรับพลศาสตรบรรยากาศ การวิเคราะหขนาด 

แรง พ้ืนฐานในบรรยากาศ ระบบพิกัดทางอุตุนิยมวิทยา การประยุกตใช

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและอุณหพลศาสตรในบรรยากาศ สมดุลการ

ไหล 

Prerequisite: 723-391 

Basic mathematics for atmospheric dynamics; scale analysis; 

fundamental forces in the atmosphere; meteorological 

coordinate systems; applications of Newton’s law of motion 

and thermodynamics to the atmosphere; balanced flow 

 

 

 

3((3)-0-6) 
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723-492 ฟิสิกส์ของเมฆและหยาดน้ าฟ้า 

(Cloud and Precipitation Physics) 

กลไกการก่อตัวของเมฆ การพัฒนาของฝน การก่อตัวและการ

ปรับเปลี่ยนขนาดหยดฝน 

The mechanisms of cloud formation; the development of 

rain;  the formation and modification of rain drop size  

3((3)-0-6) 

723-493 ฟิสิกส์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Physics of Climate Change) 

ฟิสิกส์ โครงสร้าง และกลไกการถ่ายเทพลังงานของชั้นบรรยากาศและ

มหาสมุทร วัฏจักรเคมี แก๊สเรือนกระจก แบบจ าลองภูมิอากาศ  

การใช้และการอนุรักษ์พลังงาน  

Physics, structure, and energy transfer mechanisms of the 

atmosphere and oceans; chemical cycles; greenhouse gases; 

climate modelling; energy use and conservation 

3((3)-0-6) 

723-494 มาตรวิทยา 

(Metrology) 

มาตรวิทยาพ้ืนฐาน นิยามของมาตรวิทยา ระบบหนวยและมาตรฐาน 

หลักการวัด การสอบกลับได  สถิติเบื้องตนส าหรับมาตรวิทยา การ

ประเมินคาความไมแนนอนในการวัด การสอบเทียบเครื่องมือวัด

เครื่องมือวัดเชิงกล ทางไฟฟา อุณหภูมิ มวลและมิติ การรายงานผลการ

สอบเทียบ 

Introduction to metrology; definitions of metrology; system 

of units and standard; principle of measurement; traceability; 

statistical methods for metrology; estimating uncertainties 

of measurement; calibration of mechanical instruments; 

electrical instruments; temperature instrument; weight and 

dimension; report of calibration  

3((3)-0-6) 

723-495 หลักการของนิติวิทยาศาสตร์ 

(Principle of Forensic Science) 

ประวัติของนิติวิทยาศาสตร์ มาตรฐานและจริยธรรมของงานด้านนิติ

วิทยาศาสตร์  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนิติวิทยาศาสตร์ แนวคิดเชิง

วิทยาศาสตร์และเชิงนิติศาสตร์ที่เกี่ยวกับพยานหลักฐานและการพิสูจน์ 

การสร้างการเชื่อมโยงที่เป็นหนึ่งเดียวโดยการใช้พ้ืนฐานทางฟิสิกส์  เคมี 

และชีววิทยา  

3((3)-0-6) 
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History of forensic science; standards and ethics of forensic 

science; laws related to forensic science; scientific and legal 

concepts concerning evidence and proof; establishment of 

unique connections using physical, chemical, and biological 

foundations 

723-496 ฟิสิกส์ส าหรับนิติวิทยาศาสตร์ 

(Physics for Forensic Science) 

ฟิสิกส์ของการเคลื่อนที่ที่เกี่ยวข้องกับการตกจากที่สูง อุบัติเหตุจราจร 

อาวุธปืนและเครื่องกระสุน กลศาสตร์ของไหลส าหรับการวิเคราะห์คราบ

เลือดเพ่ือหาแหล่งก าเนิด ฟิสิกส์ของความร้อนส าหรับเหตุการณ์เพลิง

ไหม้และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของผู้เสียชีวิตหลังการตาย คลื่นและ

ทัศนศาสตร์ส าหรับการตรวจหาหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ  ไฟฟ้าและ

แม่เหล็กส าหรับงานพิสูจน์หลักฐาน ฟิสิกส์สมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ

เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงในงานพิสูจน์หลักฐาน 

Physics of motion concerning falling from the height; traffic 

accidents; firearms and ammunition; fluid mechanics for 

bloodstain pattern analysis; thermal physics for fire scene 

analysis and determination of the post-mortem temperature; 

wave and optics for evidence searching in a crime scene; 

electricity and magnetism for crime detection; modern 

physics relevant to advanced scientific instruments for crime 

detection. 

3((3)-0-6) 

723-497 กลศาสตร์ของไหล 

(Fluid Mechanics) 

การบรรยายการไหลแบบออยเลอร์และแบบลากรอง สมการเส้นกระแส 

การวิเคราะห์เชิงปริมาตรควบคุม การอนุรักษ์มวล สมการความต่อเนื่อง 

สมการโมเมนตัมเชิงเส้น การวิเคราะห์เชิงอนุพันธ์ การผิดรูปของของ

ไหล ความวน การไหลแบบไม่หนืด สมการของออยเลอร์ ฟังก์ชันกระแส  

โพเทนเชียลความเร็ว การไหลแบบโพเทนเชียลในระนาบ การซ้อนทับ

ของการไหล การไหลแบบหนืด สมการนาเวียร์-สโตกส์และผลเฉลยบาง

แบบส าหรับการไหลแบบบีบอัดไม่ได้ การวิเคราะห์เชิงมิติ ความเสมือน

ของการไหล 

Fluid properties; fluid statics; Bernoulli’s equation; fluid 

kinematics; Eulerian and Lagrangian flow descriptions; 

3((3)-0-6) 
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equation of streamline; control volume analysis; onservation 

of mass; continuity equation; linear momentum equation; 

differential analysis; fluid deformation; vorticity; inviscid flow; 

Euler’s equations; stream function; velocity potential; plane 

potential flows; flow superposition; viscous flow; the Navier-

Stokes equations and some solutions for incompressible 

flows; dimensional analysis, flow similarity 

  กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

723-353 ฟิสิกส์เชิงค านวณ 

(Computational Physics) 

รายวิชาบังคับก่อน : 723-352 

การหาราก ระบบสมการเชิงเส้น ระบบสมการไม่เชิงเส้น การหาค่าเชิง

ตัวเลขของปริพันธ์ วิธีมอนทิคาร์โล ค าตอบเชิงตัวเลขของสมการเชิง

อนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การประยุกต์ใช้ในปัญหา

ฟิสิกส์ 

Prerequisite: 723-352 

Root finding; linear systems of equations; nonlinear systems 

of equations; numerical integration; Monte Carlo methods; 

numerical solutions to ODE and PDE; applications to physics 

problems 

3((3)-0-6) 

723-451 ฟิสิกส์กับเทคโนโลยีเสมือนจริง 

(Physics with Reality Technology) 

ประวัติการพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริง ความแตกต่างของชนิดเทคโนโลยี

เสมือนจริง ฟิสิกส์ในเทคโนโลยีเสมือนจริง อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเสมือน

จริง ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ แอปพลิเคชันในเทคโนโลยีเสมือนจริง พ้ืนฐาน

การพัฒนาแอปพลิเคชัน การน าเทคโนโลยีเสมือนจริงมาประยุกต์ใช้ในการ

เรียนการสอนฟิสิกส์และด้านอ่ืน ๆ ข่าวคราวความเคลื่อนไหวทาง

เทคโนโลยีเสมือนจริงและการพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริง การบ ารุงรักษา

ซ่อมแซมอุปกรณ์เทคโนโลยีเสมือนจริง 

History of  reality technology development; different type of 

virtual reality; physics in reality technology; reality technology 

device; software; hardware; reality technology application;  

basic of application development; reality technology 

application for physics education and other aspects; reality 

3((3)-0-6) 
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technology updates and trends of reality technology 

development; maintenance of reality technology device 

723-452 นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางฟิสิกส์  

(Innovation and Invention in Physics) 

ทฤษฎิเบื้องต้นทางฟิสิกส์ส าหรับสิ่งประดิษฐ์ที่สนใจ การเลือกวัสดุ การ

ฝึกใช้งานเครื่องมือ ระบบควบคุม การสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ต่าง ๆโดยใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ 

Basics physics theory for interested artefact; material 

selection; tools practicing; control system; Invent the artefact 

and innovation with Physics principle 

 

3((3)-0-6) 

723-454 การใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาทางฟิสิกส์ 

(Computer Aided Solution of Physics Problems) 

ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บางโปรแกรมเพ่ือน ามาแก้ปัญหาและ

จ าลองปรากฎการณ์ทางฟิสิกส์ 

Solving physics problems and phenomena with certain 

computer programs 

3((3)-0-6) 

723-455 ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น 

(Introduction to Microcontroller) 

ภาษาส าหรับไมโครโทรลเลอร์ โครงสร้างและหลักการท างานของชิป

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบสมองกลฝังตัวเบื้องต้น น าความรู้ที่ได้เรียน

ไปท ามินิโปรเจกต์ในรายวิชา 

Microcontroller language; structure and operation of 

microcontroller chips; basic of embeded system; applying the 

knowledge gained to do a mini project 

3((3)-0-6) 

723-456 ชุดวิชา MSETA ในสิ่งประดิษฐ์ทางฟิสิกส์ 

(Module : MSETA in Physics Invention) 

ความรู้ทาง MSETA เบื้องต้น(คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์ และ การบูรณาการทุกศาสตร์) ฟิสิกส์ ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม การเลือกวัสดุอุปกรณ์ การฝึกใช้

เครื่องมือ การออกแบบ ระบบควบคุม น าความรู้ทั้งหมดมาบูรณาการ

กัน เพ่ือประดิษฐ์ชิ้นงาน หรือพัฒนานวัตกรรม 1 อย่าง 

Basic of MSETA knowledge (Mathematics  Science Engineering 

Technology and All); physics;  electrical and electronics; 

6((4)-6-8) 
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programming; material selection; tools practicing; design;  

control system; integrated knowledge to invent a workpiece 

or innovation development 

  กลุ่มวิชาฟิสิกส์พอลิเมอร์ 

723-361 ฟิสิกส์พอลิเมอร์ 

(Polymer Physics) 

รายวิชาบังคับก่อน : 723-111 และ 723-112 

สมบัติเชิงกายภาพของพอลิเมอร์ วิสโคอิลาสติกเชิงเส้น สมบัติเชิงกล 

สมบัติการแตกหัก สมบัติเชิงความร้อน และเชิงไฟฟ้า 

Prerequisite: 723-111 and 723-112  

Physical properties of polymers; linear viscoelasticity; 

mechanical properties; failure properties; thermal and 

electrical properties 

3((3)-0-6) 

723-362 ปฏิบัติการฟิสิกส์พอลิเมอร์ 

(Polymer Physics Laboratory) 

ปฏิบัติการการวิเคราะห์สมบัติของพอลิเมอร์ การทดสอบสมบัติเชิงกล 

ความทนต่อแรงดึง ความต้านทานต่อแรงกระแทก การทดสอบการโค้ง

งอ ความแข็งและความต้านทานการขัดถู  

Laboratory on analysis of polymer characteristics; mechanical 

tests; tensile strength; impact resistance; bend test; hardness 

and abrasion resistance 

1(0-3-0) 

723-363 สมบัติเชิงแสงของพอลิเมอร์  

(Optical Properties of Polymers) 

ธรรมชาติของแสง ดัชนีหักเหแสง การหักเหแสงของพอลิเมอร์ โพลาไร

เซชันของแสง วัสดุไบฟริงเกนท์ แสงเชิงรีโอโลยี การวิเคราะห์ความเค้น

เชิงแสง การเรียงตัวของโมเลกุล สมบัติเชิงแสงแบบไม่เป็นเส้นตรงของ

พอลิเมอร์ 

Nature of light; refrective index; refraction through polymer; 

polarization of light; birefringent materials; rheological optics; 

optical stress analysis; molecular orientation; nonlinear 

optical properties of polymers 

3((3)-0-6) 

723-364 สมบัติเชิงเสียงและสมบัติการซึมผ่านของพอลิเมอร์  

( Acoustic Properties and Permeability Properties of 

Polymers) 

3((3)-0-6) 
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ความเร็วเสียง การสะท้อนเสียง การดูดกลืนเสียง การแพร่และการซึม

ผ่าน การวัดการซึมผ่าน ค่าคงที่ของการดูดกลืน สัมประสิทธิ์การแพร่ 

Speed of sound; sound reflextion; sound absorption; diffusion 

and permeation; measuring permeability; absorption 

constant; diffusion coefficient 

723-461 รีโอโลยีของพอลิเมอร์ 

(Rheology of Polymer) 

วิสโคอีลาสติคเชิงเส้น ธรรมชาติของวิสโคอีลาสติค เทนเซอร์ความเค้น-

ความเครียด การสร้างสมการค านวณของการเฉือนอย่างง่าย สมบัติ

วิสโคอีลาสติคเชิงเส้นที่ขึ้นกับเวลา สมการของการซ้อนทับของโบลต์ซ

มันน์ สมการ WLF สมบัติเชิงพลศาสตร์ การไหลยืดตาม การไหลเฉือน 

สมบัติวิสโคอีลาสติคแบบไม่เชิงเส้น การสร้างสมการค านวณสมบัติวิสโค

อีลาสติคแบบไม่เชิงเส้น สมการสมบัติคล้ายยางของ Lodge สมการของ 

BKZ สมการของแวกเนอร์  ผลต่างของความเค้นฉาก  การไหลแบบนอน

นิวโตเนียน  อุปกรณ์และการวัดทางรีโอโลยี  การประยุกต์เชิงรีโอโลยี

กับการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 

Linear viscoelasticity; nature of viscoelasticity; stress-strain 

tensor; linear constitutive for simple shear; linear time-

dependent viscoelastic property; Boltzmann superposition 

principle; WLF’s equation; dynamic viscoelasticity; 

extensional flow; shear flow; nonlinear viscoelastic property; 

constitutive for nonlinear viscoelastic property; Lodge‘s 

rubberlike equation; BKZ’s equation; Wagner’s equation; 

normal stress differences; non-Newtonian flow; rheometry 

and measurements; rheological application in polymer 

processing 

3((3)-0-6) 

723-462 สมบัติเชิงกายภาพของยาง 

(Physical Properties of Rubber) 

สมบัติเชิงฟิสิกส์ของยางหลอม รีแลกเซชัน การคืบและการคืนตัว   

วิสโคซิตีและอิลาสติคซิตี   สมบัติพลวัติของยาง  โมเดลและการสร้าง

สมการค านวณ พลังงานภายในและเอ็นโทรปีเปลี่ยนกับการเปลี่ยนรูป อิ

ลาสติซิตีของโซ่โมเลกุลยาว อิลาสติซิตีของโครงข่ายโซ่โมเลกุล สถิติของ

โซ่แบบนอนเกาเชียน สมบัติเชิงฟิสิกส์ของยางที่ครอสลิงค์ ฟังก์ชันของ

ความเครียด-พลังงาน และการผิดรูปขนาดใหญ่ 

3((3)-0-6) 
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Physical properties of molten rubber; relaxation; creep and 

recovery; viscosity and elasticity; dynamic properties of 

rubber; mechanical model and constitutive equation; internal 

energy and entropy changes on deformation; elasticity of 

long chain molecules; elasticity of molecular network; non-

Gaussian chain statistics; physical properties of cross-linked 

rubber; strain-energy function and large deformation 

723-463 ปฏิบัติการรีโอโลยีของพอลิเมอร์ 

(Rheology of Polymer Laboratory) 

การปฏิบัติการเก่ียวกับหัวข้อการไหลแบบนอนนิวโตเนียน  อุปกรณ์และ

การวัดทางรีโอโลยี  การประยุกต์เชิงรีโอโลยีกับการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 

Laboratory practice on topics covered in non-Newtonian 

flow; rheometry and measurements; rheological application 

in polymer processing 

1(0-3-0) 

723-464 การประยุกต์เชิงรีโอโลยีในการขึ้นรูปของพอลิเมอร์ 

(Rheological Application in Polymer Processing) 

วิสโคอิลาสติกเชิงเส้น วิสโคอิลาสติกไม่เป็นเชิงเส้น การไหลในหัวฉีด 

หลักการทางรีโอโลยีของการอัดรีด หลักการทางรีโอโลยีของการฉีดเข้า

เบ้าพิมพ์ หลักการทางรีโอโลยีของการเป่าเข้าเบ้าพิมพ์ หลักการทางรี

โอโลยีของการเป่าฟิล์ม หลักการทางรีโอโลยีของการผสมยาง 

Linear viscoelasticity; nonlinear viscoelasticity; flow in die; 

role of rhelogy in extrusion; principle of rheology in injection 

molding; principle of rheology in blow molding; principle of 

rheology in film blowing; principle of rheology of rubber 

mixing 

3((3)-0-6) 

723-465 สมบัติเชิงไฟฟ้าและสมบัติเชิงแม่เหล็กของพอลิเมอร์ 

(Electrical and Magnetic Properties of Polymers) 

ความต้านทาน สภาพความต้านทาน ความแรงทางไฟฟ้า การน าไฟฟ้า 

พอลิเมอร์น าไฟฟ้า การรีแลกเชิงไดอิเคตริก วิธีวัดค่าไดอิเลคตริก 

แม่เหล็ก สมบัติเพียโซอิเลคตริก สมบัติไพโรอิเลคตริก และสมบัติเฟอ

โรอิเลคตริกของพอลิเมอร์ 

Resistance; resistivity; electric strength; electrical 

conductivity; conducting polymer; dielectric relaxation; 

3((3)-0-6) 
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methods for dielectric measurements; magnetics; 

piezoelectric; pyroelectric and ferroelectric polymers 

723-466 สมบัติเชิงความร้อนของพอลิเมอร์ 

(Thermal Properties of Polymers) 

การน าความร้อน ความร้อนจ าเพาะ ความหนาแน่น การแพร่เชิงความ

ร้อน สัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงความร้อน การผ่านเข้าเชิงความร้อน 

อุณหภูมิทรานซิชันการเป็นแก้ว อุณหภูมิหลอมเหลว การวัดสมบัติเชิง

ความร้อน 

Thermal conductivity; specific heat; density; thermal 

diffusivity; coefficient of thermal expansion; thermal 

penetration; glass transition temperature; melting 

temperature; measuring thermal properties 

3((3)-0-6) 

  กลุ่มวิชาฟิสิกส์ควอนตัมและฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

723-242 ฟิสิกส์อะตอม 

(Atomic Physics) 

รายวิชาบังคับก่อน : 723-111 และ 723-112  

ฟิสิกส์คลาสสิคก่อนที่จะมาเป็นควอนตัม ทฤษฎีโครงสร้างอะตอมในยุค

แรก ปัญหาในฟิสิกส์คลาสสิคและการพัฒนาทฤษฎีควอนตัม ปัญหาที่

เกิดขึ้นในโครงสร้างของ Bohr  เงื่อนไขของควอนตัมและหลักการของ

การเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ กลศาสตร์คลื่นควอนตัม การประยุกต์ 

กลศาสตร์คลื่นควอนตัมในไฮโดรเจนอะตอม สเปกตรัมและโครงสร้าง

ของโมเลกุล การประยุกต์ทฤษฎีอะตอมในยุคใหม่ การประยุกต์ใช้ใน

ควอนตัมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  

Prerequisite: 723-111 and 723-112 

Classical physics before quantum theory; early atomic 

structure; problem with classical physics and early 

development of quantum theory; trouble with Bohr atom 

structure; quantum condition and principle of adiabatic 

invariant; quantum wave mechanics; application of wave 

mechanics to hydrogen atom; spectrum and structure of 

molecule; modern application in atomic theory; application 

to basic quantum computer 

 

 

3((3)-0-6) 



76 
 

723-344 ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

(Nuclear Physics Laboratory) 

รายวิชาบังคับก่อน : 723-342 

ไกเกอร์มูลเลอร์เคาท์เตอร์ สถิติการนับ ค่าเวลาการแยก ประสิทธิภาพ

ของหัววัดแบบไกเกอร์ อัตราส่วนของชั้นวาง และกฎก าลังสองผกผัน 

พิสัยของอนุภาคแอลฟา การดูดกลืนรังสีบีตา การดูดกลืนรังสีแกมมา 

การวัดรังสีแกมมาด้วยหัววัดซินทิลเลชัน 

Prerequisite: 723-342 

Geiger-muller counter; counting statistics; resolving time; 

geiger tube efficiency; shelf ratios and inverse square law; 

range of alpha particles; absorption of beta ray; absorption of 

gamma ray; gamma ray detection with scintillation detectors 

1(0-3-0) 

723-441 กลศาสตร์ควอนตัม 2 

(Quantum Mechanics II) 

รายวิชาบังคับก่อน : 723-341 

บทน า กลศาสตร์ควอนตัมในสามมิติ ทฤษฎีการรบกวนแบบไม่ขึ้นกับ

เวลา หลักการแปรผัน การประมาณแบบ WKB ทฤษฎีการรบกวนแบบ

ขึ้นกับเวลา 

Prerequisite: 723-341  

Introduction; quantum mechanics in three dimensions; time-

independent perturbation theory; variation principles; WKB 

approximation; time-dependent perturbation theory 

3((3)-0-6) 

723-442 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 

(Solid State Physics) 

รายวิชาบังคับก่อน : 723-341 

โครงผลึก แลททิสส่วนกลับ แรงยึดเหนี่ยวของโครงผลึก การสั่นของ

โครงผลึกและสมบัติเชิงความร้อน แก๊ซเฟร์มีอิเล็กตรอนอิสระ ทฤษฎี

แถบพลังงาน ผลึกสารกึ่งตัวน า 

Prerequisite: 723-341 

Crystal structure; reciprocal lattice; crystal binding; crystal 

vibrations and thermal properties; free electron Fermi gas; 

energy band theory; semiconductor crystal 

 

 

3((3)-0-6) 
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723-444 ฟิสิกส์สุขภาพ 

(Health Physics) 

ชนิดของรังสี หน่วยวัดรังสี ผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต อาการที่เกิดขึ้นจาก

การได้รับรังสี การระวังป้องกันอันตรายจากรังสี 

Types of radiation; radiation unit; radiation injury; radiation 

syndromes; radiation protection 

3((3)-0-6) 

723-445 ทฤษฎีโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

(Introduction to Electronic Structure Theory) 

ทบทวนกลศาสตร์ควอนตัม บทน า วิธีการแปรผัน ทฤษฎีของฮาร์ทรี

ฟอกต์ ทฤษฎีความหนาแน่นเชิงฟังก์ชัน การประยุกต์ใช้งาน 

Reviews of quantum mechanics; introduction; variational 

method; Hartree-Fock theory; density functional theory;  

applications 

 

3((3)-0-6) 

  กลุ่มวิชาธรณีฟิสิกส์ 

723-371 ธรณีฟิสิกส์ 

(Geophysics) 

บทน า แผ่นดินไหวและลักษณะโครงสร้างของโลก ความโน้มถ่วง รูปทรง 

และสมบัติของโลก สนามแม่เหล็กโลกและการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก 

กัมมันตภาพรังสีเพ่ือหาอายุและความร้อนของโลก  

Introduction; seismology and structure of the world; 

gravitation shapes and properties of the world; 

geomagnetism and movement of the earth's crust; 

radioactivity for determination of Earth's age and geothermal 

energy 

3((3)-0-6) 

723-471 ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ 

(Applied Geophysics) 

รายวิชาบังคับก่อน 723-371 

การประยุกต์ใช้ธรณีฟิสิกส์ในด้านการตรวจวัดแผ่นดินไหว ความโน้ม

ถ่วง ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า และการแผ่กัมมันตภาพรังสี  

Prerequisite: 723-371 

Applied geophysics for seismic, gravity, electricity and 

electromagnetic and radioactive methods 

 

3((3)-0-6) 
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723-472 ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์ 

(Geophysics Laboratory) 

รายวิชาบังคับก่อน 723-371และ 723-471 

การปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจวัดแผ่นดินไหว ความโน้มถ่วง ไฟฟ้า

และแม่เหล็กไฟฟ้า และการแผ่กัมมันตภาพรังสี 

Prerequisite: 723-371 and 723-471 

Laboratory practice on topics concerning seismic, gravity, 

electricity and electromagnetic and radioactive methods 

1(0-3-0) 
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3.6 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

 3.6.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ล าดับที ่
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ ชื่อ- สกุล 

ระดับ

การศึกษาที่

จบ 

ชื่อหลักสูตรที่จบ

การศึกษา 
สาขาวิชาที่จบ

การศึกษา 
ชื่อสถาบันที่จบ

การศึกษา 
ปีที่จบ

การศึกษา 

1 xxxxxxxxxxxx อาจารย์ นายปิยะ  ผ่านศึก ปริญญาโท วท.ม.  ฟิสิกส์ ม.เชียงใหม่ 2550 

    ปริญญาตรี วท.บ.  ฟิสิกส์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2539 

         

2 xxxxxxxxxxxx อาจารย์ นายสมชาย  กอพูนพัฒน์  ปริญญาโท วท.ม.  ฟิสิกส์พอลิเมอร์ ม.สงขลานครินทร์ 2548 

    ปริญญาตรี วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) ฟิสิกส์ ม.สงขลานครินทร์ 2546 

         

3 xxxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายชัยวัฒน์  เลิศวิริยะนันทกุล ปริญญาโท วท.ม.  ฟิสิกส์ ม.สงขลานครินทร์ 2550 

    ปริญญาตรี วท.บ.  ฟิสิกส์ ม.สงขลานครินทร์ 2546 

         

4 xxxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายอารีเฟ็น  รัศมีศาสน์ ปริญญาเอก ปร.ด.  ฟิสิกส์ ม.มหิดล 2552 

    ปริญญาโท วท.ม.  ฟิสิกส์ ม.มหิดล 2548 

    ปริญญาตรี วท.บ.  ฟิสิกส์ ม.มหิดล 2546 

5 xxxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายอับดุลมุตตา  ธาตรีบุตร ปริญญาเอก ปร.ด.  ฟิสิกส์ ม.สงขลานครินทร์ 2557 

    ปริญญาโท วท.ม.  ฟิสิกส์ ม.สงขลานครินทร์ 2552 

    ปริญญาตรี วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) ฟิสิกส์ ม.สงขลานครินทร์ 2550 
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 3.6.2 อาจารย์ประจ า/ อาจารย์ผู้สอน 

 

ล าดับที่ 

เลข

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

ระดับ

การศึกษา 

ที่จบ 

หลักสูตร 

(สาขาวิชาที่จบ) 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน 

ช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน 
 ปี 

พ.ศ. 
2565 2566 2567 2568 

1 xxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางพวงทิพย์  แก้วทบัทิม ปริญญาเอก ปร.ด. (ฟิสิกส์) ม.สงขลานครินทร ์ 2552 300 300 300 300 

    ปริญญาโท วท.ม. (ฟิสิกส์) ม.สงขลานครินทร ์ 2538     

    ปริญญาตร ี วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) (ฟิสิกส์) ม.สงขลานครินทร ์ 2534     
2 xxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวธิดารัตน์  วชิัยดิษฐ ปริญญาเอก ปร.ด. (ฟิสิกส์) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2551 300 300 300 300 

    ปริญญาโท วท.ม. (ฟิสิกส์) ม.เกษตรศาสตร์ 2548     

    ปริญญาตรี วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) (ฟิสิกส ์ ม.สงขลานครินทร ์ 2544     

3 xxxxxxxxxxx อาจารย ์ นางสาวสุนารี  บดีพงศ์ ปริญญาเอก ปร.ด. (ฟิสิกส์) ม.สงขลานครินทร ์ 2555 300 300 300 300 

    ปริญญาโท วท.ม. (ฟิสิกส์) ม.สงขลานครินทร ์ 2546     

    ปริญญาตร ี วท.บ. (ฟิสิกส์) ม.ทักษิณ 2542     
4 xxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวเสาวภา โชตสิุวรรณ ปริญญาเอก ปร.ด. (เคมี) ม.เทคโนโลยสีุรนาร ี 2548 300 300 300 300 

    ปริญญาโท วท.ม. (เคม)ี ม.เชียงใหม่ 2540     

    ปริญญาตร ี วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) ม.เชียงใหม่ 2537     

5 xxxxxxxxxxx อาจารย ์ นางสุภาพร แสงแก้ว ปริญญาโท วท.ม. (นิเวศวิทยา) ม.สงขลานครินทร ์ 2545 300 300 300 300 

    ปริญญาตร ี วท.บ. (ชีววทิยา) ม.สงขลานครินทร ์ 2541     

6 xxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย ์ นายอาทติย์  อินทรสิทธิ ์ ปริญญาเอก วท.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) ม.เทคโนโลยสีุรนาร ี 2553 300 300 300 300 

    ปริญญาโท วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) ม.เทคโนโลยสีุรนาร ี 2548     

    ปริญญาตร ี วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) ม.สงขลานครินทร ์ 2545     
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์หรือสหกิจศึกษา)  
 4.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

 ผู้เรียนสามารถ 

1. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านฟิสิกส์เพื่อแก้ปัญหาทางด้านการเกษตรและหรือสิ่งแวดล้อม 

2. ใช้งานและพัฒนาเครื่องมือทางฟิสิกส์ 

3. ประพฤติตน โดยยึด คุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะและมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 

4. ปฏิบัติตนในการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ 

5. สื่อสารและน าเสนอทางวิชาการท้ังภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 

6. ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
 

การฝึกประสบการณ์หรือสหกิจศึกษา จัดเป็นวิชาบังคับเลือกของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ G หรือ P หรือ F และผู้ลงทะเบียนเรียนสามารถเลือกแผนได้

ดังต่อไปนี้ 

แผนการฝึกประสบการณ์ 

รายวิชา 723-403 การฝึกประสบการณ์ (ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง)           ไม่มีหน่วยกิต 

มีเงื่อนไขดังนี้ 

1. นักศึกษาลงทะเบียนศึกษา ในรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์  

ไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ 

2. ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับการฝึกประสบการณ์หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 

หลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา 

แผนสหกิจศึกษา 

 รายวิชา 723-401 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา   1(0-2-1) 

รายวิชา 723-402 สหกิจศึกษา      6(0-36-0) 

มีเงื่อนไขดังนี้ 

1. นักศึกษาลงทะเบียนศึกษา ในรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์  

ไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ หรือต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2. จะต้องมแีต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.75 และทุกรายวิชาเฉพาะเลือกต้องได้เกรดตั้งแต่ 

C ขึ้นไป หรือขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3. ต้องจัดท ารายงานการวิจัย 

 

 4.2 ช่วงเวลา  

วิชา ชั้นปีที่ ภาคการศึกษา 

723-403 การฝึกประสบการณ์ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 

723-402 สหกิจศึกษา 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
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 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน   

วิชา ชั้นปีที่ ภาคการศึกษา 

723-403 การฝึกประสบการณ์ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 ไม่น้อยกว่า 

300 ชั่วโมง (40 ชั่วโมงต่อ

สัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 5 วัน) 

723-401 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  4 ภาคการศึกษาที่ 1  

จ านวน 1 หน่วยกิต เป็นเวลา 

15 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 

723-402 สหกิจศึกษา 4 ภาคการศึกษาที่ 2  

จ านวน 6 หน่วยกิต  

เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

นักศึกษาที่เลือกแผนฝึกประสบการณ์จ าเป็นต้องท าโครงงานทางฟิสิกส์ ในภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 

ในหัวข้อทางสาขาฟิสิกส์ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ โดยที่โครงงานจะมีขอบเขตที่

สามารถท าส าเร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

5.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้  

1. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านฟิสิกส์เพื่อแก้ปัญหาทางด้านการเกษตรและหรือสิ่งแวดล้อม  

2. ใช้งานและพัฒนาเครื่องมือทางฟิสิกส์ 

3. ประพฤติตน โดยยึด คุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะและมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 

4. ปฏิบัติตนในการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ 

5. สื่อสารและน าเสนอทางวิชาการท้ังภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 

6. ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
 

5.3 ช่วงเวลา  

ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 

1) มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้ค าปรึกษานักศึกษาเป็นรายบุคคล 

2) ก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา และมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานที่ทันสมัย 

3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้าและประเมินผล 

4) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา 
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5) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จัดสิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

6) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและคณะกรรมการ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

1) ประเมินผลจากโครงร่าง และความก้าวหน้าในการท าโครงงาน 

2) ประเมินผลจากการน าเสนอปากเปล่า และจากการเขียนรายงาน 

3) ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแบบฟอร์ม  

4) ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม  

5) ผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน  

6) การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนในการน าเสนอผลงาน 

7) ผู้ประสานงานรายวิชาประเมินผลการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยความเห็นชอบของ

อาจารย์ประจ ารายวิชา 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 

1. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านฟิสิกส์

เพ่ือแก้ปัญหาทางด้านการเกษตร

และสิ่งแวดล้อม  

1. จัดรายวิชาทฤษฎีควบคู่กับรายวิชา

ปฏิบัติการ เพื่อเน้นให้มีความรู้และ

มีทักษะการใช้ความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์

ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติการ 

2. จัดล าดับความยากง่ายของรายวิชา

ตามความต่อเนื่อง และสามารถ

ผนวกเข้ากับการฝึกงาน สหกิจ

ศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาส

พัฒนาทักษะให้เพ่ิมพูนยิ่งขึ้น 

3. จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก 

case-based learning PBL และ

ส่งเสริมการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

4. เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

บทบาทสมมุติ กรณีตัวอย่าง 

สถานการณ์จ าลอง และสื่อต่าง ๆ 

5. จัดให้มีการเรียนรู้จากสื่อที่ทันต่อ

เหตุการณ์ปัจจุบัน 

6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ฝึก

กระบวนการคิด เน้นบูรณาการ

ความรู้ และมีการสะท้อนคิด 

7. เน้นการเรียนการสอนแบบ active 

learing และ WIL 

8.จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มี

ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์

ตรง 

9. มอบหมายงานให้ค้นคว้าจากสื่อ/

งานวิจัยและแหล่งเรียนรู้ที่

หลากหลาย 

PLO1: ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าน

ฟิสิกส์เพื่อแก้ปัญหาทางด้าน

การเกษตรและสิ่งแวดล้อม  

PLO2: ใช้และพัฒนาเครื่องมือทาง

ฟิสิกส์ได้ 

PLO3: แสดงออกถึงการมีคุณธรรม 

จริยธรรม ความรับผิดชอบ จิตส านึก

สาธารณะ และจรรยาบรรณทาง

วิชาการ 

PLO4: ปฏิบัติตนในฐานะผู้น าและผู้

ตามในการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ 

PLO5: สื่อสารและน าเสนอทางวิชาการ

ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้

อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 

PLO6: ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศใน

การสืบค้นข้อมูลและการเรียนรู้ด้วย

ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 

2. ซ่อม สร้าง และบ ารุงดูแลรักษา

เครื่องมือทางด้านฟิสิกส์พ้ืนฐาน 

1.จัดรายวิชาปฏิบัติการควบคู่กับ

รายวิชาทฤษฎี เพ่ือเน้นทักษะการ

ใช้เครื่องมือพ้ืนฐานและเครื่องมือ

ชั้นสูง  

2. เพ่ิมทักษะในการใช้อุปกรณ์และ

เครื่องมือทางฟิสิกส์ได้อย่างถูกต้อง

และเหมาะสม 

3. มอบหมายงานให้ค้นคว้าจากสื่อ/

งานวิจัยและแหล่งเรียนรู้ที่

หลากหลาย 

4. จัดให้มีการเรียนรู้จากสื่อที่ทันต่อ

เหตุการณ์ปัจจุบัน 

5. จัดอบรมบรรยายพิเศษโดยวิทยากร

ที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมี

ประสบการณ์ตรง 

6. จัดกิจกรรมการ ซ่อม สร้าง และ

บ ารุงดูแลรักษาเครื่องมือพ้ืนฐาน 

ทั้งในและนอกหลักสูตรโดยให้

นักศึกษามีส่วนร่วม วางแผน ปฏิบัติ 

แก้ปัญหา 

 

PLO1: ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าน

ฟิสิกส์เพื่อแก้ปัญหาทางด้าน

การเกษตรและสิ่งแวดล้อม  

PLO2: ใช้และพัฒนาเครื่องมือทาง

ฟิสิกส์ได้ 

PLO3: แสดงออกถึงการมีคุณธรรม 

จริยธรรม ความรับผิดชอบ จิตส านึก

สาธารณะ และจรรยาบรรณทาง

วิชาการ 

PLO4: ปฏิบัติตนในฐานะผู้น าและผู้

ตามในการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ 

PLO5: สื่อสารและน าเสนอทางวิชาการ

ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้

อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 

PLO6: ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศใน

การสืบค้นข้อมูลและการเรียนรู้ด้วย

ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2561 

  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

ทักษะทั่วไป 

(Generic Skill) 

 

ทักษะเฉพาะ 

(Specific Skill) 

 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 

ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-creator) 

พลเมืองที่
เข้มแข็ง 

(Active citizen) 
PLO1: ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านฟิสิกส์เพ่ือแก้ปัญหาทางด้านการเกษตรและ

สิ่งแวดล้อม  
 3 3 3  

PLO2: ใช้และพัฒนาเครื่องมือทางด้านฟิสิกส์ได้  3 3 3  

PLO3: แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ จิตส านึก

สาธารณะ และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
3  3  3 

PLO4: ปฏิบัติตนในฐานะผู้น าและผู้ตามในการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ 3  3  3 

PLO5: สื่อสารและน าเสนอทางวิชาการท้ังภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น 
3  3  3 

PLO6: ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการเรียนรู้ด้วย

ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
3  3 3 3 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (มคอ.1) พ.ศ. 2554 

 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต 

2. มีระเบียบวินัย 

3. มีจิตส านึกและตระหนักในการปฎิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

4. เคารพสิทธิความคิดเห็นของผู้อื่น 

5. มีจติสาธารณะ  

2. ด้านความรู้ 

1. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์ 

2. มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะน ามาอธิบายหลักการทางทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ 

3. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 

4. มีความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 

1. สามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผลตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์เฉพาะ 

2. น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

3. มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องและ

เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 

2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 

3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิต เพื่อการวิเคราะห์ประมวลผลการแก้ปัญหาและน าเสนอ

ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

2. มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการ

เลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

3. มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนเพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจ าเป็น 

4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ

สถานการณ์ 
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (มคอ.1) พ.ศ. 2554 

 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ  

การใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

PLO1: ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านฟิสิกส์เพ่ือแก้ปัญหา

ทางด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม  
3 3 3 3  3 3 3 3 3 3 3  3  3 3 3  

PLO2:ใช้และพัฒนาเครื่องมือทางด้านฟิสิกส์ได้  3 3   3 3 3 3 3 3 3  3  3 3  3 

PLO3: แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม ความ

รับผิดชอบ จิตส านึกสาธารณะ และจรรยาบรรณทาง

วิชาการ 

3 3 3 3 3  3   3    3      

PLO4: ปฏิบัติตนในฐานะผู้น าและผู้ตามในการท างาน

ร่วมกันกับผู้อื่นได้ 
  3 3 3    3 3   3 3 3     

PLO5: สื่อสารและน าเสนอทางวิชาการท้ังภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 
3  3    3    3 3     3 3  

PLO6: ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล

และการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
3  3     3 3   3       3 

 

 



89 
 

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 
     

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน 
กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

PLO1: ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านฟิสิกส์เพ่ือ

แก้ปัญหาทางด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม  

1. จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ให้ผู้เรียนฝึก

ปฏิบัติหรือลงมือท าจริงทั้งในและนอกห้องเรียนในรูปแบบ

ผสม เช่นใช้เทคนิคการคิดไปข้างหน้า หรือการคิดไปข้าง

หลัง หรือผสมผสาน  

2. สร้างบทเรียนออนไลน์ที่ให้นักศึกษาสืบค้นหาความรู้

เพ่ิมเติมได้  

3. บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

4. มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติม เขียน

รายงานและน าเสนอในชั้นเรียน 

5. จัดการเรียนแบบอภิปรายกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่

ถ่องแท้ 

 

1. สังเกตจากซักถามในการยกตัวอย่างใน 

กิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้สอนออกแบบโดยมองความเข้าใจ

ของผู้ เ รี ยนและท าการแก้ ไขเมื่ อผู้ เ รี ยนเข้าใจ

คลาดเคลื่อน 

2. สร้างแบบทดสอบแบบกระดาษ หรือใช้โปรแกรม

ออนไลน์สร้างแบบทดสอบเช่น kahoot, google 

form เป็นต้น 

3. ประเมินจากการสอบย่อย การสอบ กลางภาค และ

การสอบปลายภาค ประเมินจากผลงานที่ได้รับ

มอบหมาย ประเมินจากการน าเสนอในชั้นเรียน การ

ตอบค าถาม และการมีส่วนร่วมในการอภิปราย

ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายและผู้สอนให้ 

Feedback ข้อบกพร่องหรือความเข้าใจที่

คลาดเคลื่อนของผู้เรียนโดยผ่านแบบทดสอบหรือ

สัมภาษณ์ 

4. การประเมินโดยการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ

ประเมินตนเองและผู้เรียนร่วม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน 
กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

PLO2: ใช้และพัฒนาเครื่องมือทางด้านฟิสิกส์ได้ 1. บรรยายหลักการท างานของเครื่องมือ/อุปกรณ์การทดลอง

รวมทั้งหลักการทางทฤษฎีของแต่ละการทดลอง วิธีการ

เก็บ-วิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการทดลอง 

2. สาธิตวิธีการใช้และเทคนิคต่าง ๆ ในการใช้อุปกรณ์การ

ทดลอง ก่อนที่นักศึกษาจะท าการทดลองด้วยตนเองใน

ห้องปฏิบัติการ 

3. ยกตัวอย่างปัญหาจริงหรือสมมติปัญหาจากชุมชนเป็น

กรณีศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาวิ เคราะห์ปัญหา เ พ่ือหา

แนวทางในการแก้ปัญหาระหว่างการท าการทดลอง 

4. มอบหมายงานงานรายบุคคลและงานที่ท าเป็นทีมเพ่ือ

ตรวจสอบความเข้าใจ ความช านาญ การน าเสนอการเขียน

รายงานที่เหมาะสมกับงาน 

1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมท าการทดลอง การมี

ส่วนร่วมในการซักถามหรือตอบค าถาม ประเมินจาก

ความสามารถในการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์การทดลอง 

และประเมินจากสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

2. ประเมินจากวิธีการวิเคราะห์การแก้ปัญหาในขณะที่

อุปกรณ์มีปัญหา โดยแสดงล าดับการแก้ปีญหาได้

ถูกต้องของขั้นตอนวิธีการ 

3. ประเมินจากคุณภาพของผลงานที่ได้รับจากรายงาน

ผลการทดลอง  

4. ประเมินจากพฤติกรรมในห้องปฏิบัติการ 

5. ประเมินจากสอบปฏิบัติการ 

PLO3: แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม 

ความรับผิดชอบ จิตส านึกสาธารณะ และ

จรรยาบรรณทางวิชาการ 

1. สอดแทรกแนวคิดทางคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ 

โดยเน้นย้ าในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ 

การเข้าเรียน การส่งงานตรงเวลา และการไม่ทุจริตในสอบ

และการปฏิบัติตน 

2. วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือ

กรณีศึกษาในด้านการด าเนินชีวิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมทางวิชาการ ที่ใช้

แนวคิดทางด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสาและมีจิต

สาธารณะ และมีคุณค่าต่อสังคม 

1. ประเมินจากความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ 

ความสนใจในกิจกรรมรายวิชา อาทิ การเข้าเรียน 

การส่งงานได้ตรงเวลา และไม่ทุจริตในการสอบหรือ

คัดลอกผลงานผู้อ่ืน  

2. การประเมินผลในเรื่องพฤติกรรมการแสดงออก

ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมส่วนรวม และมี

จิตสาธารณะในเวลาเรียนหรือกิจกรรมของหลักสูตร 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน 
กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

PLO4: ปฏิบัติตนในฐานะผู้น าและผู้ตามในการ

ท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ 

1. มอบหมายงานกลุ่มในรายวิชา โดยมีการแบ่งงานที่ชัดเจน

ผ่านการน าเสนอหลาย ๆ ครั้ง 

2. จัดกิจกรรมนอกห้องเรียนที่เน้นถึงการท า งานเป็นกลุ่ม ให้

นักศึกษาเป็นผู้ด าเนินงานหลักโดยอาจารย์ในหลักสูตรเป็น

ที่ปรึกษา  

3. จัดกิจกรรมในรายวิชาร่วมกับชุมชนหรือสังคม ส่งเสริมให้

นักศึกษามีน้ าใจและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น 

4. การปฏิบัติงานกับแหล่งประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกงาน

หรื อปฏิ บั ติ ส หกิ จ ศึ กษ า ในหน่ ว ย ง านหรื อ สถาน

ประกอบการ 

5. การน าเสนองานและอภิปรายร่วมกัน 

1. ประเมินจากการซักถาม ปัญหาที่พบจากการท างาน

กลุ่มและคุณภาพของงาน  

2. ประเมินจากจ านวนผู้เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และ

ใบแบบสอบถาม  

3. ประเมินจากผลงานและความรับผิดชอบในหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมายในกลุ่ม 

4. ประเมินจากพฤติกรรม และการแสดงออกของ

นักศึกษาในกิจกรรมต่าง ๆ  

5. สังเกตและประเมินผลโดยผู้ควบคุมดูแลในหน่วยงาน

หรือสถานประกอบการ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

PLO5: สื่อสารและน าเสนอทางวิชาการท้ัง

ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและ

ตรงประเด็น 

1. จัดกิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต้องท างาน

ร่วมกัน และเน้นประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

2. จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ในบาง

รายวิชาหรือบางส่วนของรายวิชา 

3. เข้ารับการทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ และทักษะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4. จัดให้มีการเรียนรู้จากสื่อท่ีทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 

5.จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมี

ประสบการณ์ตรง 

1. ประเมินที่สะท้อนถึงความรู้ ความเข้าใจจากการร่วม

แสดงความคิดเห็น 

2. ประเมินจากการท างานกลุ่ม การมีส่วนร่วมในชั้น

เรียน 

3. ประเมินจากผลงานและการน าเสนอผลงาน 

4. ประเมินจากการเขียนรายงานของนักศึกษา 

5. ประเมินจากข้อสอบ/การสัมภาษณ์/การสังเกต/การ

ท าแบบฝึกหัด/แบบทดสอบ/ที่ให้นักศึกษาได้ฝึก

แก้ปัญหา 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน 
กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

6. มอบหมายงานให้ค้นคว้าจากสื่อ/งานวิจัยและแหล่งเรียนรู้

ที่หลากหลาย 

6. วัดและประเมินความสามารถในการปรับเปลี่ยน

ตนเองให้เป็นผู้รับสารที่รู้เท่าทันสื่อ 

7. ทักษะในการเขียนรายงาน 
PLO6: ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการ

สืบค้นข้อมูลและการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่าง

ต่อเนื่อง 

1. การสาธิต ให้ค าปรึกษาและแนะน าผู้เรียน 

2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและ

ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในรายวิชา 

3. มอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ติดตามสถานการณ์และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมประมง 

4. การสอนแบบเน้นวิจัยเป็นฐาน ให้ผู้ เรียนค้นคว้าและ

ด าเนินการวิจัย 

5. การปฏิบัติงานกับแหล่งประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกงาน

หรื อปฏิ บั ติ ส หกิ จ ศึ กษ า ในหน่ ว ย ง าน หรื อ สถาน

ประกอบการ 

 

1. ประเมินจากพฤติกรรมการค้นคว้าและเรียนรู้ด้วย

ตนเอง การเลือกใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

2. ประเมินจากรายงานการค้นคว้า รายงานสัมมนาหรือ

งานที่ได้รับมอบหมาย 

3. ประเมินผลจากโครงการวิจัย หรือผลการวิจัย   

4. สังเกตและประเมินผลโดยผู้ควบคุมดูแลในหน่วยงาน

หรือสถานประกอบการ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
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5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

x ความรับผิดชอบหลัก     { ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา/โมดูล 
จ านวน

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

วิชาศึกษาทั่วไป        
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2((2)-0-4) {  { {  x 

711-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 1((1)-0-2) {  { x  { 

117-103 จิตวิวัฒน์และคิด-ท า-น าสุข 3((3)-0-6) {  { x  { 

993-172 จิตสาธารณะในภาวะวิกฤต 1((1)-0-2) {  { x  { 

196-101 ความเป็นพลเมือง 2((2)-0-4) {  { x  { 

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นประกอบการ 1((1)-0-2) {  { { x { 

747-102 ข้อมูลนี้มีค าตอบ 2((2)-0-4) {  { {  x 
117-116 การรู้เท่าทันดิจิทัล 2((2)-0-4) {  { { { x 

299-104 รู้คิด รู้เท่าทัน 2((2)-0-4) {  { {  x 

724-106 เกาะติดกระแสวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ 2((2)-0-4) { { { { { x 

724-107 การบริโภคสีเขียว 2((2)-0-4) {  {   x 

746-103 ฟินแมท 2((2)-0-4) {  {  { x 

417-101 ไฮ-อิงลิช 2((2)-0-4) {  {  x { 

417-102 เพ็นแอนด์โฟสต์ 2((2)-0-4) {  {  x { 

411-101 ภาษาไทย ภาษาเธอ 2((2)-0-4) {  {  x { 

125-101 หัตถกรรมสร้างสรรค์ 1((1)-0-2) {  { x  { 
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รายวิชา/โมดูล 
จ านวน

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
277-103 สวยด้วยเศษวัสดุ 1((1)-0-2) {  x   { 

277-104 การ์ตูนหรรษา 1((1)-0-2) {  x   { 

411-103 สีสันบันเทิงคดี 1((1)-0-2) {  x  { { 

412-123 ศิลปะแดนมังกร 1((1)-0-2) {  x  { { 

413-242 เสน่ห์มลายู 1((1)-0-2) {  x  { { 

415-140 เปิดประตูสู่ญี่ปุ่น 1((1)-0-2) {  x  { { 

416-146 ท่องแดนกิมจิ 1((1)-0-2) {  x  { { 

437-111 ศิลปะบ าบัด 1((1)-0-2) {  x  { { 

910-114 เพลินเพลงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1((1)-0-2) {  { x {  

117-118 โยคะ 1((1)-0-2) {  x {  { 

281-204 ลีลาศ 1(0-2-1) {  x x  { 

281-205 กิจกรรมประกอบจังหวะ 1(0-2-1) {  x x  { 

281-207 บาสเกตบอล 1(0-2-1) {  x x  { 

281-209 วอลเล่ย์บอล 1(0-2-1) {  x x  { 

281-210 แฮนด์บอล 1(0-2-1) {  x x  { 

281-215 เทเบิลเทนนิส 1(0-2-1) {  x x  { 

281-216 แบดมินตัน 1(0-2-1) {  x {  { 

281-219 ว่ายน้ า 1(0-2-1) {  x {  { 

281-220 เปตอง 1(0-2-1) {  x x  { 
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รายวิชา/โมดูล 
จ านวน

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
281-223 มวยไทย 1(0-2-1) {  x {  { 

281-225 เทควันโด 1(0-2-1) {  x {  { 

281-226 ไอกิโด 1(0-2-1) {  x {  { 

281-227 ยูโด 1(0-2-1) {  x {  { 

910-111 ร าไทยเพ่ือสุขภาพ 1((1)-0-2) {  x {  { 

910-112 โขนเพ่ือพัฒนาร่างกายและจิตใจ 1((1)-0-2) {  x {  { 

910-113 แจ๊สด้านซ์ 1((1)-0-2) {  x {  { 

125-102 มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญา 2((2)-0-4) {  x {  { 

425-101 วัฒนธรรมน าชม 2((2)-0-4) {  x {  { 

196-103 ภาวะผู้น าและการจัดการ 2((2)-0-4) {  x x { { 

437-201 จริยศาสตร์กับความรับผิดชอบต่อสังคม 2((2)-0-4) {  x {  { 

724-108 ธรรมชาติบ าบัด 2((2)-0-4) {  x {  { 

276-101 การมองภาพแบบองค์รวม 2((2)-0-4) {  x x  { 

437-202 คิดอย่างเฉลียว เข้าใจอย่างฉลาด 2((2)-0-4) {  x   { 

263-123 การถ่ายภาพเพ่ือการท่องเที่ยวในต่างแดน 2((2)-0-4) {  {  x { 

412-201 หนีห่าว จงกว๋อ 2((2)-0-4) {  x  x { 

413-213 มาเลย์ออนทัวร์ 2((2)-0-4) {  x  { { 

415-203 เซย์ไฮสไตล์คาวาอ้ี 2((2)-0-4) {  x  x { 

416-125 อันยองฮาเซโย โคเรีย 2((2)-0-4) {  x  x { 
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รายวิชา/โมดูล 
จ านวน

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
417-191 พัฒนาการอ่าน 2((2)-0-4) {  x  x { 

417-193 บันเทิงศึกษาภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) {  x { x { 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก        
721-111 เคมีทั่วไป 1 3((3)-0-6) { {  {  x 
721-112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0) { {  x  { 

721-113 เคมีทั่วไป 2 3((3)-0-6) { {  {  x 
722-113 ปฏิบัติการชีววิทยา 1(0-3-0) { {  x  { 

722-114 หลักชีววิทยา 3((3)-0-6) { {  {  x 
723-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3((3)-0-6) { {  {  x 
723-112 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3((3)-0-6) { {  {  x 
723-211 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-0) { x  x  { 

723-212 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-0) { x  x  { 

746-113 คณิตศาสตร์ 1 3((3)-0-6) {   {  x 
746-114 คณิตศาสตร์ 2 3((3)-0-6) {   {  x 

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ        

723-221 กลศาสตร์ 1 3((3)-0-6) x { { {  x 

723-222 ความร้อนและอุณหพลศาตร์ 3((3)-0-6) x { { { { x 

723-224 การสั่นและคลื่น 3((3)-0-6) x { { { { x 

723-225 ปฏิบัติการกลศาสตร์ 1(0-3-0) { x { x { { 
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รายวิชา/โมดูล 
จ านวน

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
723-243 ชุดวิชาเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อการฟ้ืนฟูการเกษตรและ

สิ่งแวดล้อมไทย  

5((3)-6-6) x x x { x x 

723-251 อิเล็กทรอนิกส์ 3((3)-0-6) x { { x { x 

723-252 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-0) { x { x  x 

723-281 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาตร์ 1 3((3)-0-6) x {  { x { 

723-282 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 2 3((3)-0-6) x {  { x { 

723-321 กลศาสตร์ 2 3((3)-0-6) x x { { { x 

723-323 กลศาสตร์เชิงสถิติ 3((3)-0-6) x { { { { x 

723-331 แม่เหล็กไฟฟ้า 1 3((3)-0-6) x { x { x { 

723-332 แม่เหล็กไฟฟ้า 2 3((3)-0-6) x { x { { { 

723-333 ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า 1(0-3-0) { x { x { x 

723-334 ทัศนศาสตร์เชิงกายภาพ 3((3)-0-6) x x { { { x 

723-341 กลศาสตร์ควอนตัม 1 3((3)-0-6) x { x { { x 

723-342 ฟิสิกส์นิวเคลียร์  3((3)-0-6) x x { { x x 

723-343 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์ 3((3)-0-6) x { x { { x 

723-351 อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ 3((3)-0-6) x x { { x x 

723-352 ภาษาโปรแกรมส าหรับนักฟิสิกส์ 3((3)-0-6) { x { x x x 

723-443 ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่ 1(0-3-0) { x { x x x 

723-484 ฟิสิกส์ของเครื่องมือ 3((3)-0-6) x { { { x x 
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รายวิชา/โมดูล 
จ านวน

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
723-486 สัมมนาทางฟิสิกส์ 1(0-3-0) x { x x x x 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก  

(แผนสหกิจศึกษาและแผนฝึกประสบการณ์) 
       

723-401 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-3-0) x x x { { { 

723-402 สหกิจศึกษา 6(0-36-0) x x x x x x 
723-403 การฝึกประสบการณ์ - x x x x x x 
723-487 โครงงานทางฟิสิกส์ 3(0-9-0) x x x x x x 
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (ประยุกต์และร่วมสมัย)        

723-223 กลศาสตร์วัสดุ 3((3)-0-6) x { { x { x 
723-335 ปฏิบัติการทัศนศาสตร์ 1(0-3-0) x x { x { x 
723-381 เทคโนโลยีพลังงาน 3((3)-0-6) x { { x { { 

723-382 ดาราศาสตร์ปฎิบัติ 3((3)-0-6) x x { { x x 
723-383 ดาราศาสตร์อิสลาม 3((3)-0-6) x x { { x x 
723-384 ศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโนเบื้องต้น 3((3)-0-6) x x { { x x 
723-391 ฟิสิกส์บรรยากาศ 3((3)-0-6) x { { { x x 
723-481 ฟิสิกส์ร่วมสมัย 3((3)-0-6) x x x { { x 
723-483 ปัญหาทางฟิสิกส์ 3((3)-0-6) x { { x { { 

723-485 ปฏิบัติการในโรงฝึกงานฟิสิกส์ 3((2)-3-4) { x { x { { 

723-488 ฟิสิกส์ส าหรับครู 3((3)-0-6) x x { x { { 

723-491 พลศาสตรบรรยากาศ 3((3)-0-6) x { { x { x 
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รายวิชา/โมดูล 
จ านวน

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
723-492 ฟิสิกส์ของเมฆและหยาดน้ าฟ้า 3((3)-0-6) x { { { x x 
723-493 ฟิสิกส์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3((3)-0-6) x x { { x x 
723-494 มาตรวิทยา 3((3)-0-6) x x { { x x 
723-495 หลักการของนิติวิทยาศาสตร์ 3((3)-0-6) x { { x { { 

723-496 ฟิสิกส์ส าหรับนิติวิทยาศาสตร์ 3((3)-0-6) x x { x { { 

723-497 กลศาสตร์ของไหล 3((3)-0-6) x { { x { x 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์)        

723-353 ฟิสิกส์เชิงค านวณ 3((3)-0-6) x { x { x x 
723-451 ฟิสิกส์กับเทคโนโลยีเสมือนจริง 3((3)-0-6) x x { { { x 
723-452 นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางฟิสิกส์ 3((3)-0-6) x x { x { x 
723-454 การใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาทางฟิสิกส์ 3((3)-0-6) x { { x 

{ x 
723-455 ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น 3((3)-0-6) x x { x { x 
723-456 ชุดวิชา MSETA ในสิ่งประดิษฐ์ทางฟิสิกส์ 6((4)-6-8) x x { x { x 
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (ฟิสิกส์พอลิเมอร์)        

723-361 ฟิสิกส์พอลิเมอร์ 3((3)-0-6) x { { { x x 

723-362 ปฏิบัติการฟิสิกส์พอลิเมอร์ 1(0-3-0) { x { x { x 

723-363 สมบัติเชิงแสงของพอลิเมอร์ 3((3)-0-6) x { { { x x 

723-364 สมบัติเชิงเสียงและสมบัติการซึมผ่านของพอลิเมอร์ 3((3)-0-6) x { { { x x 

723-461 รีโอโลยีพอลิเมอร์ 3((3)-0-6) x { { { x x 
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รายวิชา/โมดูล 
จ านวน

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
723-462 สมบัติเชิงกายภาพของยาง 3((3)-0-6) x { { { x x 

723-463 ปฏิบัติการรีโอโลยีของพอลิเมอร์ 1(0-3-0) { x { x { x 

723-464 การประยุกต์เชิงรีโอโลยีในการขึ้นรูปของพอลิเมอร์ 3((3)-0-6) x { { { x x 

723-465 สมบัติเชิงไฟฟ้าและสมบัติเชิงแม่เหล็กของพอลิเมอร์ 3((3)-0-6) x { { { x x 

723-466 สมบัติเชิงความร้อนของพอลิเมอร์ 3((3)-0-6) x { { { x x 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (ฟิสิกส์ควอนตัมและฟิสิกส์นิวเคลียร์)        

723-242 ฟิสิกส์อะตอม 3((3)-0-6) x x { {  { 

723-344 ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1(0-3-0) { x x x { x 

723-441 กลศาสตร์ควอนตัม 2 3((3)-0-6) x { x { { x 

723-442 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 3((3)-0-6) x { { { x x 

723-444 ฟิสิกส์สุขภาพ 3((3)-0-6) x { x { { x 

723-445 ทฤษฎีโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3((3)-0-6) x { x { { x 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (ธรณีฟิสิกส์)        

723-371 ธรณีฟิสิกส์ 3((3)-0-6) x { x { { x 

723-471 ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ 3((3)-0-6) x { x { x x 

723-472 ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์ 1(0-3-0) { x { x { x 
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6. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (ระบุให้เห็นพัฒนาการการเรียนรู้ของนักศึกษา) 

 

ปีที ่ รายละเอียด 

1 อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ทั่วไปได ้สามารถใช้

เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์พ้ืนฐาน  ท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความ

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น 

 

2 อธิบายหลักการพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องทางกลศาสตร์ การสั่นและคลื่น อุณหพลศาสตร์ 

อิเล็กทรอนิกส์ คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ และชุดวิชาเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อการฟ้ืนฟู

การเกษตรและสิ่งแวดล้อมไทย  สามารถระบุแนวทางแก้ปัญหา วิเคราะห์โจทย์ ปัญหาเฉพาะ

ด้านทางฟิสิกส์ ท างานเป็นทีมทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 

 

3 อธิบายหลักการทางกลศาสตร์ขั้นสูง แม่เหล็กไฟฟ้า กลศาสตร์ควอนตัม ไมโครคอนโทรลเรอร์ 

อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ และการปฏิบัติการขั้นสูง  สามารถออกแบบชุดทดลองทางกลศาสตร์ 

วงจรทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การเกษตร และสิ่งแวดล้อมได้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การสืบค้นเฉพาะทางเพ่ือการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

4 นักศึกษาออกแบบการทดลองและวางแผนอย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ฟิสิกส์ สร้างชิ้นงาน  

หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมทางฟิสิกส์ เพ่ือแก้ปัญหาในงานการเกษตร และสิ่งแวดล้อม มี

ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ทัศนคติเชิง

บวก มีจริยธรรมทางวิชาการ และอดทนสู้งาน 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต  

พ.ศ. 2563 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบ ถึงผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

หลักสูตร 

2) คณะกรรมการสาขาวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับรองผลการประเมินของรายวิชา 

4) ประเมินผลการฝึกประสบการณ์/การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จากอาจารย์ผู้สอน ผู้เกี่ยวข้องใน

สถานประกอบการ ผลงานของนักศึกษา 

5) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 1) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต 

พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าาหนดไว้ในหลักสูตร 

และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 8 ระดับ-คะแนน  

 2) เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 3) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ PSU English Test เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

1) นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและวิธีการ

ประเมินผล 

2) จัดช่องทางรับค าร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนักศึกษา 

3) จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย  

1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  

2) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์ 

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

การเตรียมการในระดับคณะ  

1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง 

2) การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง

วิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

การเตรียมการในระดับสาขาวิชา 

1) สาขาวิชาฯ ประชุมวิเคราะห์ภาระงานของอาจารย์และเสนอขอกรอบอัตราผ่านคณะเพื่อด าเนินการต่อ 

2) เมื่อได้รับกรอบอัตรา ที่ประชุมสาขาวิชาฯ ร่วมก าหนดคุณสมบัติของต าแหน่งอาจารย์ที่จะประกาศรับสมัคร 

3) สาขาวิชาฯ เสนอชื่อกรรมการให้คณะแต่งตั้งเพ่ือเป็นกรรมการสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 

1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน การสร้าง

ครูมืออาชีพ การสอนแบบ active learning  

2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งครอบคลุมทักษะการ

จัดการเรียนการสอนข้ันพื้นฐาน และข้ันสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล 

การพัฒนาระดับคณะ 

1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยในสาขาวิชาสายตรง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง

วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือ

การลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซ่ึง

ครอบคลุมทักษะการจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน และข้ันสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและ

การประเมินผล 
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การพัฒนาระดับสาขาวิชา 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการกระตุ้นให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมโครงการต่าง  ๆ ที่คณะ

ด าเนินการ  

2) จัดระบบพ่ีเลี้ยงด้านการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

  การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 

1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 

2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุนเงินค่าใช้จ่าย

รายเดือนส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่น าเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และท าวิจัย 

  การพัฒนาระดับคณะ 

1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 

2) ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และเพ่ือความเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาชีพ 

3) การกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการท้ังในรูปแบบของต าราและบทความซึ่งตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการ 

  การพัฒนาระดับสาขาวิชา 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชาการต่าง  ๆที่ด าเนินการโดย

หน่วยงานอื่นให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทราบ 

2) ให้การสนับสนุนการก่อตั้งกลุ่มวิจัย หรือหน่วยวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

1) มีกรรมการวิชาการระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม 

2) มีกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่วางแผน ด าเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ประเมินผล

การสอน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

3) มีผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าทีในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การ

ติดตามประเมินผลหลักสูตร 

4) มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาท าหน้าที่จัดท า มคอ. 3-6 และวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ

อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอนและติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมี

คุณภาพ 

5) มีกรรมการบริหารหลักสูตรประสานงานการสรรหากรรมการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อถึงรอบการปรับปรุง

หลักสูตร 

 

2. บัณฑิต  

1) มีการก าหนดเป้าหมายการมีงานท าของบัณฑิตร้อยละ 80 ขึ้นไป หลังจบการศึกษาอย่างน้อย 1 ปี 

2) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 

3) มีการส ารวจการได้งานท าของบัณฑิตทุกปี รายงานผลแจ้งมายังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือน าข้อมูล

ไปเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 

3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 

3.1.1 การรับนักศึกษา 

1) ระบบการรับนักศึกษาเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2) แนวทางการรับนักศึกษาโครงการพิเศษเป็นไปตามกลไกของคณะและมหาวิทยาลัย 

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรคัดเลือกคณาจารย์เข้าเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

1) คณะจัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาโดยมีโครงการต่าง ๆ เช่น การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ การ

เตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

2) อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแนะน าหลักสูตรของสาขาวิชาและรายวิชา 

การเตรียมความพร้อมในการเรียนมหาวิทยาลัย การลงทะเบียนและให้ค าปรึกษาให้กับนักศึกษา 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

1) อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ  และ

แนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
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2) คณะและกรรมการบริหารหลักสูตรจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรหลังส าเร็จ

การศึกษา 

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท าระบบการจัดการข้อร้องเรียนและมีการส ารวจความพึงพอใจต่อผล

การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 

4. อาจารย ์ 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

การรับอาจารย์ใหม่ 

1) สาขาวิชาฯ ประชุมเพ่ือวิเคราะห์ภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและเสนอขอกรอบอัตรา

ผ่านคณะเพ่ือด าเนินการต่อ 

2) เมื่อไดร้ับกรอบอัตรา ที่ประชุมสาขาวิชาฯร่วมก าหนดคุณสมบัติของต าแหน่งอาจารย์ที่จะประกาศ

รับสมัคร 

3) สาขาวิชาฯ เสนอชื่อกรรมการให้คณะแต่งตั้งเพ่ือเป็นกรรมการสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ 

การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1) ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

2) ที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรวิเคราะห์การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

3) ถ้ามีอาจารย์ประจ าหลักสูตรพ้นจากหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เกษียณ ลาออกหรือจ าเป็นต้องย้าย

ไปท าหน้าที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรอ่ืน ที่ประชุมกรรมบริหารหลักสูตรจะคัดเลือกอาจารย์ประจ า

สูตรใหม่ที่มีคุณสมบัติที่เป็นไปตามเกณฑ์ โดยรับอาจารย์ใหม่หรืออาจารย์ประจ าในสาขาวิชาฯ 

ตามล าดับขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้น 

4) หลักสูตรจัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ 

5) หลักสูตรให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ที่

เกี่ยวข้องการบริหารหลักสูตรและศักยภาพในการสอน และความรู้อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4.1.2 มีระบบการบริหารอาจารย์โดยคณะ/มหาวิทยาลัย 

4.1.3 มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์โดยคณะ/มหาวิทยาลัย และหลักสูตรมีการกระตุ้นให้อาจารย์

ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมโครงการต่าง ๆที่คณะหรือมหาวิทยาลัยด าเนินการ และประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาวิชาการต่าง ๆที่ด าเนินการโดยหน่วยงานอื่นให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทราบ 

4.2 คุณภาพอาจารย ์

1) คณะ/มหาวิทยาลัยติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
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2) คณะ/มหาวิทยาลัยติดตามและรายงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

1) มีการรายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ในรายงานการประเมินคุณภาพหลักสูตรทุกปี 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารงานของหลักสูตร 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

     หลักสูตรได้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีโดย 

1)  ประชุมอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องทั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และ

วิทยาการคอมพิวเตอร์  

2) แต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตร   

3)  วิเคราะห์หลักสูตรและรายวิชาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

4)  ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่สอดคล้องกับหลักคิดของหลักสูตร และกรอบมาตรฐาน TQF   

5)  ก าหนดสาระรายวิชาที่ถูกต้องและทันสมัยสอดดคล้องกับตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ           

6)  ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนการสอนแบบ active learning 

และที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางรวมทั้งการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับสาระรายวิชาและผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง  

7)  มีการก าหนดการเปิดรายวิชาเป็นล าดับก่อน-หลังที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาของนักศึกษา  

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.2.1 หลักสูตรได้ก าหนดผู้สอนแต่ละรายวิชาดังนี้ 

1) มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ าเพ่ือแบ่งภาระงานสอนตามคุณวุฒิ

ของอาจารย์และความเหมาะสม  

2)  ในรายวิชาที่เปิดหลายกลุ่มมีผู้ประสานงานและจะใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน  

3)  ประชุมหารืออาจารย์ที่เก่ียวข้องเพ่ือก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย 

5.2.2 การก ากับกระบวนการเรียนการสอนและตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 

1) ก าหนดให้ผู้สอนท าประมวลการสอน มคอ.3 หรือ มคอ.4 ก่อนการสอน และท า มคอ.5 หรือ มคอ.

6 หลังเสร็จสิ้นภาคการศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามการส่งประมวลการสอน มคอ.3 หรือ มคอ.4 ก่อนการสอน 

และท า มคอ.5 หรือ มคอ.6 หลังเสร็จสิ้นภาคการศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3)  มีการบูรณาการการสอนกับการบริการวิชาการโดยให้นักศึกษาเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการจัด

กิจกรรม  

4) ทุกรายวิชามีการประเมินการเรียนนักศึกษาอย่างน้อยสองครั้ง  

5) มีการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชา  
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 5.2.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

1) การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 

2) มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการเพ่ือแนะน า ดูแล ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการจัด

แผนการเรียนและเรื่องอ่ืน ๆ  

3) มีอาจารย์ที่ปรึกษาในการท ากิจกรรมของนักศึกษา 

4) มีอาจารย์ที่ปรึกษาในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

5.2.4 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

1) นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและ

วิธีการประเมินผล 

2) จัดช่องทางรับค าร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนักศึกษา 

3) จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 

5.3 การประเมินผู้เรียน 

 หลักสูตรมีแนวทางในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ มคอ. ดังนี้  

1)  มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินรายวิชาโดยทุกรายวิชาต้องมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

อย่างน้อย 2 ครั้งในหนึ่งรายวิชา     

2)  ให้นักศึกษารับทราบการก าหนดสัดส่วนในการเก็บคะแนน 

3)  มีคณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบเพื่อปรับปรุงค าถามหรือปรับปรุงข้อสอบให้สะท้อนตามมาตรฐาน มคอ.   

5)  รายวิชาที่มีกลุ่มเดียวผู้สอนเป็นผู้ก าหนดเกณฑ์การประเมิน ส่วนรายวิชาที่มีหลายกลุ่มผู้ประสานงานกับ

อาจารย์ผู้สอนจะช่วยกันพิจารณาก าหนดเกณฑ์   

6)  วิธีการให้เกรดมีทั้งอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม  

7)  มีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากระดับคะแนนของผู้เรียนและตามกรอบ มคอ.5 และ มคอ.6    

8)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

9) น าผลการประเมินผู้เรียนไปปรับปรุงการเรียนการสอน 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน 

โสตทัศนูปกรณแ์ละวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้าง

สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

  1.ชุดทดสอบสมบัติทางกายภาพของฟิสิกส์พอลิเมอร์ 

   1.1 Universal Testing Machine 1 ตัน      จ านวน 2 เครื่อง 

   1.2 Mooney Viscometer       จ านวน 1 เครื่อง 

   1.3 Capillary Rheometer       จ านวน 1 เครื่อง 
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   1.4 Zwick Impact Tester       จ านวน 1 เครื่อง 

   1.5 Drop Ball Type Impact Tcster      จ านวน 1 เครื่อง 

   1.6 Melt Flow Indexer       จ านวน 1 เครื่อง 

   1.7 HDT/VICAT        จ านวน 1 เครื่อง 

   1.8 Data Logger        จ านวน 1 เครื่อง 

   1.9 Electrometer        จ านวน 1 เครื่อง 

  2. เครื่องมือวิเคราะห์ทางฟิสิกส์พอลิเมอร์ 

   2.1 Thermogravimetric Analyzer (TGA)     จ านวน 1 เครื่อง 

   2.2 Differential Scanning Calorimetry (DSC)       จ านวน 1 เครื่อง 

   2.3 Dynamic Mechanical Analyser (DMA7)     จ านวน 1 เครื่อง 

  3. อุปกรณ์แปรรูปยางและพลาสติก 

   3.1 Rubber Injection Molding Machine, shot size 500 ml   จ านวน 1 เครื่อง 

   3.2 Plastic Injection Molding (80 ton)     จ านวน 1 เครื่อง 

   3.3 Plastic Extruder (single screw L/D 25:1)     จ านวน 1 เครื่อง 

  4. ชุดทดสอบทางฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

   4.1 หัววัดรังสีแกมมาแบบผลึกเรืองแสง ชนิดโซเดียมไอโอได: NaI(TI)  จ านวน 1 เครื่อง 

   4.2 หัววัดรังสีแกมมาแบบสารกึ่งตัวน า ชนิดเจอมาเนียมบริสุทธิ์สูง: HPGe  จ านวน 1 เครื่อง 

   4.3 หัววัดรังสีแกมมาแบบหัวบรรจุแก๊ส ชนิดไกเกอร์มูลเลอร์: GM   จ านวน 1 เครื่อง 

   4.4 หัววัดรังสีแอลฟา        จ านวน 1 เครื่อง 

   4.5 หัววัดปริมาณรังสีแบบเทอร์โมลูมิเนสเซนต์: TLD    จ านวน 1 เครื่อง 

   4.6 ชุดทดลองนิวเคลียร์พื้นฐาน       จ านวน 1 เครื่อง 

  5. ชุดทดสอบทางธรณีฟิสิกส์       จ านวน 1 เครื่อง 

  6. ชุดสาธิตทัศนศาสตร์พื้นฐาน       จ านวน 1 เครื่อง 

  7. ชุดทดลอง Brewster’s Angle       จ านวน 1 เครื่อง 

  8. ชุดทดลอง Photoelectric Effect      จ านวน 1 เครื่อง 

  9. ชุดทดลอง Microwave        จ านวน 1 เครื่อง 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสรรหาคณะกรรมการฝ่ายจัดหาทรัพยากรและร่วมวางแผนจัดหาติดตาม

การใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

2) อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อและต าราไปยังคณะกรรมการห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 

1) ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากรเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีการประชุม

หลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษาละสองครั้งโดยต้องบันทึกการ
ประชุมทุกครั้ง 

3 3 3 3 3 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

3 3 3 3 3 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

3 3 3 3 3 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

3 3 3 3 3 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/
สภาวิชาชีพก าหนดภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

3 3 3 3 3 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

3 3 3 3 3 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานใน
ผลการด าเนินการของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

 
3 3 3 3 3 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

3 3 3 3 3 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 3 3 3 3 3 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3 3 3 3 3 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 - - - 
3 3 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 - - - - 
3 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา  เพ่ือติดตามการ

ด าเนินการตาม มคอ. ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ  

80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1) ประเมินรายวิชา โดยนักศึกษา 

2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับสาขาวิชา 

3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา  

4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบค าถามในชั้นเรียน 

5) ด าเนินการวิจัยเพ่ือการพัฒนากลยุทธ์การสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1)  นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 

2)  สังเกตการณ์ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน 

3)  รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ในการ

ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 

4)  คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงทักษะ 

กลยุทธ์การสอน 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต่ละปีโดยนักศึกษาในชั้นปีนั้น ๆ 

2) คณะประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

3) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตใหม่ 

4) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต 

5) คณะประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

6) คณะกรรมการด าเนินการติดตามประเมินผลหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key Performance 

Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลหลักสูตร 

2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพ่ือน าผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และ

กลยุทธ์การสอน 
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3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 

4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิต ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย และผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ภาคผนวก 

 

ก. ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs  กับปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ  คุณลักษณะของบัณฑิต 

และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ข. ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กับ Knowledge/ Attitude/ Skill 

ค. ตารางแสดงรายวิชา กับ Knowledge/ Attitude/ Skill 

ง. แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการ

จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 

จ. ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WorkIintegrated  Learning : WIL) 

ฉ. ข้อมูลกลุ่มชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 

ช. ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

และอาจารย์ผู้สอน 

ซ. ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการด าเนินการของหลักสูตร 

ฌ. เอกสารเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 

ญ. เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

ฎ. เอกสารเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับรายวิชาที่ มคอ.1 ก าหนด 

ฏ. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 

ฐ. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร   
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ภาคผนวก ก   

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs  กับปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ  คุณลักษณะของบัณฑิต และความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ตาราง ก1. การจัดกลุ่มความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

Stakeholders Needs 

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (Vision) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลยัเพื่อ

นวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ 

มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายในปี 

พ.ศ. 2570 

1. มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นนวตักรรม 

2. มีความรู้ ความสามารถด้านวชิาการในสาขาวชิาฟิสิกส ์

3. มีความสามารถในการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

4. มีความเป็นสากล มีความสามารถในการสื่อสาร 

พันธกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Mission) 

พันธกิจ 1 สร้างความเปน็ผูน้ าาทางวชิาการและ

นวัตกรรม โดยมีการวิจัยเปน็ฐานเพื่อการพัฒนา

ภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสูส่ังคมและเครือขา่ย

สากล 

พันธกิจ 2 สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวชิาการและ

วิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวนิัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและ

ทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรูบ้น

พื้นฐาน 

ประสบการณ์จากการปฏบิัต ิ

พันธกิจ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคม

ฐานความรู้บนพืน้ฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญา

ของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รูไ้ด้มีโอกาสเข้าถึง

ความรูไ้ด้อย่างหลากหลายรูปแบบ 

1. มีความรู้ความสามารถด้านวชิาการในสาขาวชิาฟิสิกส์ 

2. บูรณาการความรู้ใช้ในสถานการณ์จริงได ้

3. มีความสามารถในการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

4. มีคุณธรรม จริยธรรม 

อัตลักษณ์ I-WiSe 

(Integrity, Wisdom, Social Engagement) 

ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝป่ัญญา จิตสาธารณะ 

1. ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย 

2. ใฝ่ปัญญา 

3. มีจิตสาธารณะ 

ปรัชญาการจัดการศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์(Philosophy) 

การจัดการศึกษาตามแนวทาง พิพัฒนาการนิยม 

(Progressivism) คือการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน 

เพื่อให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข และ

ปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยใช้

1. มีความรู้ความสามารถด้านวชิาการในสาขาวชิาฟิสิกส ์

2. มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ 

ตนเองถนัดร่วมกับสาขาวิชาอ่ืน ๆ 

3. มีความสามารถในการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

4. มีคุณธรรม จริยธรรม 

5. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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Stakeholders Needs 

กระบวนการจัดการเรียนรู้เปน็เครื่องมือในการพัฒนา

ผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศนูย์กลางของการเรียนรู้ และ

พัฒนาจากความต้องการของผู้เรียนผ่านกระบวนการ

แก้ปัญหาและค้นควา้ด้วยตนเอง กระบวนการทีต่้องลง

มือปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งจะน าไปสู่การ

เรียนรู้ที่ยั่งยืน และจากแนวคิดที่ว่าการพัฒนาคือการ

เปลี่ยนแปลงการเรียนรู้จึงไม่ไดห้ยุดอยู่เพียงภายใน

มหาวิทยาลยัแต่จะด าเนินไปตลอดชีวิต การจัดการ

ศึกษาของมหาวิทยาลยัจึงมุ่งเนน้ถึงการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตด้วย 

 

วิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เป็นคณะชัน้น า ในการผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการ

วิชาการแก่สังคม ทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. รูว้ิชาการในสาขาวิชาฟิสิกส์ และสามารถบูรณาการ การ

ประยุกต์ใช้ความรูไ้ด ้

2. มีคุณธรรม จริยธรรม 

3. สามารถค้นคว้า และเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4. มีจิตสาธารณะต่อสังคม 

พันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

พันธกิจ 1 พัฒนาคุณภาพและบ่มเพาะบัณฑิตให้เป็น

คนดี สร้างวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ มีจิตส านึก

สาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม และมีสมรรถนะสากล 

พันธกิจ 2 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น าไปสู่การพัฒนาองค์

ความรู้ใหม่ พร้อมทั้งพัฒนาบัณฑิตศึกษาให้มีความ

เข้มแข็งในระดับสากล 

พันธกิจ 3 ถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการวิชาการ และ

สร้างเสริมเครือข่ายเพื่อความเข้มแข็งและมั่นคงของ

สังคม 

พันธกิจ 4 บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธผิลสู่ความเปน็เลิศทางวิชาการ 

ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

1. รู้วิชาการในสาขาวิชาฟิสิกส์ และสามารถบูรณาการ การ

ประยุกต์ใช้ความรูไ้ด ้

2. มีคุณธรรม จริยธรรม 

3. สามารถค้นคว้า และเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4. มีจิตสาธารณะต่อสังคม 

ผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ  

(ที่เคยใช้งานบัณฑิตแล้ว) 

 

1. มีความรับผิดชอบ ฝักใฝ่เรียนรู้ เปิดรับความรู้ใหม่ และมี

ความรู้พื้นฐานในการท างานวิจยัที่ดี รวมถึงมีกิริยามารยาท

เรียบร้อย สามารถท างานที่ได้รบัมอบหมายไปได้อยา่งดี 

2. เพิ่มเติมความรู้ทางด้านเคมีในห้องปฏิบัติการ 

3. มีความรู้ ความสามารถอยู่ในระดับดี สามารถท างานตาม

ค าสั่งได ้
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4. เน้นการลงมือท า lab เพิ่มเติม และคิดวิเคราะห์ปัญหาตา่ง  

ๆ ด้วยตัวเอง โดยให้นักศึกษาน าความรู้จากห้องเรียนมา

เชื่อมโยง และฝึกการคิดแบบ Critical thinking ในการ

แก้ปัญหาทางฟสิิกส ์

5. ตรงตามต้องการ ความรู้เบื้องต้นด้านการปฏบิัติงานกับรังสี 

6. มีสมรรถนะ พอสมควร เพิ่มพื้นฐานนิวเคลียร์ให้มากข้ึน 

7. มีความรู้ด้านเครื่องมือวัดต่าง ๆ ตรงตามที่ต้องการ 

8. มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานได้ตามสายงาน 

9. มีทักษะในการปฏิบัตงิานในระดับปานกลาง 

10. มีการคิดในเชิง Applied ในงานที่ต้องรับผิดชอบ 

11. มีความมุ่งมั่นตั้งใจท างานทีม่อบหมายให้ส าเร็จได้ดี เข้ากับ

บุคคลอื่นได้ดี มีความสามารถในการปฏิบัตงิานที่รับผิดชอบได้

ดีมาก 

12. มีความสู้งาน อดทน รับผดิชอบ คิดเป็นระบบ 

13. มีจิตส านึกต่อสังคม ไม่เห็นแก่ตัว 

14. ด้านเทคนิคการใช้เครื่องมือที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ

โดยไม่ท าลาย 

15. ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

16. มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และท างาน

ร่วมกับผู้อื่นได ้

17. มีพื้นฐานเก่ียวกับฟิสิกส์มา สามารถช่วยปฏิบตัิงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

18. มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งทีเ่รียนมาและสามารถน ามา

ประยุกต์ใช้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

19. มีทักษะความรู้เฉพาะด้าน 

ผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ  

(ที่คาดว่าก าลังจะใช้งานบัณฑิต) 

 

1. ต้องมีความรู้และวิเคราะห์งานโดยใชส้ถิติในการวิเคราะห์ 

2. การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ ในส่วนวิศวกรรม 

3. มีความรู้เบื้องต้นทางฟสิิกส์อย่างดี สบืค้นข้อมูลได้ มี

ความสามารถทางภาษาและคอมพิวเตอร์ 

4. มีพื้นฐานการสร้างเคร่ืองมือวิเคราะห์ 

5. มีความรู้ด้านฟิสิกสพ์ื้นฐาน และมีทักษะเชงิปฏบิัติควบคู่กัน

ไปด้วย  

6. มีความรู้ด้านทักษะเชิงปฏบิตัิและคอมพิวเตอร์ 

7. มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาพอสมควร 

8. มีความรู้และทักษะคอมพิวเตอร์ 
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9. มีความคิดสร้างสรรค์ในงานที่ฝึกเพื่อหาแนวทางในการมอง

การแก้ไขปัญหา พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา ขยัน 

10. มีความรู้กระบวนการจักรกลในอุตสาหกรรมพลาสติก 

11. เพิ่มเติมกระบวนการประยกุต์เพื่อน าไปใช้ 

12. มีความรู้ Robot & automation 

13. รู้จักปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบนั 

14. มีความช านาญในการใช้เคร่ืองมือทดลองทางฟสิิกส์ 

15. การใช้เครื่องมือทางด้านฟสิกิส์ 

16. มีทักษะการใช้ภาษาและการสื่อสาร 

17. มีสมรรถนะในทศวรรษที่ 21 

18. มีความรู้ในสาขาวิชาฟิสิกส์ 

19. ความสามารถด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ชา่งเทคนิค 

20. มีอุดมการณ์ และทัศนคติเชิงบวก  

21. ทันต่อสถานการณ์โลกปัจจบุัน และเชื่อมโยงสู่เทคโนโลยี

ใหม่ ๆ  

22. มีทักษะด้านวิศวกรรม เพื่อการประยุกต์ 

23. แก้ปัญหาเองได้ 

24. รู้จักปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New normal) 

ของโลก 

ศิษย์เก่า 1. มีการสอนใช้เคร่ืองมือทางฟิสิกส์ให้เชี่ยวชาญ 

2. มีความพยายาม ความมุ่งมัน่อดทน มีความคิดที่เปน็ระบบ 

3. บางวิชาเป็นศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงเกินไปท าให้

ประสิทธิภาพของนักศึกษาอาจจะไม่เข้าถึง 

4. ให้สาขาวิชาออกใบประกาศนียบัตรเพิ่มเติม เพื่อบ่งบอก

สาขาวชิาทีจ่บเพื่อง่ายต่อการสมัครงาน  

5. ควรท าวิจัยตั้งแต่ปีที่ 3 และให้สาขาวิชาเจาะจง

ตลาดแรงงานมากกว่านี้ 

7. ให้ลดวิชาบังคบั เพื่อให้สามารถเลือกเรียนวิชาเลือกที่

น่าสนใจได้มากข้ึน 

8. มีความสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่เรียนในห้องเรียนและ

ห้องปฏิบัติการมาใช้ในสถานการณ์จริง 

9. ให้มีวิชาที่หลากหลายเชน่ อุตุนิยมวิทยา ชีวฟสิิกส์ นติิ

วิทยาศาสตร ์

10. มีความสามารถด้านการใชภ้าษาอังกฤษ 

11. อยากให้ลดจ านวนคร้ังในการน าเสนอ ในรายวชิาสัมมนา 
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12. มองว่าวิชาเลือกควรส่งเสริมให้นักศึกสามารถน าไป

ประกอบอาชีพเพิ่มเติมได้เลย 

13. มีความรู้ด้านการสืบคน้ข้อมูล มีทักษะการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

14. ความสามารถในการเรียนรูต้ลอดชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ 

การเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบตัิจริงเพิ่ม 

15. เพิ่มความสามารถการควบคุมและการวางแผนได้ 

16. มีทักษะการคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นเหตุเป็นผล 

17. มีความมุ่งมั่นอดทน มีความคิดที่เป็นระบบ สามารถวิธี

จัดการกับปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิด  

18. มีความรู้ด้านการสืบคน้ข้อมูล มีทักษะการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

19. เรียนสนุก ควรเพิ่ม lab ประยุกต์  

20. รู้จริงทั้งทฤษฎีและปฏิบัตทิีเ่รียน และน าไปใช้ไดจ้ริง 

21. มีความสามารถและทักษะที่ช านาญในการวิเคราะห์ผลใน

ห้องปฏิบัติการ 

22. ให้ค าปรึกษา แก้โจทย์อย่างสนุก เหมือนรายวิชา 

vibration 

23. มีความสัมพันธ์ดี รุ่นพี่ รุน่นอ้ง ถึงเเม้เรียนจบ ยังมีการ

ติดต่อกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการท างาน 

24. มีอัธยาศัยดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

25. รายวิชาเลือกเอกบางวิชาอยากให้มีการปฏิบัติมากกว่า 

เช่นวิชาดาราศาสตร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการปฏิบัติแนว

สมัยใหม่ 

26. เพิ่มการออกภาคสนาม น าหลักการทางฟิสิกสไ์ปประยุกต์

ในด้านตา่ง ๆ 

ศิษย์ปัจจุบัน 1. เน้นการปฏิบัติ ในสถานที่จรงิ 

2. เรียนสิ่งที่สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 

3. ทักษะการใช้ชีวิต 

4. ทักษะการน าเสนอ 

5. รายวิชาเลือกที่หลากหลาย 

6. ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เปน็กิจที่หนึง 

7. เพิ่มทักษะการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน 

Microsoft office และ IT  

8. มีจิตอาสา 
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9. มีทักษะในห้องปฏิบัติการ 

10. มีกระบวนการคิด การแก้ปัญหา อย่างเป็นขัน้ตอน 

11. มีทักษะภาคสนาม 

12. มีทักษะด้านการสื่อสารและมีมนุษยสัมพนัธ์ที่ด 

13. มีภาวะความเป็นผู้น า 

14. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

15. รู้จักบูรณาการระหว่างองค์ความรู้ต่าง ๆ 

16. มีความคิดสร้างสรรค 

17. มีความรู้หลากหลายส าหรับการสร้างงานวิจัย 

18. สามารถน าความรู้และเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจ าวนั 

คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน 1. มีความรอบรู้ความเข้าใจในเชิงทฤษฎีของฟิสิกส์ และน าไป

ประยุกต์ใช้ในการท างานได้ 

2. มีทักษะในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

3. สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ได้ 

4. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 

และทักษะการน าเสนอ 

5. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีวินยั ขยันหมั่นเพียร ตรง

ต่อเวลา 

6. ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

7. มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ 

8. มีทักษะในศตวรรษที่ 21  

9. ติดตามความก้าวหนา้ทางวิทยาการใหม่ ๆ บนพืน้

ฐานความรู้ที่ฟิสิกส ์

10. สร้างความรู้พื้นฐานดา้นวิศวกรรม 

11. การใช้เทคโนโลยี ทั้งทาง hardware และ software  

12. เป็นบุคคลากรที่ดีของประเทศ และเห็นแก่ประโยชน์

ส่วนรวมเป็นที่หนึ่ง 

13. ให้นักศึกษามีความสามารถในการท างานเปน็ทีม  

14. กล้าออกสู่การท างานนอกสามจังหวัด 

15. รู้จักปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ 
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ตาราง ก2. ความสอดคล้องของ PLOs กับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะของบัณฑิตและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

ล าดับที ่ ปรัชญา/ วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ ผู้มีส่วนได้เสีย PLO-1 PLO-2 PLO-3 PLO-4 PLO-5 PLO-6 

1 ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 3 3  3 3 

2 วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 3   3 3 

3 พันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 3 3   3 

4 อัตลักษณ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3  3   3 

5 วิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 3 3   3 

6 พันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 3 3   3 

7 ปรัชญาสาขาวิชาฟิสิกส์ 3 3 3 3 3 3 

8 วิสัยทัศน์สาขาวิชาฟิสิกส์ 3 3 3 3 3 3 

9 พันธกิจของสาขาวิชาฟิสิกส์ 3 3 3 3 3 3 

10 นายจ้างและผู้ประกอบการ 3 3 3 3 3 3 

11 บัณทิต 3 3 3 3 3 3 

12 นักศึกษาปัจจุบัน 3 3 3 3 3 3 

13 อาจารย์ 3 3 3 3 3 3 
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ภาคผนวก ข 

ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับ Knowledge/ Attitude / Skill 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

Knowledge 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

PLO1: ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าน

ฟิสิกส์เพื่อแก้ปัญหาทางด้าน

การเกษตรและสิ่งแวดล้อม  

K1 วิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร ์

K2 กลศาสตร์ 

K3 อุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์สถิติ 

K4 แม่เหล็กไฟฟ้า 

K5 การสั่น คลื่นและทัศนศาสตร์ 

K6 อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

K7 อะตอมและนิวเคลียร์ 

K8 กลศาสตร์ควอนตัม 

K9 ฟิสิกส์พลังงาน 

K10 ฟิสิกส์บรรยากาศ 

K11 ฟิสิกส์ดาราศาสตร ์

K12 ฟิสิกส์ส าหรับนิตวิิทยาศาสตร์ 

K13 มาตรวิทยา 

K14 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและหลักสถิติ 

K15 การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อสร้างสมมุติฐาน

หรือแนวคิดของการทดลองทางฟิสิกส ์

K16 การออกแบบการทดลองเพื่อแก้ปัญหา 

K17 การแปลผลการทดลองทางวิทยาศาสตร ์

A1 ตระหนักถึงความส าคัญของความรู้วิชาการ

พื้นฐานและสามารถประยุกต์ใชอ้ย่าง

เหมาะสม 

S1 ทักษะการคิดเชิงวิพากย ์

S2 ทักษะการคิดเชิงเปรียบเทียบ  

S3 ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา 

และการตัดสนิใจในข้อมูลอย่างเป็น

ระบบ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

Knowledge 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

K18 หลักการนวัตกรรม 

PLO2: ใช้และพัฒนาเครื่องมือ

ทางด้านฟิสิกส์ได้ 

K19 หลักการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐาน

ด้านฟสิิกส ์

K20 หลักการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือข้ันสูง

หรือเคร่ืองมือเฉพาะทางดา้นฟสิิกส์ 

K21 การซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องมือ และ

อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 

K22 เข้าใจระบบความปลอดภัยของอุปกรณ์

ในห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือ 

A2 ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้อุปกรณ์

และเครื่องมือพื้นฐานดา้นฟสิิกส ์

A3 ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้อุปกรณ์

และเครื่องมือข้ันสูงหรือเครื่องมือเฉพาะ

ทางดา้นฟสิิกส ์

A4 ตระหนักถึงความปลอดภัยที่เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล 

A5 ตระหนักถึงแนวทางการน าความรู้และ

ประสบการณ์ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์

จริง 

A6 การเลือกใช้เครื่องมือทดสอบ 

S4 ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานดา้น

ฟิสิกส ์

S5 ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือข้ันสูงหรือ

เครื่องมือเฉพาะทางดา้นฟสิิกส์ 

S6 ทักษะการวางแผนปฏบิัติการ 

S7 ทักษะปฏิบัติตนให้ปลอดภัยขณะ

ปฏิบัติงาน 

S8 คิดสร้างสรรค์ 

S9 การคิดเชิงระบบ 

PLO3: แสดงออกถึงการมีคุณธรรม 

จริยธรรม ความรับผิดชอบ 

จิตส านึกสาธารณะ และ

จรรยาบรรณทางวิชาการ 

K23 จิตสาธารณะ 

K24 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เปน็กิจที่หนึ่ง 

K25 จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณทาง

วิชาการ 

K26 ข้อบังคับ กฎระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ 

A7 ตระหนักในจรรยาบรรณของ

นักวิทยาศาสตร์  

A8 การไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 

A9 ตระหนักถึงการเป็นผู้ประกอบการ 

A10 ตระหนักเกี่ยวกับความรู้ด้านข้อบังคับ 

กฎระเบียบ กฎหมาย 

A11 ตระหนักถึงความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

A12 มีวินัย ตรงต่อเวลา  

S10 การปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ 

S11 ทักษะการเขียนและด าเนนิงานวิจยั

ตามจรรยาบรรณนักวทิยาศาสตร์ 

 



123 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

Knowledge 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

A13 อดทน ขยันหมั่นเพียร 

A14 ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

PLO4: ปฏิบัติตนในฐานะผู้น าและผู้

ตามในการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ 

K27 การเป็นผู้น า 

K28 หลักการท างานเปน็ทีม 

K29 บทบาทหน้าที่ของการเปน็

นักวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์ 

K30 หน้าที่พลเมือง และการชว่ยเหลือเพื่อน

มนุษย ์

A15  ยอมรับความแตกต่างและความคิดเห็น

ของผู้อ่ืน 

A16 ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

A17 การท างานเป็นทีม 

A18 คิดบวก การปรับตัว 

A19 เคารพในสิทธิตนเองและผูอ่ื้น 

S12 ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการ 

S13 ทักษะการเป็นผูน้ าและผู้ตามที่ดี 

S14 ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา

เฉพาะหน้า 

 

PLO5: สื่อสารและน าเสนอทาง

วิชาการท้ังภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและ

ตรงประเด็น 

K31 การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการ

สื่อสารเชิงวิทยาศาสตร ์

K32 การเป็นผู้ฟังที่ด ี

K33 การน าเสนอข้อมูล และการแลกเปลี่ยน

ความรู้เชิงวิชาการ 

K34 การสื่อสาร ส าหรับใช้ในการท างาน 

A20 ตระหนักถึงความส าคัญของการสื่อสาร

เชิงวิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษ 

A21 ตระหนักถึงการเป็นผู้ฟังทีด่ี 

A22 ตระหนักถึงเทคนิคการน าเสนอข้อมูล 

และการแลกเปลี่ยนเชิงวชิาการ 

A23 ตระหนักถึงหลักการสื่อสาร ส าหรับใช้ใน

การท างาน 

S15 ทักษะการสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์

โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

S16 ทักษะการน าเสนอผลงานแบบปาก

เปล่าและการเขียนรายงานวิจยั 

 

 

PLO6: ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ

ในการสืบค้นข้อมูลและการเรียนรู้

ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

K35 การใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน 

K36 แหล่งสารสนเทศและการเข้าถึง 

K37 การสืบค้น วิเคราะห์และจดัการข้อมูล 

K38 การพึ่งพาตนเอง 

 

A24 ตระหนักถึงการพึ่งพาตนเอง 

A25 ตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

A26 มีความพึงพอใจในการปฎบิัติงานจน

ส าเร็จ 

S17 ทักษะด้านการสืบค้นวิเคราะห์และ

จัดการข้อมูล 

S18 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน 

S19 ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

S20 ทักษะในศตวรรษที่ 21 
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ภาคผนวก ค  

ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชากับ Knowledge/ Attitude/ Skill 

 

รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module (ถ้ามี) 
 

 
Knowledge/ Attitude/ Skill 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก   

721-111 เคมีทั่วไป 1 3((3)-0-6) K1 K31 

A1 A5 A12 A15 A16 A17 A18 A19 A24 A25 A26 

S1 S2 S3 S6 S7 S13 S14 S19 

721-112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0) K1 K17 K22 K25 K28 K37 

A1 A4 A5 A6  A17 A26 

S1 S2 S3 S6 S7 S14 S19 

721-113 เคมีทั่วไป 2 3((3)-0-6) K1 K24 K31 K37 

A1 A5 A15 A16 A17 A18 A19 A24 A25 A26 

S1 S2 S3 S6 S7 S13 S14 S19 

722-113 ปฏิบัติการชีววิทยา 1(0-3-0) K1 K17 K22 K28 K33 K37 

A1 A4 A5 A6  A17 A26 

S1 S2 S3 S6 S7 S14 S15 S19 

722-114 หลักชีววิทยา 3((3)-0-6) K1 K24 

A1 A5 A15 A16 A17 A18 A19 A22 A24 A25 A26 

S1 S2 S3 S6 S7 S13 S14 S19 

723-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3((3)-0-6) K1 K35 K36 K37 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module (ถ้ามี) 
 

 
Knowledge/ Attitude/ Skill 

A1 A5 A15 A16 A17 A18 A19 A24 A25 A26 

S1 S2 S3 S6 S7 S13 S14 S19 

723-112 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3((3)-0-6) K1 K25 K29 K35 K36 K37 

A1 A5 A7 A15 A16 A17 A18 A19 A24 A25 A26 

S1 S2 S3 S6 S7 S13 S14 S19 

723-211 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-0) K1 K2 K15 K17 K19 K22 K28 K29 K35 K36 K37 K38 

A1 A2 A4 A5 A15 A16 A17 A18 A19 A24 A25 A26 

S1 S2 S3 S4 S6 S7 S13 S17 S18 S19 

723-212 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-0) K1 K4 K15 K17 K19 K22 K27 K28 K29 K35 K36 K37 K38 

A1 A2 A4 A5 A6 A15 A16 A17 A18 A19 A24 A25 A26 

S1 S2 S3 S4 S6 S7 S13 S14 S17 S18 S19 

746-113 คณิตศาสตร์ 1 3((3)-0-6) K1 K14 

A1 A15 A16 A18 A24 A25 A26 

S1 S2 S3 S13 S14 S17 S18 S19 

746-113 คณิตศาสตร์ 2 3((3)-0-6) K1 K14 K35 

A1 A8 A12 A15 A16 A18 A24 A25 A26 

S1 S2 S3 S9 S13 S14 S17 S18 S19 

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ   

723-221 กลศาสตร์ 1 3((3)-0-6) K1 K2 K23 K24 K25 K27 K28 K29 K36 K37 K38 

A1 A2 A5 A7 A8 A12 A13 A14 A15 A16 A18 A24 A25 A26 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module (ถ้ามี) 
 

 
Knowledge/ Attitude/ Skill 

S1 S2 S3 S8 S9 S10 S13 S14 S17 S18 S19 

723-222 ความร้อนและอุณหพลศาตร์ 3((3)-0-6) K1 K3 K19 K25 K28 K31 K37 

A1 A2 A5 A7 A17 A20 A25 

S1 S4 S10 S13 S15 S17 S19 

723-224 การสั่นและคลื่น 3((3)-0-6) K1 K2 K5 K25 K29 K31 K35 K37 K38 

A1 A2 A5 A7 A14 A15 A17 A20 A25 

S1 S2 S3 S4 S10 S13 S15 S16 S17 S19  

723-225 ปฏิบัติการกลศาสตร์ 1(0-3-0) K1 K2 K14 K15 K16 K17 K19 K20 K25 K28 K29 K31 K32 K33 K34 K35 K37 K38 

A1 A2 A3 A6 A7 A8 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S11 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 

723-243 ชุดวิชาเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อการฟ้ืนฟูการเกษตร

และสิ่งแวดล้อมไทย  

5((3)-6-6) K1 K2 K14 K19 K20 K22 K23 K27 K28 K29 K30 K32 K33 K35 K36 K37 K38  

A1 A2 A3 A4 A5 A6 AA7 A8 A9 A10 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 

A21 A25 A26 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S13 S14 S15 S17 S18 S19 S20 

723-251 อิเล็กทรอนิกส์ 3((3)-0-6) K6 K23 K25 K26 K29 K31 K32 K33 K34 K35 K36 K37 K38 

A1 A7 A8 A10 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 

S1 S2 S3 S8 S9 S13 S14 S16 S17 S18 S19 

723-252 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-0) K6 K17 K19 K21 K22 K26 K28 K35 K36 K37 K38 

A1 A2 A4 A5 A7 A10 A12 A13 A14 A15 A17 A24 A25 A26 

S1 S2 S3 S4 S6 S7 S8 S11 S17 S18 S19 S20 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module (ถ้ามี) 
 

 
Knowledge/ Attitude/ Skill 

723-281 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาตร์ 1 3((3)-0-6) K1 K29 K35 K36 K37 

A1 A5 A15 A16 A17 A18 A19 A24 A25 A26 

S1 S2 S3 S8 S9 S13 S14 S19 

723-282 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 2 3((3)-0-6) K1 K29 K30 K35 K36 K37 

A1 A5 A15 A16 A17 A18 A19 A22 A24 A25 A26 

S1 S2 S3 S8 S9 S13 S14 S19 

723-321 กลศาสตร์ 2 3((3)-0-6) K1 K2 K25 K28 K29 K31 K32 K33 K35 K36 K37 

A1 A7 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A20 A21 A22 A24 A25 

S1 S2 S15 S19 S20   

723-323 กลศาสตร์เชิงสถิติ 3((3)-0-6) K1 K2 K3 K23 K25 K28 K29 K33 K35 K37 K38 

A1 A7 A12 A13 A14 A15 A16 A18 A19 A21 A24 A25 

S1 S2 S8 S9 S17 S18 S19 

723-331 แม่เหล็กไฟฟ้า 1 3((3)-0-6) K1 K4 K19 K29 K33 K35 K36 K37 

A1 A5 A12 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A24 A25 A26 

S1 S2 S3 S8 S9 S10 S13 S14 S15 S19 

723-332 แม่เหล็กไฟฟ้า 2 3((3)-0-6) K1 K4 K5 K19 K29 K33 K35 K36 K37 

A1 A5 A7A12 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A24 A25 A26 

S1 S2 S3 S8 S9 S10 S13 S14 S15 S19 

723-333 ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า 1(0-3-0) K1 K4 K14 K15 K16 K17 K20 K22 K25 K28 K29 K31 K37 K38 

A1 A2 A3 A4 A5 A7 A8 A14 A17 A19 A20 A22 A25 A26 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module (ถ้ามี) 
 

 
Knowledge/ Attitude/ Skill 

S1 S2 S4 S5 S6 S7 S10 S13 S14 S15 S18 S19 S20 

723-334 ทัศนศาสตร์เชิงกายภาพ 3((3)-0-6) K1 K5 K19 K20 K23 K25 K27 K28 K29 K32 K33 K35 K38 

A1 A2  A3 A7 A12 A13 A14 A15 A16 A18 A19 A21 A24 A25 A26 

S1 S2 S3 S4 S5 S8 S9 S17 S18 S19 

723-341 กลศาสตร์ควอนตัม 1 3((3)-0-6) K1 K8  K23 K25 K27 K28 K29 K32 K33 K35 K37 K38 

A1 A7 A12 A13 A14 A15 A16 A18 A19 A21 A24 A25 A26 

S1 S2 S3 S17 S18 S19 

723-342 ฟิสิกส์นิวเคลียร์  3((3)-0-6) K1 K7 K20 K22 K23 K24 K25 K27 K28 K29 K32 K33 K34 K36 K37 K38 

A1 A3 A4 A5 A7 A8 A12 A13 A14 A15 A16 A18 A21 A22 A23 A24 A25 A26 

S1 S2 S3 S8 S9 S10 S13 S14 S16 S17 S18 S19 

723-343 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์ 3((3)-0-6) K1 K7 K9 K12 K20 K25 K26 K27 K31 K32 K33 K35 K36 K37 

A1 A7 A12 A13 A15 A16 A18 A19 A21 A24 A25 

S1 S2 S3 S10 S15 S16 S17 S18 

723-351 อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ 3((3)-0-6) K6 K23 K25 K26 K27 K28 K29 K31 K32 K33 K34 K35 K36 K37 K38 

A1 A7 A8 A10 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 

S1 S2 S3 S8 S13 S14 S15 S17 S18 S19 S20 

723-352 ภาษาโปรแกรมส าหรับนักฟิสิกส์ 3((2)-3-4) K6 K23 K25 K26 K27 K28 K35 K36 K37 K38 

A1 A7 A8 A10 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A19 A24 A25 

S1 S2 S3 S8 S13 S14 S17 S18 S19 S20 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module (ถ้ามี) 
 

 
Knowledge/ Attitude/ Skill 

723-443 ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่ 1(0-3-0) K1 K15 K16 K17 K20 K22 K23 K24 K25 K27 K28 K29 K32 K33 K34 K35 K36 K37 

K38 

A1 A2 A3 A5 A7 A8 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A21 A22 A23 A24 A25 

A26 

S1 S2 S3 S5 S6 S8 S9 S10 S13 S14 S16 S17 S18 S19 

723-484 ฟิสิกส์ของเครื่องมือ 3((3)-0-6) K1 K19 K20 K22 K25 K28 K29 K31 K32 K33 K35 K36 K37 K38 

A1 A2 A3 A6 A7 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A21 A24 A25 

S1 S2 S3 S9 S13 S17 S18 S19  

723-486 สัมมนาทางฟิสิกส์ 1(0-2-1) K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17 K18 K19 K20 

K22 K23 K24 K25 K26 K27 K28 K29 K30 K31 K32 K33 K35 K36 K38  

A1 A2 A3 A4 A5 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 

A21 A23 A24 A25 A26 

S1 S2 S3 S8 S9 S10 S13 S14 S15 S17 S18 S19 S20 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก  

(แผนสหกิจศึกษาและแผนฝึกประสบการณ์) 

  

723-401 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) K1 K22 K23 K24 K25 K26 K27 K28 K29 K30 K31 K32 K33 K38 

A1 A4 A5 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A18 A19 A21 A24 A25 

S3 S6 S7 S8 S9 S10 S12 S13 S15 S18 S19 S20 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module (ถ้ามี) 
 

 
Knowledge/ Attitude/ Skill 

723-402 สหกิจศึกษา 6(0-36-0) K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17 K18 K19 K20 

K21 K22 K23 K24 K25 K26 K27 K28 K29 K30 K31 K32 K33 K34 K35 K36 K37 

K38  

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 

A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 

723-403 การฝึกประสบการณ์ ไม่มี 

หน่วยกิต 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17 K18 K19 K20 

K21 K22 K23 K24 K25 K26 K27 K28 K29 K30 K31 K32 K33 K34 K35 K36 K37 

K38 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 

A21 A22 A23 A24 A25 A26 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 

723-487 โครงงานทางฟิสิกส์ 3(0-9-0) K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17 K18 K19 K20 

K21 K22 K23 K24 K25 K26 K27 K28 K29 K30 K31 K32 K33 K34 K35 K36 K37 

K38 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 

A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (ประยุกต์และร่วมสมัย) 

723-223 กลศาสตร์วัสดุ 3((3)-0-6) K1 K2 K4 K5 K7 K25 K29 K31 K35 K37 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module (ถ้ามี) 
 

 
Knowledge/ Attitude/ Skill 

A1 A5 A7 A16 A20 A25 

S1 S9 S10 S13 S15 S17 S18 S19 

723-335 ปฏิบัติการทัศนศาสตร์ 1(0-3-0) K1 K5 K14 K15 K16 K17 K20 K22  K23 K24 K25 K27 K28 K31 K35 K36 K37 K38 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A13 A14 A15 A16 A18 A19 A20 A21 A24 A25 A26 

S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S14 S17 S18  

723-381 เทคโนโลยีพลังงาน 3((3)-0-6) K9 K26 K28 K31 K32 K33 K35 K36 K37 

A1 A7 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A21 A24 A25 

S1 S2 S11 S13 S15 S16 S17 S18 S19 

723-382 ดาราศาสตร์ปฎิบัติ 3((3)-0-6) K1 K11 K14 K15 K16 K17 K19 K20 K25 K28 K29 K31 K32 K33 K34 K35 K37 K38 

A1 A2 A3 A6 A7 A8 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 

S1 S2 S3  S4 S5 S6 S7 S11 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 

723-383 ดาราศาสตร์อิสลาม 3((3)-0-6) K1 K11 K25 K28 K29 K31 K32 K33 K35 K36 K37 

A1 A7 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A20 A21 A22 A24 A25 

S1 S2 S15 S19 S20   

723-384 ศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโนเบื้องต้น 3((3)-0-6) K1 K7 K8 K25 K28 K29 K31 K32 K33 K35 K36 K37 

A1 A7 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A20 A21 A22 A24 A25 

S1 S2 S15 S19 S20   

723-391 ฟิสิกส์บรรยากาศ 3((3)-0-6) K1 K2 K3 K4 K5 K7 K10 K25 K28 K29 K31 K36 

A1 A2 A5 A7 A16 A17 A20 A22 A25 

S1 S2 S4 S10 S13 S15 S17 S18 S19 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module (ถ้ามี) 
 

 
Knowledge/ Attitude/ Skill 

723-481 ฟิสิกส์ร่วมสมัย 3((3)-0-6) K1 K2 K3 K4 K5K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17 K18 K19 K20 

K21 K22 K23 K24 K25 K26 K29 K31 K34 K38 

S1 S2 S3 S8 S9 S11 S12 S16 S17 S18 S19 S20 

723-483 ปัญหาทางฟิสิกส์ 3((3)-0-6) K1 K19 K25 K28 K31 K33 K37  

A1 A2 A7 A17 A20 A21 A22 A25 

S2 S4 S10 S13 S15 S18 

723-485 ปฏิบัติการในโรงฝึกงานฟิสิกส์ 3((2)-3-4) K1 K2 K4 K6 K13 K15 K16 K18 K19 K20 K21 K22 K23 K25 K27 K28 K29 K30 

K31 K34 K35 K38 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A11 A12 A13 A14 A18 A19 A21  A23 A24 A25 A26 S11 

S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S11 S12 S13 S14 S15S19 S20 

723-488 ฟิสิกส์ส าหรับครู 3((3)-0-6) K1 K19 K25 K28 K33 K36   

A1 A2 A7 A17 A22 A25 

S1 S4 S10 S13 S15 S19 

723-491 พลศาสตรบรรยากาศ 3((3)-0-6) K1 K2 K3 K4 K5 K7 K10 K19 K25 K29 K31 K33 K36 

A1 A2 A5 A7 A17 A20 A22 A25 

S1 S2 S3 S4 S9 S10 S13 S15 S17 S18 S19 

723-492 ฟิสิกส์ของเมฆและหยาดน้ าฟ้า 3((3)-0-6) K1 K2 K3 K4 K5 K7 K9 K10 K19 K25 K28 K29 K31 K33 K36 

A1 A2 A5 A7 A17 A20 A22 A25 

S1 S2 S5 S10 S13 S15 S17 S18 S19 

723-493 ฟิสิกส์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3((3)-0-6) K1 K2 K3 K4 K5 K7 K9 K10 K17 K19 K25 K28 K29 K31 K33 K36 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module (ถ้ามี) 
 

 
Knowledge/ Attitude/ Skill 

A1 A2 A5 A7 A16 A17 A20 A22 A25 

S1 S2 S3 S4 S10 S13 S15 S17 S18 S19 

723-494 มาตรวิทยา 3((3)-0-6) K1 K2 K3 K4 K5 K6 K13 K14 K19 K25 K28 K29 K31 K33 K36 

A1 A2 A5 A7 A16 A17 A20 A22 A25 

S1 S2 S3 S5 S10 S13 S15 S17 S18 S19 

723-495 หลักการของนิติวิทยาศาสตร์ 3((3)-0-6) K1 K7 K9 K12 K20 K25 K26 K27 K28 K31 K32 K33 K35 K36 K37 

A1 A7 A12 A13 A14 A15 A16 A18 A19 A21 A24 A25 

S1 S2 S3 S10 S15 S16 S17 S18 

723-496 ฟิสิกส์ส าหรับนิติวิทยาศาสตร์ 3((3)-0-6) K1 K7 K9 K12 K20 K25 K26 K27 K28 K31 K32 K33 K35 K36 K37 

A1 A7 A12 A13 A14 A15 A16 A18 A19 A21 A24 A25 

S1 S2 S3 S10 S15 S16 S17 S18 

723-497 กลศาสตร์ของไหล 3((3)-0-6) K1 K2 K3 K5 K19 K25 K29 K31 K35  

A1 A2 A5 A7 A8 A15 A17 A20 A22 A25  

S1 S5 S10 S17 S18 S19 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์)   

723-353 ฟิสิกส์เชิงค านวณ 3((3)-0-6) K1 K2 K3 K4 K5 K7 K8 K10 K25 K29 K31 K35 K36 

A1 A2 A5 A7 A16 A17 A20 A22 A25 

S1 S2 S3 S4 S8 S9 S10 S13 S15 S17 S18 S19 S20 

723-451 ฟิสิกส์กับเทคโนโลยีเสมือนจริง 3((3)-0-6) K1 K6 K19 K26 K31 K33 K35 K36 K37 K38 

A1 A2 A5 A8 A9 A10 A12 A13 A14 A15 A20 A23 A25 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module (ถ้ามี) 
 

 
Knowledge/ Attitude/ Skill 

S1 S2 S3 S4 S8 S9 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 

723-452 นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางฟิสิกส์ 3((3)-0-6) K1 K15 K18 K19 K26 K27 K28 K31 K33 K34 K35 K36 K37 K38 

A1 A2 A4 A5 A9 A10 A12 A13 A14 A16 A17 A22 A23 A26 A26 

S1 S2 S3 S4 S6 S7 S8 S9 S11 S14 S16 S17 S18 S19 S20 

723-454 การใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาทางฟิสิกส์ 3((3)-0-6) K6 K14 K17 K26 K28 K33 K34 K35 K36 K37  

A1 A7 A8 A12 A13 A14 A16 A17 A20 A21 A22 A23 A25 A26 

S1 S2 S3 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 

723-455 ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น 3((3)-0-6) K6 K15 K17 K19 K20 K21 K26 K27 K28 K32 K33 K34 K35 K36 K37 

A1 A5 A10 A12 A13 A14 A17 A18 A19 A21 A23 A25 A26 

S1 S2 S3 S4 S6 S8 S9 S10 S14 S16 S17 S18 S19 S20 

723-456 ชุดวิชา MSETA ในสิ่งประดิษฐ์ทางฟิสิกส์ 6((4)-6-8) K1 K2 K6 K15 K16 K17 K18 K19 K20 K21 K22 K27 K28 K34 K35 K36 K37 

A1 A2 A3 A4 A5 A9 A10 A12 A13 A14 A17 A19 A20 A21 A22 A23 A25 A26 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S13 S14 S16 S17 S18 S19 S20 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (ฟิสิกส์พอลิเมอร์)   

723-361 ฟิสิกส์พอลิเมอร์ 3((3)-0-6) K1 K2 K19 K25 K29 K31 K36 

A1 A2 A7 A16 A20 A25 

S1 S4 S10 S14 S15 S19 

723-362 ปฏิบัติการฟิสิกส์พอลิเมอร์ 1(0-3-0) K1 K2 K3 K4 K20 K22 K25 K28 K31 K36 

A1 A3 A4 A7 A17 A22 A25  

S1 S5 S7 S10 S13 S15 S19 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module (ถ้ามี) 
 

 
Knowledge/ Attitude/ Skill 

723-363 สมบัติเชิงแสงของพอลิเมอร์ 3((3)-0-6) K1 K5 K19 K25 K29 K33 K36 

A1 A2 A7 A16 A22 A25 

S1 S4 S10 S14 S16 S19 

723-364 สมบัติเชิงเสียงและสมบัติการซึมผ่านของพอลิเมอร์ 3((3)-0-6) K1 K5 K19 K25 K29 K31 K36 

A1 A2 A7 A16 A20 A25 

S1 S4 S10 S14 S15 S19 

723-461 รีโอโลยีพอลิเมอร์ 3((3)-0-6 K1 K2 K3 K19 K25 K29 K31 K36 

A1 A2 A7 A16 A20 A25 

S1 S4 S10 S14 S15 S19 

723-462 สมบัติเชิงกายภาพของยาง 3((3)-0-6 K1 K2 K19 K25 K29 K33 K35 

A1 A2 A7 A16 A22 A24 

S1 S4 S10 S14 S16 S18 

723-463 ปฏิบัติการรีโอโลยีของพอลิเมอร์ 1(0-3-0) K1 K2 K3 K19 K25 K29 K31 K35 K37 

A1 A2 A7 A16 A20 A24 

S1 S4 S10 S14 S15 S17 

723-464 การประยุกต์เชิงรีโอโลยีในการขึ้นรูปของพอลิเมอร์ 3((3)-0-6) K1 K4 K19 K25 K29 K31 K36 

A1 A2 A7 A16 A20 A25 

S1 S4 S10 S14 S15 S19 

723-465 สมบัติเชิงไฟฟ้าและสมบัติเชิงแม่เหล็กของพอลิเมอร์ 3((3)-0-6) K1 K3 K19 K25 K29 K31 K36 

A1 A2 A7 A16 A20 A25 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module (ถ้ามี) 
 

 
Knowledge/ Attitude/ Skill 

S1 S4 S10 S14 S15 S19 

723-466 สมบัติเชิงความร้อนของพอลิเมอร์ 3((3)-0-6) K1 K2 K3 K4 K19 K25 K28 K31 K36 

A1 A2 A7 A15 A19 A20 A25 

S1 S4 S10 S13 S15 S19 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (ฟิสิกส์ควอนตัมและฟิสิกส์นิวเคลียร์)   

723-242 ฟิสิกส์อะตอม 3((3)-0-6) K1 K7 K20 K22 K23 K24 K25 K27 K28 K29 K32 K33 K34 K36 K37 K38 

A1 A3 A4 A5 A7 A8 A12 A13 A14 A15 A16 A18 A21 A22 A23 A24 A25 A26 

S1 S2 S3 S8 S9 S10 S13 S14 S16 S17 S18 S19 

723-344 ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1(0-3-0) K1 K15 K17 K19 K20 K22 K25 K28 K29 K32 K35 K36 K37 K38 

A1 A2 A3 A4 A5 A7 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A21 A24 A25 A26 

S1 S2 S3 S4 S6 S7 S10 S13 S14 S17 S18 S19 

723-441 กลศาสตร์ควอนตัม 2 3((3)-0-6) K1 K5  K8 K20 K27 K28 K29 K32 K33 K35 K38 

A1 A5 A7 A12 A13 A14 A15 A16 A18 A19 A21 A24 A25 A26 

S1 S2 S17 S18 S19 

723-442 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 3((3)-0-6) K1 K2 K4 K5 K7 K14 K19 K20 K21 K22 K24 K25 K29 K31 K33 K37 K38 

A1 A7 A12 A15 A18 A19 A20 A24 A25 

S1 S2 S3 S9 S10 S13 S15 S17 S18 S19  

723-444 ฟิสิกส์สุขภาพ 3((3)-0-6) K1 K7 K9 K12 K20 K25 K26 K27 K28 K31 K32 K35 K36 K37 

A1 A7 A12 A13 A14 A15 A16 A18 A19 A21 A24 A25 

S1 S2 S3 S15 S16 S17 S18 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module (ถ้ามี) 
 

 
Knowledge/ Attitude/ Skill 

723-445 ทฤษฎีโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3((3)-0-6) K1 K5 K23 K25  K27 K28 K29 K32 K33 K35 K38 

A1 A7 A12 A13 A14 A15 A16 A18 A19 A21 A24 A25 A26 

S1 S2 S17 S18 S19 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (ธรณีฟิสิกส์)   

723-371 ธรณีฟิสิกส์ 3((3)-0-6) K1 K7 K12 K20 K25 K26 K27 K28 K31 K32 K33 K35 K36 K37 

A1 A7 A12 A13 A14 A15 A16 A18 A19 A24 A25 

S1 S2 S3 S10 S15 S16 S18 

723-471 ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ 3((3)-0-6) K1 K7 K9 K12 K20 K25 K26 K27 K28 K31 K32 K33 K35 K37 

A1 A7 A12 A13 A14 A15 A16 A18 A19 A21 A24  

S1 S2 S10 S15 S16 S17 S18 

723-472 ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์ 1(0-3-0) K19 K20 K23 K24 K25 K29 K31 K33 K35 K37 

A2 A3 A4 A5 A6 A8 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22  A23  

S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S13 S14 S15 S18  
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ภาคผนวก ง 

แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
 จ านวนรายวิชาทั้งหมดท่ีเปิดสอนในหลักสูตร        81 รายวิชา 

จ านวนรายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)    81 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายวิชาในหลักสูตร 

 จ านวนรายวิชาที่ไม่ได้จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)   - รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของรายวิชาในหลักสูตร 

 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบเชิง

รุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 

จัดการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 

based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด social 
engagement 

 (ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์          

721-111 เคมีทั่วไป 1 3((3)-0-6)  15 case based, team based 15  70 100  

721-112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0)  15 case based, team based 15  70 100  

721-113 เคมีทั่วไป 2 3((3)-0-6)  15 case based, team based 15  70 100  

722-113 ปฏิบัติการชีววิทยา 1(0-3-0)  15 case based, team based 15  70 100  

722-114 หลักชีววิทยา 3((3)-0-6)  15 case based, team based 15  70 100  

723-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3((3)-0-6)  15 case based, team based 15  70 100  

723-112 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3((3)-0-6)  15 case based, team based 15  70 100  

723-211 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-0)  15 case based, team based 15  70 100  

723-212 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-0)  15 case based, team based 15  70 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบเชิง

รุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 

จัดการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 

based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
social 

engagement 
 

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

746-113 คณิตศาสตร์ 1 3((3)-0-6)  15 case based, team based 15  70 100  

746-114 คณิตศาสตร์ 2 3((3)-0-6)  15 case based, team based 15  70 100  

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ          

723-221 กลศาสตร์ 1 3((3)-0-6)  20 case based, team based 30  50 100  

723-222 ความร้อนและอุณหพลศาตร์ 3((3)-0-6) 10 20 case based, team based,  project 

based 
20  50 100  

723-224 การสั่นและคลื่น 3((3)-0-6) 10 20 case based, team based, 

project based 
20  50 100  

723-225 ปฏิบัติการกลศาสตร์ 1(0-3-0)  20 case based, team based 30  50 100  

723-243 ชุดวิชาเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อการ

ฟ้ืนฟูการเกษตรและสิ่งแวดล้อมไทย  

5((3)-6-6) 10 20 case based, team based, 

project based 
20  50 100  

723-251 อิเล็กทรอนิกส์ 3((3)-0-6) 10 20 MSETA in Workpiece based 10  60 100  

723-252 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-0) 10 20 MSETA in Workpiece based  30  40 100  

723-281 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาตร์ 1 3((3)-0-6)  20 case based, team based 30  50 100  

723-282 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 2 3((3)-0-6)  20 case based, team based 30  50 100  

723-321 กลศาสตร์ 2 3((3)-0-6)  20 case based, team based 30  50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบเชิง

รุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 

based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด social 
engagement 

 
(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู)้ ร้อยละ 

723-323 กลศาสตร์เชิงสถิติ 3((3)-0-6)  20 case based, team based 30  50 100  

723-331 แม่เหล็กไฟฟ้า 1 3((3)-0-6)  20 case based, team based 30  50 100  

723-332 แม่เหล็กไฟฟ้า 2 3((3)-0-6)  20 case based, team based 30  50 100  

723-333 ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า 1(0-3-0)  20 case based, team based 30  50 100  

723-334 ทัศนศาสตร์เชิงกายภาพ 3((3)-0-6)  20 case based, team based 30  50 100  

723-341 กลศาสตร์ควอนตัม 1 3((3)-0-6)  20 case based, team based 30  50 100  

723-342 ฟิสิกส์นิวเคลียร์  3((3)-0-6)  20 case based, team based 30  50 100  

723-343 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์ 3((3)-0-6) 10 20 case based, team based, 

project based 
20  50 100  

723-351 อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ 3((3)-0-6) 20 20 case based, team based, 

MSETA in Workpiece based 
20  40 100  

723-352 ภาษาโปรแกรมส าหรับนักฟิสิกส์ 3((2)-3-4) 10 20 case based, team based, 

problem based, project based 
20  50 100  

723-443 ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่ 1(0-3-0)  20 case based, team based, 

project based 
30  50 100  

723-484 ฟิสิกส์ของเครื่องมือ 3((3)-0-6)  20 case based, team based 30  50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบเชิง

รุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 

based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด social 
engagement 

 
(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู)้ ร้อยละ 

723-486 สัมมนาทางฟิสิกส์ 1(0-2-1) 20 20 case based, team based, 

project based 
60   100  

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก  

(แผนสหกิจศึกษาและแผนฝึกประสบการณ์) 

         

723-401 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 20 40 case based, team based 40   100  

723-402 สหกิจศึกษา 6(0-36-0) 20 40 case based, team based, 

problem based, project based 
40   100  

723-403 การฝึกประสบการณ์ - 20 30 case based, team based, 

problem based, project based 
50   100  

723-487 โครงงานทางฟิสิกส์ 3(0-9-0) 50 25 case based, team based, 

problem based, project based 
25   100  

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (ตามแผน)          

723-223 กลศาสตร์วัสดุ 3((3)-0-6)  20 case based, team based 30  50 100  

723-335 ปฏิบัติการทัศนศาสตร์ 1(0-3-0)  20 case based, team based 30  50 100  

723-381 เทคโนโลยีพลังงาน 3((3)-0-6) 10 20 case based, team based, 

project based 
20  50 100  

723-382 ดาราศาสตร์ปฎิบัติ 3((3)-0-6)  20 case based, team based 30  50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบเชิง

รุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 

based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด social 
engagement 

 
(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู)้ ร้อยละ 

723-383 ดาราศาสตร์อิสลาม 3((3)-0-6)  20 case based, team based 30  50 100  

723-384 ศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน

เบื้องต้น 

3((3)-0-6)  20 case based, team based 30  50 100  

723-391 ฟิสิกส์บรรยากาศ 3((3)-0-6) 10 20 case based, team based, 

 project based 
20  50 100  

723-481 ฟิสิกส์ร่วมสมัย 3((3)-0-6)  20 case based, team based 30  50 100  

723-483 ปัญหาทางฟิสิกส์ 3((3)-0-6) 10 20 case based, team based, 

problem based, project based 

20  50 100  

723-485 ปฏิบัติการในโรงฝึกงานฟิสิกส์ 3((2)-3-4) 10 20 case based, team based, 

problem based, project based 

20  50 100  

723-488 ฟิสิกส์ส าหรับครู 3((3)-0-6) 10 20 case based, team based, 

problem based 

20  50 100  

723-491 พลศาสตรบรรยากาศ 3((3)-0-6)  20 case based, team based 30  50 100  

723-492 ฟิสิกส์ของเมฆและหยาดน้ าฟ้า 3((3)-0-6) 10 20 case based, team based, 

project based 

20  50 100  

723-493 ฟิสิกส์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพ 3((3)-0-6)  20 case based, team based 30  50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบเชิง

รุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 

based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด social 
engagement 

 
(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู)้ ร้อยละ 

723-494 มาตรวิทยา 3((3)-0-6)  20 case based, team based 30  50 100  

723-495 หลักการของนิติวิทยาศาสตร์ 3((3)-0-6)  20 case based, team based 30  50 100  

723-496 ฟิสิกส์ส าหรับนิติวิทยาศาสตร์ 3((3)-0-6) 10 20 case based, team based, 

project based 
20  50 100  

723-497 กลศาสตร์ของไหล 3((3)-0-6)  20 case based, team based 30  50 100  

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก  

(อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์) 

         

723-353 ฟิสิกส์เชิงค านวณ 3((3)-0-6) 10 20 case based, team based, 

project based 

20  50 100  

723-451 ฟิสิกส์กับเทคโนโลยีเสมือนจริง 3((3)-0-6) 10 20 case based, team based, 

problem based, project based 

MSETA in Workpiece based 

20  50 100  

723-452 นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางฟิสิกส์ 3((3)-0-6) 10 10 MSETA in Workpiece based 40  40 100  

723-454 การใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาทาง

ฟิสิกส์ 

3((3)-0-6) 10 20 case based, team based, 

problem based, project based 

20  50 100  

723-455 ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น 3((3)-0-6) 20 10 MSETA in Workpiece based 20  50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบเชิง

รุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 

based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด social 
engagement 

 
(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู)้ ร้อยละ 

723-456 ชุดวิชา MSETA ในสิ่งประดิษฐ์ทาง

ฟิสิกส์ 

6((4)-6-8) 10 10 MSETA in Workpiece based 40  40 100  

กลุม่วิชาเฉพาะเลือก (ฟิสิกส์พอลิเมอร์)          

723-361 ฟิสิกส์พอลิเมอร์ 3((3)-0-6)  20 case based, team based 30  50 100  

723-362 ปฏิบัติการฟิสิกส์พอลิเมอร์ 1(0-3-0) 10 20 case based, team based, 

problem based, project based 

20  50 100  

723-363 สมบัติเชิงแสงของพอลิเมอร์ 3((3)-0-6)  20 case based, team based 30  50 100  

723-364 สมบัติเชิงเสียงและสมบัติการซึมผ่าน

ของพอลิเมอร์ 

3((3)-0-6)  20 case based, team based 30  50 100  

723-461 รีโอโลยีพอลิเมอร์ 3((3)-0-6)  20 case based, team based 30  50 100  

723-462 สมบัติเชิงกายภาพของยาง 3((3)-0-6)  20 case based, team based 30  50 100  

723-463 ปฏิบัติการรีโอโลยีของพอลิเมอร์ 1(0-3-0)  20 case based, team based 30  50 100  

723-464 การประยุกต์เชิงรีโอโลยีในการขึ้นรูป

ของพอลิเมอร์ 

3((3)-0-6)  20 case based, team based 30  50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบเชิง

รุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 

based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด social 
engagement 

 
(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู)้ ร้อยละ 

723-465 สมบัติเชิงไฟฟ้าและสมบัติเชิงแม่เหล็ก

ของพอลิเมอร์ 

3((3)-0-6)  20 case based, team based 30  50 100  

723-466 สมบัติเชิงความร้อนของพอลิเมอร์ 3((3)-0-6)  20 case based, team based 30  50 100  

กลุม่วิชาเฉพาะเลือก 

(ฟิสิกส์ควอนตัมและฟิสิกส์นิวเคลียร์) 

         

723-242 ฟิสิกส์อะตอม 3((3)-0-6)  20 case based, team based 30  50 100  

723-344 ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1(0-3-0)  20 case based, team based 30  50 100  

723-441 กลศาสตร์ควอนตัม 2 3((3)-0-6)  20 case based, team based 30  50 100  

723-442 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 3((3)-0-6)  20 case based, team based 30  50 100  

723-444 ฟิสิกส์สุขภาพ 3((3)-0-6) 10 20 case based, team based, 

project based 
20  50 100  

723-445 ทฤษฎีโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์

เบื้องต้น 

3((3)-0-6)  20 case based, team based 30  50 100  

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (ธรณีฟิสิกส์)          

723-371 ธรณีฟิสิกส์ 3((3)-0-6) 10 20 case based, team based, 

project based 
20  50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบเชิง

รุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 

based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด social 
engagement 

 
(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู)้ ร้อยละ 

723-471 ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ 3((3)-0-6)  20 case based, team based 30  50 100  

723-472 ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์ 1(0-3-0)  20 case based, team based 30  50 100  
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ภาคผนวก จ 
ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของทั้งหลักสูตร     99 หน่วยกิต 

รายวิชาเฉพาะที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL)                            73 หน่วยกิต 

คิดเป็นร้อยละ  73.73  ของรายวิชาในหลักสูตร 

 

 

 

รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

 

 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
การก าหนด 

ประสบการณ์

ก่อนการศึกษา 

การเรียน

สลับกับ

การ

ท างาน 

สหกิจ 
ศึกษา 

การฝึกงานที่เน้น 
การเรียนรู้หรือการ 

การติดตาม

พฤติกรรม 
การท างาน 

หลักสูตรร่วม

มหาวิทยาลัย

และ

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝึกหัดใหม่

หรือ

พนักงาน

ฝึกงาน 

การบรรจุให้

ท างานหรือ

การฝึกเฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบตัิงาน

ภาคสนาม 
การฝึกปฏิบตั ิ

งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ

เรียนทฤษฎ ี

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ  (61 หน่วยกิต)           

723-221 กลศาสตร์ 1 3((3)-0-6) 3         

723-222 ความร้อนและอุณหพลศาตร์ 3((3)-0-6) 3         

723-224 การสั่นและคลื่น 3((3)-0-6) 3         

723-225 ปฏิบัติการกลศาสตร์ 1(0-3-0) 3        3 

723-243 ชุดวิชาเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อการฟ้ืนฟู

การเกษตรและสิ่งแวดล้อมไทย  

5((3)-6-6) 3 3      3 3 

723-251 อิเล็กทรอนิกส์ 3((3)-0-6) 3         

723-252 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-0) 3        3 

723-281 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาตร์ 1 3((3)-0-6) 3         

723-282 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 2 3((3)-0-6) 3         
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

 

 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
การก าหนด 

ประสบการณ์

ก่อนการศึกษา 

การเรียน

สลับกับ

การ

ท างาน 

สหกิจ 
ศึกษา 

การฝึกงานที่เน้น 
การเรียนรู้หรือการ 

การติดตาม

พฤติกรรม 
การท างาน 

หลักสูตรร่วม

มหาวิทยาลัย

และ

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝึกหัดใหม่

หรือ

พนักงาน

ฝึกงาน 

การบรรจุให้

ท างานหรือ

การฝึกเฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบตัิงาน

ภาคสนาม 
การฝึกปฏิบตั ิ

งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ

เรียนทฤษฎ ี

723-321 กลศาสตร์ 2 3((3)-0-6) 3         

723-323 กลศาสตร์เชิงสถิติ 3((3)-0-6) 3         

723-331 แม่เหล็กไฟฟ้า 1 3((3)-0-6) 3         

723-332 แม่เหล็กไฟฟ้า 2 3((3)-0-6) 3         

723-333 ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า 1(0-3-0) 3        3 

723-334 ทัศนศาสตร์เชิงกายภาพ 3((3)-0-6) 3         

723-341 กลศาสตร์ควอนตัม 1 3((3)-0-6) 3         

723-342 ฟิสิกส์นิวเคลียร์  3((3)-0-6) 3         

723-343 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์ 3((3)-0-6 3         

723-351 อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ 3((3)-0-6) 3        3 

723-352 ภาษาโปรแกรมส าหรับนักฟิสิกส์ 3((2)-3-4) 3        3 

723-443 ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่ 1(0-3-0) 3        3 

723-484 ฟิสิกส์ของเครื่องมือ 3((3)-0-6) 3         

723-486 สัมมนาทางฟิสิกส์ 1(0-2-1) 3         

           

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก  

(แผนสหกิจศึกษาและแผนฝึกประสบการณ์) 
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

 

 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
การก าหนด 

ประสบการณ์

ก่อนการศึกษา 

การเรียน

สลับกับ

การ

ท างาน 

สหกิจ 
ศึกษา 

การฝึกงานที่เน้น 
การเรียนรู้หรือการ 

การติดตาม

พฤติกรรม 
การท างาน 

หลักสูตรร่วม

มหาวิทยาลัย

และ

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝึกหัดใหม่

หรือ

พนักงาน

ฝึกงาน 

การบรรจุให้

ท างานหรือ

การฝึกเฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบตัิงาน

ภาคสนาม 
การฝึกปฏิบตั ิ

งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ

เรียนทฤษฎ ี

723-401 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 3         

723-402 สหกิจศึกษา 6(0-36-0) 3  3       

723-403 การฝึกประสบการณ์ ไมมีหน่วยกิต 3   3  3  3  

723-487 โครงงานทางฟิสิกส์ 3(0-9-0) 3         

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (ประยุกต์และร่วมสมัย)           

723-223 กลศาสตร์วัสดุ 3((3)-0-6) 3         

723-335 ปฏิบัติการทัศนศาสตร์ 1(0-3-0) 3        3 

723-381 เทคโนโลยีพลังงาน 3((3)-0-6) 3         

723-382 ดาราศาสตร์ปฎิบัติ 3((3)-0-6) 3         

723-383 ดาราศาสตร์อิสลาม 3((3)-0-6) 3         

723-384 ศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโนเบื้องต้น 3((3)-0-6) 3         

723-391 ฟิสิกส์บรรยากาศ 3((3)-0-6) 3         

723-481 ฟิสิกส์ร่วมสมัย 3((3)-0-6) 3         

723-483 ปัญหาทางฟิสิกส์ 3((3)-0-6) 3         

723-485 ปฏิบัติการในโรงฝึกงานฟิสิกส์ 3((2)-3-4) 3         

723-488 ฟิสิกส์ส าหรับครู 3((3)-0-6) 3         
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

 

 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
การก าหนด 

ประสบการณ์

ก่อนการศึกษา 

การเรียน

สลับกับ

การ

ท างาน 

สหกิจ 
ศึกษา 

การฝึกงานที่เน้น 
การเรียนรู้หรือการ 

การติดตาม

พฤติกรรม 
การท างาน 

หลักสูตรร่วม

มหาวิทยาลัย

และ

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝึกหัดใหม่

หรือ

พนักงาน

ฝึกงาน 

การบรรจุให้

ท างานหรือ

การฝึกเฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบตัิงาน

ภาคสนาม 
การฝึกปฏิบตั ิ

งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ

เรียนทฤษฎ ี

723-491 พลศาสตรบรรยากาศ 3((3)-0-6) 3         

723-492 ฟิสิกส์ของเมฆและหยาดน้ าฟ้า 3((3)-0-6) 3         

723-493 ฟิสิกส์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

3((3)-0-6) 3         

723-494 มาตรวิทยา 3((3)-0-6) 3         

723-495 หลักการของนิติวิทยาศาสตร์ 3((3)-0-6) 3         

723-496 ฟิสิกส์ส าหรับนิติวิทยาศาสตร์ 3((3)-0-6) 3         

723-497 กลศาสตร์ของไหล 3((3)-0-6) 3         

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก  

(อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์) 

          

723-353 ฟิสิกส์เชิงค านวณ 3((3)-0-6)) 3         

723-451 ฟิสิกส์กับเทคโนโลยีเสมือนจริง 3((3)-0-6) 3         

723-452 นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางฟิสิกส์ 3((3)-0-6) 3   3    3 3 

723-454 การใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาทางฟิสิกส์ 3((3)-0-6) 3         

723-455 ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น 3((3)-0-6) 3         

723-456 ชุดวิชา MSETA ในสิ่งประดิษฐ์ทางฟิสิกส์ 6((4)-6-8) 3 3       3 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (ฟิสิกส์พอลิเมอร์)           
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

 

 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
การก าหนด 

ประสบการณ์

ก่อนการศึกษา 

การเรียน

สลับกับ

การ

ท างาน 

สหกิจ 
ศึกษา 

การฝึกงานที่เน้น 
การเรียนรู้หรือการ 

การติดตาม

พฤติกรรม 
การท างาน 

หลักสูตรร่วม

มหาวิทยาลัย

และ

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝึกหัดใหม่

หรือ

พนักงาน

ฝึกงาน 

การบรรจุให้

ท างานหรือ

การฝึกเฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบตัิงาน

ภาคสนาม 
การฝึกปฏิบตั ิ

งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ

เรียนทฤษฎ ี

723-361 ฟิสิกส์พอลิเมอร์ 3((3)-0-6) 3         

723-362 ปฏิบัติการฟิสิกส์พอลิเมอร์ 1(0-3-0) 3        3 

723-363 สมบัติเชิงแสงของพอลิเมอร์ 3((3)-0-6) 3         

723-364 สมบัติเชิงเสียงและสมบัติการซึมผ่านของ

พอลิเมอร์ 

3((3)-0-6) 3         

723-461 รีโอโลยีพอลิเมอร์ 3((3)-0-6) 3         

723-462 สมบัติเชิงกายภาพของยาง 3((3)-0-6) 3         

723-463 ปฏิบัติการรีโอโลยีของพอลิเมอร์ 1(0-3-0) 3        3 

723-464 การประยุกต์เชิงรีโอโลยีในการขึ้นรูปของ

พอลิเมอร์ 

3((3)-0-6) 3         

723-465 สมบัติเชิงไฟฟ้าและสมบัติเชิงแม่เหล็กของ

พอลิเมอร์ 

3((3)-0-6) 3         

723-466 สมบัติเชิงความร้อนของพอลิเมอร์ 3((3)-0-6 3         

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก  

(ฟิสิกส์ควอนตัมและฟิสิกส์นิวเคลียร์) 

          

723-242 ฟิสิกส์อะตอม 3((3)-0-6 3         

723-344 ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1(0-3-0) 3        3 
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

 

 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
การก าหนด 

ประสบการณ์

ก่อนการศึกษา 

การเรียน

สลับกับ

การ

ท างาน 

สหกิจ 
ศึกษา 

การฝึกงานที่เน้น 
การเรียนรู้หรือการ 

การติดตาม

พฤติกรรม 
การท างาน 

หลักสูตรร่วม

มหาวิทยาลัย

และ

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝึกหัดใหม่

หรือ

พนักงาน

ฝึกงาน 

การบรรจุให้

ท างานหรือ

การฝึกเฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบตัิงาน

ภาคสนาม 
การฝึกปฏิบตั ิ

งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ

เรียนทฤษฎ ี

723-441 กลศาสตร์ควอนตัม 2 3((3)-0-6 3         

723-442 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 3((3)-0-6 3         

723-444 ฟิสิกส์สุขภาพ 3((3)-0-6 3         

723-445 ทฤษฎีโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3((3)-0-6 3         

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (ธรณีฟิสิกส์)           

723-371 ธรณีฟิสิกส์ 3((3)-0-6 3         

723-471 ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ 3((3)-0-6 3         

723-472 ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์ 1(0-3-0) 3        3 
 

                       หมายเหตุ     มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ของจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร       

    (สามารถเข้าดูค าจ ากัดความของการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated  Learning : WIL)  9 รูปแบบ 

                                                       ได้ที่  http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/agencies-sub/curriculum-unit-sub?id=171  

                                                       หัวข้อ ค าจ ากัดความ   การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated  Learning : WIL))  

http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/agencies-sub/curriculum-unit-sub?id=171
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ภาคผนวก ฉ  

ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 
 

รหัส - ชุดวิชา (Module) 

(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
หน่วยกิต  

ค าอธิบายชุดวิชา 

(Module) 

ผลลัพธ์การเรียนรู ้

ของชุดวิชา (Module) 

กิจกรรม  

การจัดการเรียนรู้ 
วิธีการวัดและประเมินผล 

723-243 ชุดวิชา เทคโนโลยีนิวเคลียรเ์พื่อฟ้ืนฟู 

            สภาวะเศรษฐกิจไทย 

            (Module: Nuclear Technology for  

            The Restoration of Thai Agriculture) 

5((3)-6-6) บทน า ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

พิเศษของไอสไตน์ พ้ืนฐาน

ของฟิสิกส์อะตอมและ

กลศาสตร์ควอนตมั รูปแบบ

อะตอมของบอร์และซอม

เมอร์เฟลดส์ าหรับอะตอม

ไฮโดรเจน ฟิสิกส์ของ

นิวเคลียส ประโยชน์ของ

พลังงานนิวเคลียร์ใน

กิจกรรมต่าง ๆ 

ประกอบด้วย ดา้น

อุตสาหกรรม ดา้นการแพทย์

และอนามัย ด้านการเกษตร 

ชีววิทยา และอาหาร ด้าน

สิ่งแวดล้อม และด้าน

การศึกษาและวิจัย 

 

 

 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. อธิบายหลักการของทฤษฎีสัมพทัธภาพ

พิเศษของไอสไตน์ พ้ืนฐานของฟิสกิส์อะตอม

และกลศาสตร์ควอนตมั รูปแบบอะตอมของ

บอร์และซอมเมอร์เฟลด์ส าหรับอะตอม

ไฮโดรเจน ฟิสิกส์ของนิวเคลียส 

2.ประยุกต์พลังงานนิวเคลียร์ใช้ในกิจกรรมด้าน

ต่าง ๆ เช่น ด้านอุตสาหกรรม ด้านการแพทย์

และอนามัย ด้านการเกษตร ชีววิทยา และ

อาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม และดา้นการศึกษา

และวิจัย 

1. จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

(active learning)   

ในแบบ project based 

learning และ problem 

based learning 

2. สอนในรูปแบบ WIL  

3. มอบหมายให้ท างานเป็น

กลุ่ม 

ประเมินจากผลงานของ

นักศึกษาตามที่ได้รับ

มอบหมาย เป็นหลัก  

แต่มีการประเมิน  

ความคืบหน้าของการ

ท างาน ค าถามพิเศษ

ส าหรับความเข้าใจ และ

การสอบ เป็นส่วนเพ่ิมเติม 

โดยรูปแบบการประเมินจะ

เพิ่มการให้นักศึกษาได้มี

ส่วนร่วมในการประเมิน

ตนเอง และประเมินผู้เรียน

ร่วม 
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รหัส - ชุดวิชา (Module) 

(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
หน่วยกิต 

ค าอธิบายชุดวิชา 

(Module) 

ผลลัพธ์การเรียนรู ้

ของชุดวิชา (Module) 

กิจกรรม 
การจัดการเรียนรู้ 

วิธีการวัดและประเมินผล 

723-456 ชุดวิชา: MSETA ในสิ่งประดิษฐ์ทางฟิสิกส์  

          (Module: MSETA in Physics Invention) 

6((4)-6-8) ความรู้ทาง MSETA เบื้องต้น

(คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 

และ การบรูณาการทุก

ศาสตร์) ฟิสิกส์ ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ การเขียน

โปรแกรม การเลือกวัสดุ

อุปกรณ์ การฝึกใช้เครื่องมือ 

การออกแบบ ระบบควบคมุ 

น าความรู้ทั้งหมดมาบูรณา

การกัน เพื่อประดิษฐ์ช้ินงาน 

หรือพัฒนานวัตกรรม 1 

อย่าง 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์องค์ความรู้ทาง MSETA เพื่อใช้ใน

การแก้ปัญหาทางดา้นการเกษตร สิ่งแวดล้อม

หรือเพื่อการพัฒนานวัตกรรมในดา้นอ่ืน ๆ ได ้

2. สร้างช้ินงานจากความรู้ทั้งหมดที่ได้เรยีนมา 

3. ประพฤติตนโดยยดึมั่นในคุณธรรมและ

จริยธรรม มีจติส านึกสาธารณะ และมี

จรรยาบรรณ ความรับผดิชอบทางวิชาการ 

4. มีความรับผิดชอบและปฏิบัตตินในฐานะ

ผู้น าและผูต้ามที่ดี เพื่อการท างานร่วมกันกับ

ผู้อื่นได ้

5. สามารถสื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทย

หรือภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและตรง

ประเด็น 

6. สามารถค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองได้

อย่างต่อเนื่อง โดยเลือกใช้เทคโนโลยีและสาร

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานเพื่อ

การสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งใหม ่

1. จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

(active learning) ทั้งใน

รูปแบบ project based 

learning หรือ problem 

based learning 

รวมทั้ง MSETA through 

Workpieces Based 

Learning (MSETA-

>WpBL)   

2. มีการมอบหมายให้ท างาน

ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม 

ประเมินจากผลงานของ

นักศึกษาตามที่ได้รับ

มอบหมาย เป็นหลัก  

แต่มีการประเมิน  

ความคืบหน้าของการ

ท างาน ค าถามพิเศษ

ส าหรับความเข้าใจ และ

การสอบ เป็นส่วนเพ่ิมเติม 

โดยรูปแบบการประเมินจะ

เพิ่มการให้นักศึกษาได้มี

ส่วนร่วมในการประเมิน

ตนเอง และประเมินผู้เรียน

ร่วม 

 

 
 
 



155 
 
 

ภาคผนวก ช 

ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 

 

อาจารยผู้์รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล    ปิยะ  ผ่านศึก 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  วท.ม. (ฟิสิกส์) 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

723-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3((3)-0-6) 

723-112 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3((3)-0-6) 

723-211 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-0) 

723-212 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-0) 

723-224 การสั่นและคลื่น 3((3)-0-6) 

723-252 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-0) 

723-331 แม่เหล็กไฟฟ้า 1 3((3)-0-6) 

723-333 ปฎิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า 1(0-3-0) 

723-353 ฟิสิกส์เชิงค านวณ 3((3)-0-6) 

723-391 ฟิสิกส์บรรยากาศ 3((3)-0-6) 

723-401 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 

723-402 สหกิจศึกษา 6(0-36-0) 

723-403 การฝึกประสบการณ์ 300 ชั่วโมง 

723-481 ฟิสิกส์ร่วมสมัย 3((3)-0-6) 

723-485 ปฏิบัติการในโรงฝึกงานฟิสิกส์ 3((2)-3-4) 

723-486 สัมมนาทางฟิสิกส์ 1(0-2-1) 

723-487 โครงงานทางฟิสิกส์ 3(0-9-0) 

723-491 พลศาสตรบรรยากาศ 3((3)-0-6) 

723-492 ฟิสิกส์ของเมฆและหยาดน้ าฟ้า 3((3)-0-6) 

723-493 ฟิสิกส์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3((3)-0-6) 

723-494 มาตรวิทยา 3((3)-0-6) 

723-495 หลักการของนิติวิทยาศาสตร์ 3((3)-0-6) 

723-496 ฟิสิกส์ส าหรับนิติวิทยาศาสตร์ 3((3)-0-6) 

723-497 กลศาสตร์ของไหล 3((3)-0-6) 
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2. ผลงานวิชาการ  

2.1 บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1. ปิยะ ผ่านศึก  สุนารี บดีพงศ์ และมูบารัค เล็กเกลี้ยง. 2564. การประเมินนิวไคลด์กัมมันตรังสี 

(226Ra, 232Th และ 40K) ในดินบริเวณเทือกเขาหินแกรนิต อ าเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. 

ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports, 24(1), 14-22. 

2. นิโรซานา นิโซ๊ะ  ปิยะ ผ่านศึก และพวงทิพย์ แก้วทับทิม. 2564. การก าหนดดัชนีเก็บเกี่ยวลองกอง 

(Lansium domesticum Corr.) โดยใช้เทคนิค ไมโครเวฟเซ็นเซอร์.  ASEAN Journal of 

Sciencetific and Technological Reports. สงขลา, 24(1), 42-48. 

3. สุนารี บดีพงศ์  ปิยะ ผ่านศึก และอภิญญา ศุกลรัตน์. 2562. การศึกษาสมบัติทางแร่วิทยา 

องค์ประกอบทางเคมี และสมบัติกายภาพของดินเหนียว จากแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาพ้ืนบ้านชุมชน

โรงอ่าง จังหวัดปัตตานี. วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ. 13(1), 17-29 

2.2 ผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 

1. มูบารัค เล็กเกลี้ยง  พวงทิพย์ แก้วทับทิม  อุดร ยังช่วย  สุนารี บดีพงศ์  ปิยะ ผ่านศึก และสมหมาย 

ช่างเขียน. 2562. การวิเคราะห์นิวไคล์กัมมันตรังสี (226Ra, 232Th และ 40K) ในดิน บริเวณอ าเภอ

เกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจ าปี 

2562. 9-10 พฤษภาคม 2562. หน้า 278-284 

2. สุชานาถ ชูพูล  พวงทิพย์ แก้วทับทิม  สุนารี บดีพงศ์  ปิยะ ผ่านศึก และสมหมาย ช่างเขียน. 2561. 

การวิเคราะห์ปริมาณนิวไคล์กัมมันตรังสี (226Ra, 232Th และ 40K) ของตัวอย่างน้ าบาดาล และน้ า

บ่อตื้นบริเวณหาดสะกอม อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา. ประชุมวิชาการระดับชาติ MJU Annual 

Conference 2018. อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 11-13 ธันวาคม 

2561. หน้า 113-110 

3. มีซาน โตะพง  พวงทิพย์ แก้วทับทิม  ปิยะ ผ่านศึก  สุนารี บดีพงศ์  สมหมาย ช่างเขียน  และอุดร ยัง

ช่วย. 2561.  การวิเคราะห์ปริมาณนิวไคล์กัมมันตรังสี (226Ra, 232Th, 40K) ของพืชชนิดต่าง ๆ ที่

ต าบลตาชี อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา. ประชุมวิชาการระดับชาติ MUU Annual Conference 2018. 

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 11-13 ธันวาคม 2561. หน้า 104-112 

4. พวงทิพย์ แก้วทับทิม  ปิยะ ผ่านศึก  และสุนารี บดีพงศ์. 2561.  ศึกษาศักยภาพของพืชในการบ าบัด

สารกัมมันตรังสีในดิน. ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจ าปี 2561. ณ อาคารศูนย์

คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 23 กุมภาพันธ์ 2561. หน้า 994-951 

5. พวงทิพย์ แก้วทับทิม  พชิรารัฐ โสลา  ปิยะ ผ่านศึก  สุนารี บดีพงศ์ และทิพวรรณ คงภักดี. 2561. 

ระดับก๊าซเรดอนภายในอาคารเรียน อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา. ประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย

ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2561. ณ หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา. 25-26 มกราคม 2561. หน้า 

663-668  
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ชื่อ-สกุล    สมชาย  กอพูนพัฒน์ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  วท.ม. (ฟิสิกส์พอลิเมอร์) 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

723-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3((3)-0-6) 

723-112 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3((3)-0-6) 

723-211 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-0) 

723-212 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-0) 

723-222 ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ 3((3)-0-6) 

723-333 ปฎิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า 1(0-3-0) 

723-361 ฟิสิกส์พอลิเมอร์ 3((3)-0-6) 

723-362 ปฏิบัติการฟิสิกส์พอลิเมอร์ 1(0-3-0) 

723-363 สมบัติเชิงแสงของพอลิเมอร์ 3((3)-0-6) 

723-364 สมบัติเชิงเสียงและสมบัติการซึมผ่านของพอลิเมอร์ 3((3)-0-6) 

723-483 ปัญหาทางฟิสิกส์ 3((3)-0-6) 

723-485 ปฏิบัติการในโรงฝึกงานฟิสิกส์ 3((2)-3-4) 

723-486 สัมมนาทางฟิสิกส์ 1(0-2-1) 

723-487 โครงงานทางฟิสิกส์ 3(0-9-0) 

723-488 ฟิสิกส์ส าหรับครู 3((3)-0-6) 

723-461 โอโลยีพอลิเมอร์ 3((3)-0-6) 

723-462 สมบัติเชิงกายภาพของยาง 3((3)-0-6) 

723-463 ปฏิบัติการรีโอโลยีของพอลิเมอร์ 1(0-3-0) 

723-464 การประยุกต์เชิงรีโอโลยีในการขึ้นรูปของพอลิเมอร์ 3((3)-0-6) 

723-465 สมบัติเชิงไฟฟ้าและสมบัติเชิงแม่เหล็กของพอลิเมอร์ 3((3)-0-6) 

723-466 สมบัติเชิงความร้อนของพอลิเมอร์ 3((3)-0-6) 
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2. ผลงานวิชาการ  

2.1 บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

 ไม่มี 

2.2 ผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 

1. ชายหงส์ กึม  สมัญญา สงวนพรรค  พวงทิพย์ แก้วทับทิม และสมชาย กอพูนพัฒน์. 2563. การพัฒนา

วัสดุเชิงประกอบจีโอพอลิเมอร์จากกากตะกอนเหล็กเป็นวัสดุก าบังรังสีแกมมา. การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจ าปี 2563. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา

เขตก าแพงแสน. 2-3 ธันวาคม 2563. หน้า 2950-2959. 
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ชื่อ-สกุล    ชัยวัฒน์ เลิศวิริยะนันทกุล 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  วท.ม. (ฟิสิกส์) 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

723-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3((3)-0-6) 

723-112 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3((3)-0-6) 

723-211 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-0) 

723-212 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-0) 

723-251 อิเล็กทรอนิกส์ 3((3)-0-6) 

723-252 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-0) 

723-333 ปฎิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า 1(0-3-0) 

723-351 อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ 3((3)-0-6) 

723-352 ภาษาโปรแกรมส าหรับนักฟิสิกส์ 3((2)-3-4) 

723-401 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 

723-402 สหกิจศึกษา 6(0-36-0) 

723-403 การฝึกประสบการณ์ 300 ชั่วโมง 

723-451 ฟิสิกส์กับเทคโนโลยีเสมือนจริง 3((3)-0-6) 

723-452 นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางฟิสิกส์ 3((3)-0-6) 

723-454 การใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาทางฟิสิกส์ 3((3)-0-6) 

723-455 

723-456 

ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น 

ชุดวิชา MSETA ในสิ่งประดิษฐ์ทางฟิสิกส์ 

3((3)-0-6) 

6((4)-6-8) 

723-486 สัมมนาทางฟิสิกส์ 1(0-2-1) 

723-487 โครงงานทางฟิสิกส์ 3(0-9-0) 

723-494 มาตรวิทยา 3((3)-0-6) 

723-495 หลักการของนิติวิทยาศาสตร์ 3((3)-0-6) 

723-496 ฟิสิกส์ส าหรับนิติวิทยาศาสตร์ 3((3)-0-6) 
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2. ผลงานวิชาการ  

2.1 บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

 ไม่มี 

2.2 ผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 

1. ชัยวัฒน์ เลิศวิริยะนันทกุล และมนูญ อ่องทวีสุข. 2562. ศิลปะการออกแบบแผ่นวงจรในวิชา

อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับนักศึกษาวิชาฟิสิกส์. The 8th PSU Education Conference. ศูนย์ประชุม

นานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 12-13 ธันวาคม 2562. หน้า 

241-249. 

2.3 ผลงานประเภทอนุสิทธิบัตร 

1. ชัยวัฒน์ เลิศวิริยะนันทกุล และมนูญ อ่องทวีสุข. 2562. บอร์ดแสดงกลุ่มดาวจ าลองแบบโต้ตอบได้โดย

ไร้การสัมผัส อนุสิทธิบัตรไทย เลขท่ีค าขอ 2003002140. กรุงเทพ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

กระทรวงพานิชย์. 

2.4 ผลงานสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. ชัยวัฒน์ เลิศวิริยะนันทกุล และมนูญ อ่องทวีสุข. 2562. ระบบการแสดงจักรวาลจ าลองเพ่ือการเรียนรู้

ทางด้านดาราศาสตร์แบบโต้ตอบได้. ศูนย์เรียนรู้ดาราศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 

2.5 ผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 

1. ชัยวัฒน์ เลิศวิริยะนันทกุล และมนูญ อ่องทวีสุข 2563. ต้นไม้อิเล็กทรอนิกส์ IE-Tree เพ่ือใช้ส าหรับ

การสอนนักศึกษารายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น (723-455) 

2. ชัยวัฒน์ เลิศวิริยะนันทกุล 2561. บอร์ด IR-Proximity Sensor พร้อมลวดลายทางศิลปะเพ่ือใช้ในการ

สอนนักศึกษารายวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (723-251) และปฎิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ (723-253) 

3. ชัยวัฒน์ เลิศวิริยะนันทกุล และมนูญ อ่องทวีสุข 2561. บอร์ดเกมส์ต่อสู้ Electronic Fighter ส าหรับ

ให้นักเรียนเรียนรู้การท าหุ่นและระบบควบคุมเบื้องต้น 
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ชื่อ-สกุล    อารีเฟ็น รัศมีศาสน์ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปร.ด. (ฟิสิกส์) 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

723-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3((3)-0-6) 

723-112 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3((3)-0-6) 

723-211 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-0) 

723-212 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-0) 

723-223 กลศาสตร์วัสดุ 3((3)-0-6) 

723-225 ปฏิบัติการกลศาสตร์ 1(0-3-0) 

723-321 กลศาสตร์ 2 3((3)-0-6) 

723-333 ปฎิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า 1(0-3-0) 

723-382 ดาราศาสตร์ปฎิบัติ 3((3)-0-6) 

723-383 ดาราศาสตร์อิสลาม 3((3)-0-6) 

723-384 ศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโนเบื้องต้น 3((3)-0-6) 

723-481 ฟิสิกส์ร่วมสมัย 3((3)-0-6) 

723-486 สัมมนาทางฟิสิกส์ 1(0-2-1) 

723-487 โครงงานทางฟิสิกส์ 3(0-9-0) 

 

2. ผลงานวิชาการ  

2.1 บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1. Thatribud, A., Rassamesard, A., Sukmas, W. and Pinsook, U. 2021. Effect of lattice 

polarisability in optical properties of methylammonium lead iodide by modified 

Becke-Johnson functionals and Bethe-Salpeter equation. Computational Materials 

Science. 189. 110245. 
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ชื่อ-สกุล    อับดุลมุตตา ธาตรีบุตร 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปร.ด. (ฟิสิกส์) 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

723-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3((3)-0-6) 

723-112 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3((3)-0-6) 

723-211 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-0) 

723-212 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-0) 

723-225 ปฏิบัติการกลศาสตร์ 1(0-3-0) 

723-323 กลศาสตร์เชิงสถิติ 3((3)-0-6) 

723-334 ทัศนศาสตร์เชิงกายภาพ 3((3)-0-6) 

723-335 ปฏิบัติการทัศนศาสตร์ 1(0-3-0) 

723-341 กลศาสตร์ควอนตัม 1 3((3)-0-6) 

723-441 กลศาสตร์ควอนตัม 2 3((3)-0-6) 

723-442 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 3((3)-0-6) 

723-445 ทฤษฎีโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3((3)-0-6) 

723-486 สัมมนาทางฟิสิกส์ 1(0-2-1) 

723-487 โครงงานทางฟิสิกส์ 3(0-9-0) 

 

2. ผลงานวิชาการ  

2.1 บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1. Thatribud, A., Rassamesard, A., Sukmas, W. and Pinsook, U. 2021. Effect of lattice 

polarisability in optical properties of methylammonium lead iodide by modified 

Becke-Johnson functionals and Bethe-Salpeter equation. Computational Materials 

Science. 189. 110245.  

2. Thatribud, A. 2 0 1 9 .  Electronic and optical properties of TiO2  by first-principle 

calculation (DFT-GW and BSE). Materials Research Express. 6. 095021.   

3. Thatribud, A. and Daupor, H. 2020 .  Synthesis and Characterization of Polyhedron-like 

Ag/AgCl Photocatalyst. Khon Kaen University Research Journal, 3, 1-8.  
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อาจารย์ผู้สอน 

 

ชื่อ-สกุล    พวงทิพย์ แก้วทับทิม 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปร.ด. (ฟิสิกส์) 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

723-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3((3)-0-6) 

723-112 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3((3)-0-6) 

723-211 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-0) 

723-212 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-0) 

723-243 ชุดวิชาเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อการฟ้ืนฟูการเกษตรและสิ่งแวดล้อมไทย  5((3)-6-6) 

723-332 แม่เหล็กไฟฟ้า 2 3((3)-0-6) 

723-343 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์ 3((3)-0-6) 

723-371 ธรณีฟิสิกส์ 1(0-3-0) 

723-381 เทคโนโลยีพลังงาน 3((3)-0-6) 

723-401 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 

723-402 สหกิจศึกษา 6(0-36-0) 

723-403 การฝึกประสบการณ์ 300 ชั่วโมง 

723-444 ฟิสิกส์สุขภาพ 3((3)-0-6) 

723-471 ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ 3((3)-0-6) 

723-472 ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์ 1(0-3-0) 

723-486 สัมมนาทางฟิสิกส์ 1(0-2-1) 

723-487 โครงงานทางฟิสิกส์ 3(0-9-0) 

723-494 มาตรวิทยา 3((3)-0-6) 

723-495 หลักการของนิติวิทยาศาสตร์ 3((3)-0-6) 

723-496 ฟิสิกส์ส าหรับนิติวิทยาศาสตร์ 3((3)-0-6) 
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ชื่อ-สกุล    สุนารี บดีพงศ์ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปร.ด. (ฟิสิกส์) 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

723-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3((3)-0-6) 

723-112 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3((3)-0-6) 

723-211 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-0) 

723-212 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-0) 

723-281 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 1 3((3)-0-6) 

723-282 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 2 3((3)-0-6) 

723-332 แม่เหล็กไฟฟ้า 2 3((3)-0-6) 

723-401 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 

723-402 สหกิจศึกษา 6(0-36-0) 

723-403 การฝึกประสบการณ์ 300 ชั่วโมง 

723-344 ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1(0-3-0) 

723-443 ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่ 1(0-3-0) 

723-484 ฟิสิกส์ของเครื่องมือ 3((3)-0-6) 

723-486 สัมมนาทางฟิสิกส์ 1(0-2-1) 

723-487 โครงงานทางฟิสิกส์ 3(0-9-0) 

723-494 มาตรวิทยา 3((3)-0-6) 

723-495 หลักการของนิติวิทยาศาสตร์ 3((3)-0-6) 

723-496 ฟิสิกส์ส าหรับนิติวิทยาศาสตร์ 3((3)-0-6) 
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ชื่อ-สกุล    ธิดารัตน์  วิชัยดิษฐ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปร.ด. (ฟิสิกส์) 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

723-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3((3)-0-6) 

723-112 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3((3)-0-6) 

723-211 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-0) 

723-212 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-0) 

723-221 กลศาสตร์ 1 3((3)-0-6) 

723-242 ฟิสิกส์อะตอม 3((3)-0-6) 

723-342 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3((3)-0-6) 

723-343 ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1(0-3-0) 

723-443 ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่ 1(0-3-0) 

723-486 สัมมนาทางฟิสิกส์ 1(0-2-1) 

723-487 โครงงานทางฟิสิกส์ 3(0-9-0) 

 

 

ชื่อ-สกุล   นางสาวเสาวภา โชติสุวรรณ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด วท.ด.(เคมี) 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

721-111 เคมีทั่วไป 1 3((3)-0-6) 

721-112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0) 

721-113 เคมีทั่วไป 2 3((3)-0-6) 

 

 

ชื่อ-สกุล   นางสุภาพร แสงแก้ว 

วุฒิการศึกษาสูงสุด วท.ม.(นิเวศวิทยา) 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

722-113 ปฏิบัติการชีววิทยา 1(0-3-0) 

722-114 หลักชีววิทยา 3((3)-0-6) 
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ชื่อ-สกุล   นายอาทิตย ์อินทรสิทธิ์ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด วท.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

746-113 คณิตศาสตร์ 1 3((3)-0-6) 

746-114 คณิตศาสตร์ 2 3((3)-0-6) 
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ภาคผนวก ซ 

ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการด าเนินการของหลักสูตร 

 
ข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับท่ี 1 : รศ.ดร. ธวัช ชิตตระการ และการด าเนินการของหลักสูตร 

ข้อแสนอแนะ การด าเนินการ 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของ

ประเทศ : หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศหรือไ ม่  เพียงใด  และอย่างไร ท่านมี

ข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

    � มากที่สุด     � มาก        � ปานกลาง            

    � น้อย          � น้อยท่ีสุด   

ข้อเสนอแนะ  

- ควรปรับให้หลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ประเทศ 20 ปี โดยผลิตบัณฑิตพันธ์ใหม่ที่เข้าสู่

อุตสาหกรรมกลุ่ม First and 2nd S-curve : ดังนั้น

หลักสูตรควรบูรณาการให้บัณฑิตฟิสิกส์ มีสมรรถนะที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- ทางหลักสูตรได้เพ่ิมเติมข้อมูลตามข้อเสนอแนะ 

ในหัวข้อปรัชญาของหลักสูตร 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของ

ท้องถิ่นภาคใต้ : หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการ

ของท้องถิ่นภาคใต้ หรือไม่ เพียงใด  และอย่างไร 

ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

    � มากที่สุด     � มาก        � ปานกลาง            

    � น้อย          � น้อยท่ีสุด   
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ข้อเสนอแนะ  

- ควรปรับให้หลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ประเทศ 20 ปี และความต้องการของท้องถิ่น

ภาคใต้  BCG Model เป็นการบูรณาการการพัฒนา

เศรษฐกิจ 3 มิติ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

เศรษฐกิจ หมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจ

สีเขียว (Green Economy) พร้อมกัน ๆ โดยน าองค์ความรู้

มาต่อยอดฐาน คือ ความหลากหลายทางชีวภาพและ

ผลผลิตทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ของภาคใต้ โดย

ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ดังแสดงในภาพที่ 1.2 ดังนั้นหลักสูตรฟิสิกส์สามารถเลือก

บูรณาการเพ่ือสร้างเทคโนโลยีในส่วนของเกษตรแม่นย า 

ช่วยเพิ่มผลผลิต และใช้รังสีในการปรับปรุงพันธ์ เพ่ือให้ได้

อาหารที่ดีต่อสุขภาพ หรือ  IoT/Big Data น ามาเสริมการ

ท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม 

 

- หลักสูตรได้ปรับให้การเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ประเทศ 20 ปี และความต้องการของ

ท้องถิ่นภาคใต้  BCG Model โดยบูรณาการการพัฒนา

เศรษฐกิจ 3 มิติ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

เศรษฐกิจ หมุนเวียน (Circular Economy) และ

เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) พร้อมกัน ๆ โดย

น าองค์ความรู้มาต่อยอดฐาน คือ ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและผลผลิตทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ของ

ภาคใต้ โดยปรับเปลี่ยนระบบการผลิตไปสู่การใช้

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยหลักสูตรฟิสิกส์เลือกบูรณา

การสร้างเทคโนโลยีในส่วนของเกษตรแม่นย า ช่วยเพิ่ม

ผลผลิต และใช้รังสีในการปรับปรุงพันธ์ เพ่ือให้ได้

อาหารที่ดีต่อสุขภาพ 

 

3. ความก้าวหน้าทันสมัยของหลักสูตรและเนื้อหาสาระ

ของหลักสูตร :  หลักสูตรและเนื้อหาสาระของ

หลักสูตรนี้มีความก้าวหน้าและความทันสมัยของ

หลักสูตรมากน้อยเพียงไร อย่างไร เม่ือเทียบกับ

หลักสูตรชั้นน าทั้งในและนอกประเทศ และท่านมี

ข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

    � มากที่สุด     � มาก        � ปานกลาง            

    � น้อย          � น้อยท่ีสุด   
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ข้อเสนอแนะ  

- พ้ืนฐานของหลักสูตรฟิสิกส์จะต้องเสริมเนื้อหาสาระของ

หลักสูตร ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และเพ่ือให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รวมทั้งยุทธศาสตร์ของประเทศ

และภาคใต้ ดังนั้นหลักสูตรฟิสิกส์ ควรเน้นความเข้มแข็ง

สาขา “ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัล เซนเซอร์ ร่วมกับการ

ประยุกต์ใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์  (Arduino) ในการ

แสดงผลค่าจากการวัดค่าทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ อาทิเช่น 

ค่ า อุณหภูมิ  ความเข้มแสง เวลา ความเร็ วการใช้

ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino) เพ่ือพัฒนาชุดการทดลอง

ฟิสิกส์ เ พ่ือการศึกษา รวมทั้ ง เกษตรแม่นย า รวมทั้ง 

Internet of thing (IoT) ด้วย 

 

- ในหลักสูตรมีรายวิชา กลุ่มวิชา และ ชุดวิชาที่ตอบ

โจทย์อย่างครอบคลุม โดยได้เพ่ิมชุดวิชา เช่น 

- รายวิชานิติวิทยาศาสตร์  

- รายวิชาฟิสิกส์บรรยากาศ 

- กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

- ชุดวิชาบังคับ 723-243 ชุดวิชาเทคโนโลยีนิวเคลียร์

เพ่ือการฟ้ืนฟูการเกษตรและสิ่งแวดล้อมไทย  

- ชุดวิชาเฉพาะเลือก723-456 ชุดวิชา MSETA ใน

สิ่งประดิษฐ์ทางฟิสิกส์  

 

ทั้งนี้ รายวิชา กลุ่มวิชา และ ชุดวิชา ได้ผนวกน า

ความรู้มาต่อยอดเพ่ือตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของประเทศ 

4. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

4.1 วัตถุประสงค์เป็นที่เข้าใจชัดเจน 

   � ใช ่  � ไม่ใช ่

เหตุผลประกอบ/ ข้อเสนอแนะ (ระบุด้วยหมึกสีแดง) 

1) มีความร ู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ 

มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 

สามารถ ประยุกต์ความรู้เพ่ือการศึกษาต่อใน

ระดับปริญญาโท-เอก หรือเพ่ือการประกอบอาชีพ

ในสาขาฟิสิกส์หรือ สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ 

2) มีความใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ

วิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 

สามารถ บูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือ

แก้ปัญหา รวมทัง้การจัดการสมัยใหม่ พัฒนา

ตนเอง สังคม และประเทศชาติ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

3) มีความเป็นผู้น าทางวิชาการ สามารถท างานเป็น

กลุ่ม เรียนรู้ด้วยตัวเอง มีทักษะในการสื่อสาร และ

สามารถใช้ เทคโนโลยีได้อย่างเชี่ยวชาญ และ

เชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล 

 

 

 

- รับทราบ  และทางหลักสูตรได้เพ่ิมเติมข้อมูลตาม

ข้อเสนอแนะ 
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4) มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็น

ระเบียบวินัย ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และ

มี จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมได้ 

4.2 วัตถุประสงค์สอดคล้องกับภารกิจของคณะ 

   � ใช่  � ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ/ ข้อเสนอแนะ 

- ภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจุดเน้น

เกี่ยวกับเทคโนโลยียาง ดังนั้นถ้าจะท าให้วัตถุประสงค์ของ

หลักสูตรสอดคล้องกับภารกิจของคณะ ควรพิจารณาปรับ

หลักสูตรให้สอดรับกับจุดเน้นของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ดังนั้นหลักสูตรควรเพ่ิมทางเลือกอีกหนึ่งแผน 

4.2.1 จ านวนหลักสูตร   

แผน 1  ฟิสิกส์ หลักสูตรเดิมโดยปรับจ าหน่วยกิตตลอด

หลักสูตรไม่เกิน 138 หน่วยกิต  

แผน 2   ฟิสิกส์รวมกับเทคโนโลยียางและพอลีเมอร์ จ า

หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่เกิน 138 หน่วยกิต 

 

 

 

- รับทราบ และได้ปรับหลักสูตรสอดคล้องกับภารกิจ

ของคณะ มหาวิทยาลับ และแผนยุทธศาตร์ของชาติ 

โดยการสร้าง 

- ชุดวิชาบังคับ 723-243 ชุดวิชาเทคโนโลยีนิวเคลียร์

เพ่ือการฟ้ืนฟูการเกษตรและสิ่งแวดล้อมไทย  

- ชุดวิชาเฉพาะเลือก723-456 ชุดวิชา MSETA ใน

สิ่งประดิษฐ์ทางฟิสิกส์  

และปรับลดจ านวนหน่วยกิตให้มีความเหมาะสมเหลือ 

135 หน่วยกิต 

4.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนองต่อนักศึกษา

และสังคม 

   � ใช ่  � ไม่ใช ่

เหตุผลประกอบ/ ข้อเสนอแนะ 

- แต่ควรพัฒนาหลักสูตรทั้งแบบ Degree และแบบ Non-

Degree และมีการพัฒนาหลักสูตรเทียบโอน 2 ปี โดยมี

กลุ่มผู้เรียน เป้าหมายคือ บัณฑิตหรือกลุ่มคนท างาน ที่

ต้องการพัฒนาตนเองด้วยการเพ่ิมทักษะชั้นสูง เน้น การ

เรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนประกอบอาชีพได้หลังจบ

หลักสูตร หรือพัฒนาหลักสูตรส าหรับศิษย์  

 

 

 

 

- คาดว่าจะปรับปรุงให้สอดคล้อง ภายในระหว่างที่มี

รอบการปรับปรุงครั้งต่อไป 

4.4 การจัดหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

   � ใช ่  � ไม่ใช ่

เหตุผลประกอบ/ ข้อเสนอแนะ 

- 

 

 

 

- รับทราบ 
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4.5 มีดุลยภาพระหว่างเนื้อหาความรู้ทั่วไปกับเนื้อหา

ความรู้เฉพาะทาง 

   � ใช ่  � ไม่ใช ่

เหตุผลประกอบ/ ข้อเสนอแนะ 

- 

 

 

 

 

 

- รับทราบ 

 

 

5. ความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์ โครงสร้าง เนื้อหา

สาระของหลักสูตร และรายวิชา : มีความสัมพันธ์กัน

มากน้อยเพียงใด ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

    � มากที่สุด     � มาก        � ปานกลาง            

    � น้อย          � น้อยท่ีสุด   

- 

 

 

 

 

 

 

-  รับทราบ 

6.  เนื้อหาสาระของหลักสูตร : เนื้อหาสาระของหลักสูตร

มีความครอบคลุม และสามารถน าไปใช้มากน้อย

เพียงใด และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

    � มากที่สุด     � มาก        � ปานกลาง            

    � น้อย          � น้อยท่ีสุด   

- 

 

 

 

 

 

 

- รับทราบ 

7 . คุณลักษณะหรือคุณสมบัติ เด่นของบัณฑิตจาก

หลักสูตรควรเป็นอย่างไร 

- บัณฑิตจากหลักสูตรควรได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ

เพ่ิมเติมจากด้านวิชาการ คือทักษะทางด้าน Soft Skill ซึ่ง

จะท าให้เป็นบัณฑิตที่สามารถใช้ชีวิต โดยชื่นชมใน ศิลปะ 

ดนตรี เข้าใจเกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง สิทธิพลเมือง 

สุขภาพ และ สิ่งแวดล้อม สามารถท างานในประเทศใดบน

โลกใบนี้ได้ ซึ่งเน้นหนัก 4 ด้าน  

7.1 ด้านแรกได้แก่ทักษะการสื่อสาร (Communication)   

7.2 ด้านที่สอง ทักษะการท างานร่วมกัน (Collaboration) 

โดยเฉพาะโลกปัจจุบันการท างานภายใต้พหุวัฒนธรรม. 

 

- ได้จัดโครงสร้างที่มีความครอบคลุมและสอดคล้องดังที่

เสนอแล้ว 
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7.3 ด้านที่สาม ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical thinking) 

7.4 ด้านที่สี่ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 

8. ข้อเสนอแนะ  

8.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

- การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันเป็นแบบ Exponential 

ไม่ใช่แบบ Linear เหมือนอดีตที่ผ่านมา หรือพูดในอีกมิติ

หนึ่งว่าโลกได้ก้าวผ่านเทคโนโลยียุคอะนาลอก (Analog) 

และก้าวเข้าสู่โลกดิจิทอล (Digital) แบบเต็มตัว ดังนั้น 

การศึกษาที่จะตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

จะต้องปรับตัวขนานใหญ่  เ พ่ือรองรับโลกดิจิทอล 

(Digital) แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงหลักการทางฟิสิกส์

เอาไว้  เพราะเป็นแก่นขององค์ความรู้ที่ส าคัญของ

ธรรมชาติ ดังนั้นวัตถุประสงค์ต้องออกแบบให้สอดรับกับ

บริบทของ โลก ประเทศ และ ภูมิภาค รวมทั้ง สมรรถนะ

ของผู้เรียน 

 

 

- ได้จัดโครงสร้างที่มีความครอบคลุมและสอดคล้องดังที่

เสนอ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมบางวิชา เช่น 

- ชุดวิชาเฉพาะเลือก723-456 ชุดวิชา MSETA ใน

สิ่งประดิษฐ์ทางฟิสิกส์  

- 723-351 อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์  

- 723-451 ฟิสิกส์กับเทคโนโลยีเสมือนจริง 

-723-455 ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้ 

 

8.2  โครงสร้างของหลักสูตร 

- ควรออกแบบให้มีส่วนในการยกระดับคุณภาพชีวิต

ทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาค รวมทั้งสามารถรองรับ

ผู้ เรียนในหลักสูตรทั้งแบบ Degree และแบบ Non-

Degree เป้าหมายคือ บัณฑิตหรือกลุ่มคนท างาน ที่

ต้องการพัฒนาตนเองด้วยการเพ่ิมทักษะชั้นสูง 

 

 

- คาดว่าจะปรับปรุงให้สอดคล้อง ภายในระหว่างที่มี

รอบการปรับปรุงครั้งต่อไป 

8.3 การจัดหลักสูตรและรายวิชา (เช่น ควรจัดหรือ

เพิ่มเติมรายวิชาใด ควรจัดล าดับวิชาอย่างไร 

- ควรเพ่ิมรายวิชาที่เพ่ิมความเข้าใจเกี่ยวกับโลกดิจิทัล เช่น 

Computer coding ,  IoT, Robotic และ  artificial 

intelligence (AI)  เป็นต้น 

 

 

- ในหลักสูตรมีรายวิชา กลุ่มวิชา และ ชุดวิชาที่ตอบ

โจทย์อย่างครอบคลุม เช่น 

- ชุดวิชาบังคับ 723-243 ชุดวิชาเทคโนโลยีนิวเคลียร์

เพ่ือการฟ้ืนฟูการเกษตรและสิ่งแวดล้อมไทย  

- ชุดวิชาเฉพาะเลือก723-456 ชุดวิชา MSETA ใน

สิ่งประดิษฐ์ทางฟิสิกส์  
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8.4 การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (เช่น 

การคัดเลือกนักศึกษา การสอบ) 

- การคัดเลือกนักศึกษาควรออกแบบการคัดเลือกที่

หลากหลาย สอดคล้องกับการออกแบบหลักสูตรทั้งแบบ 

Degree และแบบ Non-Degree เช่น การพิจารณาจาก 

Port Folio หรือจากผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการส่วนการ

บริหารหลักสูตร ส่วนการบริหารหลักสูตร ถ้าเป็นแบบ 

Work Integrated Learning (WIL) 

 

 

 

-เพ่ิมกระบวนการเพิ่มเติมในการรับนักศึกษา 

(หลังจากปรับปรุงให้สอดคล้อง ภายในระหว่างที่มีรอบ

การปรับปรุงครั้งต่อไป) 

ข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ 

- การพิจารณาปรับปรุงในครั้งนี้ขอให้มองถึงเป้าหมายที่

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับศตวรรษ

ที่ 21 เป็นพลโลก  Soft Skill ดังระบุในข้อ (7) และ

มีทักษะ การสื่ อสาร (Communication)  การ

ท างานร่วมกัน (Collaboration) การคิดวิเคราะห์ 

(Critical thinking) และ  ก า รคิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์  

(Creativity) 

 

- รับทราบ 
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ข้อแสนอแนะ การด าเนินการ 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของ

ประเทศ : หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศหรือไ ม่  เพียงใด  และอย่างไร ท่านมี

ข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

    � มากที่สุด     � มาก        � ปานกลาง            

    � น้อย          � น้อยท่ีสุด   

ข้อเสนอแนะ  

-  ประ เทศไทยยั งมี ความต้ องการบัณฑิตทางด้ าน

วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาประเทศดังนั้นหลักสูตรฟิสิกส์จึง

จ าเป็นหลักสูตรที่ประเทศต้องการมาก แต่โดยปกติจะมี

ผู้เรียนในสาขาวิชาฟิสิกส์มีเพียงจ านวนน้อย 

 

 

- รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของ

ท้องถิ่นภาคใต้ : หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการ

ของท้องถิ่นภาคใต้ หรือไม่ เพียงใด  และอย่างไร 

ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

    � มากที่สุด     � มาก        � ปานกลาง            

    � น้อย          � น้อยท่ีสุด   

ข้อเสนอแนะ  

- ตอบสนองความต้องการ นักวิทยาศาสตร์ในสาขาฟิสิกส์ที่

จะท างานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน (โดยเฉพาะใน

ท้องถิ่น) เป็นการเพ่ิมพูนนักวิจัย ในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างได้

เป็นอย่างดี  

 

- หลักสูตรได้ปรับปรุงเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะ

ภาคใต้ผ่านรายวิชาต่าง ๆ และผลิตผลออกมาอย่างเป็น

รูปธรรมในรายวิชาโครงงาน ซึ่งจะท าวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา

ในภาคใต้ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเกษตร ด้าน

อิเล็กทรอนิกส์ ด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

 

 

3. ความก้าวหน้าทันสมัยของหลักสูตรและเนื้อหาสาระ

ของหลักสูตร :  หลักสูตรและเนื้อหาสาระของ

หลักสูตรนี้มีความก้าวหน้าและความทันสมัยของ

หลักสูตรมากน้อยเพียงไร อย่างไร เม่ือเทียบกับ
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หลักสูตรชั้นน าทั้งในและนอกประเทศ และท่านมี

ข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

    � มากที่สุด     � มาก        � ปานกลาง            

    � น้อย          � น้อยท่ีสุด   

ข้อเสนอแนะ  

- เนื้อหาหลักสูตรนี้ ตอบโจทน์ในมาตรฐานหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ ทั้งยังมีวิชาเลือกในสาขาที่

ทันสมัยที่ ไม่ค่อยเปิดสอนในสถาบัน อ่ืน เช่น ฟิสิกส์

บรรยากาศ ฟิสิกส์ของนิติวิทยาศาสตร์  และ นวัตกรรม

และสิ่งประดิษฐ์ทางฟิสิกส์ เป็นตัน 

 

 

 

 

- หลักสูตรมีรายวิชา กลุ่มวิชา และ ชุดวิชาที่ทันสมัยที่

ไม่ค่อยเปิดสอนในสถาบันอ่ืน เช่น ฟิสิกส์บรรยากาศ 

ฟิสิกส์ของนิติวิทยาศาสตร์   และ นวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์ทางฟิสิกส์ 

 

4. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

4.1 วัตถุประสงค์เป็นที่เข้าใจชัดเจน 

   � ใช ่  � ไม่ใช ่

เหตุผลประกอบ/ ข้อเสนอแนะ (ระบุด้วยหมึกสีแดง) 

- 

 

 

 

- รับทราบ 

4.2 วัตถุประสงค์สอดคล้องกับภารกิจของคณะ 

   �ใช ่  �  ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ/ ข้อเสนอแนะ 

- 

 

 

 

- รับทราบ 

 

4.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนองต่อนักศึกษา

และสังคม 

   � ใช ่  � ไม่ใช ่

เหตุผลประกอบ/ ข้อเสนอแนะ 

- หลักสูตรตอบสนองต่อนักศึกษาและสังคมเช่นเดียวกับ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ทั้งหลายและยัง

ตอบสนองนักศึกษาและสังคมทางภาคใต้ได้อีกด้วย 

 

 

 

 

- รับทราบ 

4.4 การจัดหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

   � ใช ่  � ไม่ใช ่

เหตุผลประกอบ/ ข้อเสนอแนะ 

 

 

- รับทราบ 
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- 

4.5 มีดุลยภาพระหว่างเนื้อหาความรู้ทั่วไปกับเนื้อหา

ความรู้เฉพาะทาง 

   � ใช ่  � ไม่ใช ่

เหตุผลประกอบ/ ข้อเสนอแนะ 

- 

 

 

 

 

 

- รับทราบ 

5. ความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์ โครงสร้าง เนื้อหา

สาระของหลักสูตร และรายวิชา : มีความสัมพันธ์กัน

มากน้อยเพียงใด ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

    � มากที่สุด     � มาก        � ปานกลาง            

    � น้อย          � น้อยท่ีสุด   

วัตถุประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร และเนื้อหาสาระ

รายวิชาในหลักสูตร มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกัน

อย่างดี 

 

 

 

 

 

 

- หลักสูตรได้ปรับให้วัตถุประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร 

และเนื้อหาสาระรายวิชาในหลักสูตร มีความสัมพันธ์

และสอดคล้องกัน 

6.  เนื้อหาสาระของหลักสูตร : เนื้อหาสาระของหลักสูตร

มีความครอบคลุม และสามารถน าไปใช้มากน้อย

เพียงใด และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

    � มากที่สุด     � มาก        � ปานกลาง            

    � น้อย          � น้อยท่ีสุด   

เนื้อหาสาระของหลักสูตรมีมากเพียงพอเพราะมีจ านวน

หน่วยกิตมากถึง 138 หน่วยกิต ในหมวดวิชาฉพาะบังคับ 

49 หน่ วยกิต  และหมวดวิชาฉพาะเลื อกที่ มี คว าม

หลากหลาย และควรเพ่ิมเติมรายวิชา กลศาสตร์ของไหล

เพ่ือให้เกิดความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

- ได้ท าการปรับเนื้อหาสาระของหลักสูตรลดลงเหลือ 

135 หน่วยกิต และเห็นควรเพิ่มเติมรายวิชา กลศาสตร์

ของไหลเพ่ือให้เกิดความครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

7 . คุณลักษณะหรือคุณสมบัติ เด่นของบัณฑิตจาก

หลักสูตรควรเป็นอย่างไร 

คุณสมบัติเด่นของบัณฑิตจากหลักสูตรควรเป็นผู้ที่มีความรู้

ทางด้านฟิสิกส์ครบรอบด้าน  

 

- คุณสมบัติเด่นของบัณฑิตจากหลักสูตรนอกจากมี

ความรู้ทางด้านฟิสิกส์ทั้งภาคทฤษฎีและการใช้เครื่องมือ 

นอกจากนี้บัณฑิตตอ้งมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

ศตวรรษท่ี 21 เป็นพลโลก  Soft Skill และมีทักษะ 

การสื่อสาร (Communication)  การท างานร่วมกัน 
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(Collaboration) การคิดวิเคราะห์ (Critical thinking) 

และ การคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 

8. ข้อเสนอแนะ  

8.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

- ครบถ้วนดีแล้ว 

 

 

- รับทราบ 

 

8.2  โครงสร้างของหลักสูตร 

- ครบถ้วนดีแล้ว แต่หมวดวิชาฉพาะเลือกควรมีการจัดการ

ล าดับความส าคัญ 

 

- หลักสูตรได้ปรับหมวดวิชาเลือกที่สามารถเลือกบูรณา

การเพ่ือสร้างเทคโนโลยีในส่วนของเกษตรแม่นย า 

ช่วยเพิ่มผลผลิต และใช้รังสีในการปรับปรุงพันธ์ 

เพ่ือให้ได้อาหารที่ดีต่อสุขภาพ 

8.3 การจัดหลักสูตรและรายวิชา (เช่น ควรจัดหรือ

เพิ่มเติมรายวิชาใด ควรจัดล าดับวิชาอย่างไร 

- ครบถ้วนดีแล้ว ส าหรับการจัดล าดับการเรียน  

 

- รับทราบ 

 

 

8.4 การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (เช่น 

การคัดเลือกนักศึกษา การสอบ) 

-  

 

 

- รับทราบ 

 

ข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ 

- ถ้าสามารถกระท าได้โดยมีผู้สอน  หมวดวิชาฉพาะเลือก

สามารถพัฒนาขึ้นไปจากวิชาพ้ืนฐานเป็นขั้นสูงได้ก็จะดี

มาก เช่นวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้นพัฒนาไปสู่

วิชาการควบคุมอัตโนมัติ การควบคุมระยะไกล น าไป

ควบคุมระบบน้ า ความชื้น อุณหภูมิ การให้อาหารตามเวลา

ตามฟาร์ม(พืช สัตว์)ซึ่งเป็นสมาร์ทฟาร์ม  บัณฑิตมีความรู้

ตรงนี้สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 

 

- รับทราบ โดยเฉพาะวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น

สามารถพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนโดยการ

น าไปใช้จริงได้ 
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ข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับท่ี 3: พันต ารวจโทหญิง จรัสศรี ส าราญ และการด าเนินการของหลักสูตร 

 

ข้อแสนอแนะ การด าเนินการ 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของ

ประเทศ : หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศหรือไ ม่  เพียงใด  และอย่างไร ท่านมี

ข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

    � มากที่สุด     � มาก        � ปานกลาง            

    � น้อย          � น้อยท่ีสุด   

ข้อเสนอแนะ  

- ความรู้ทางฟิสิกส์มีความส าคัญเป็นอย่างมากที่จะต้องใช้

ในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ แม้กระทั่งในหน่วยงาน

ของต ารวจซึ่งต้องใช้ความรู้ด้านฟิสิกส์ โดยเฉพาะหน่วย

พิสูจน์หลักฐาน หลักสูตรจึงมีความสอดคล้องกับความ

ต้องการของประเทศ 

- หลักสูตรได้เพ่ิมเติมวิชาที่เก่ียวกับพิสูจน์หลักฐาน 

จ านวน 2 วิชา คือ  

1. วิชา 723-495 หลักการของนิติวิทยาศาสตร์  

2. วิชา 723-496 ฟิสิกส์ส าหรับนิติวิทยาศาสตร์ 

นอกจากนี้ ได้สนับสนุนให้นักศึกษาฝึกงาน และท าวิจัย

ทางด้านพิสูจน์หลักฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของ

ท้องถิ่นภาคใต้ : หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการ

ของท้องถิ่นภาคใต้ หรือไม่ เพียงใด  และอย่างไร 

ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

    � มากที่สุด     � มาก        � ปานกลาง            

    � น้อย          � น้อยท่ีสุด   

ข้อเสนอแนะ  

- ลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้ที่มีลักษณะเด่น เหมาะ

ส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา ผลไม้

เศรษฐกิจอ่ืนๆ ซึ่งล้วนแล้วต้องใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ไป

ประยุกต์เพ่ือใช้แก้ปัญหา ภาคใต้ยังมีการท าเหมืองแร่ซึ่งท า

ให้เกิดสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ นอกจากนี้หลายพื้นที่ในภาคใต้มี

รอยเลื่อนและอาจจะพัฒนาไปเกิดแผ่นดินไหวได้ เหล่านี้

ล้วนต้องใช้ความรู้ทางฟิสิกส์มาใช้ทั้งสิ้น   

 

- หลักสูตรมีวิชาเรียนทางพอลิเมอร์ นิวเคลียร์ 

อิเล็กทรอนิกส์ และวิชาอ่ืนๆ ทั้งในหมวดวิชาบังคับ 

และวิชาเลือก นอกจากนี้หลักสูตรได้ส่งนักศึกษาไป

ฝึกงานทางด้านต่างๆ เพ่ือเพ่ิมทักษะการใช้เครื่องมือ 

และเพ่ิมพูนความรู้ เพื่อประยุกต์ใช้แก้ปัญหาที่เกิดข้ึน

ผ่านกระบวนการวิจัย 

3. ความก้าวหน้าทันสมัยของหลักสูตรและเนื้อหาสาระ

ของหลักสูตร :  หลักสูตรและเนื้อหาสาระของ
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ข้อแสนอแนะ การด าเนินการ 

หลักสูตรนี้มีความก้าวหน้าและความทันสมัยของ

หลักสูตรมากน้อยเพียงไร อย่างไร เม่ือเทียบกับ

หลักสูตรชั้นน าทั้งในและนอกประเทศ และท่านมี

ข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

    � มากที่สุด     � มาก        � ปานกลาง            

    � น้อย          � น้อยท่ีสุด   

ข้อเสนอแนะ  

- หลักสูตรมีความก้าวหน้าทันสมัย เมื่อเทียบเคียงกับ

หลักสูตรทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หลักสูตรได้ปรับปรุงเป็นไปตาม OBE ซึ่งสอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้ใช้หลักสูตร 

4. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

4.1 วัตถุประสงค์เป็นที่เข้าใจชัดเจน 

   � ใช ่  � ไม่ใช ่

เหตุผลประกอบ/ ข้อเสนอแนะ (ระบุด้วยหมึกสีแดง) 

- วัตถุประสงค์ชัดเจน 

 

- รับทราบ 

 

4.2 วัตถุประสงค์สอดคล้องกับภารกิจของคณะ 

   �ใช ่  �  ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ/ ข้อเสนอแนะ 

- วัตถุประสงค์สอดคล้องกับภารกิจของคณะ 

 

- รับทราบ 

 

4.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนองต่อนักศึกษา

และสังคม 

   � ใช ่  � ไม่ใช ่

เหตุผลประกอบ/ ข้อเสนอแนะ 

- หลักสูตรตอบสนองต่อนักศึกษาและสังคม โดยเฉพาะ

ตอบสนองต่อนักศึกษาและสังคมทางภาคใต้ได้อีกด้วย 

 

- หลักสูตรปรับปรุง เน้นส่งเสริมเศรษฐกิจ และ

แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในภาคใต้เป็นส าคัญ โดยผ่าน

กระบวนการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะวิชา

โครงงาน   

4.4 การจัดหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

   � ใช ่  � ไม่ใช ่

เหตุผลประกอบ/ ข้อเสนอแนะ 

- รับทราบ 
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- เหมาะสม 

4.5 มีดุลยภาพระหว่างเนื้อหาความรู้ทั่วไปกับเนื้อหา

ความรู้เฉพาะทาง 

   � ใช ่  � ไม่ใช ่

เหตุผลประกอบ/ ข้อเสนอแนะ 

- สอดคล้องเป็นอย่างมาก ในเรื่องล าดับเนื้อหา 

- รับทราบ 

 

5. ความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์ โครงสร้าง เนื้อหา

สาระของหลักสูตร และรายวิชา : มีความสัมพันธ์กัน

มากน้อยเพียงใด ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

    � มากที่สุด     � มาก        � ปานกลาง            

    � น้อย          � น้อยท่ีสุด   

วัตถุประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร และเนื้อหาสาระ

รายวิชาในหลักสูตร มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกัน

อย่างดี 

 

- รับทราบ 

 

6.  เนื้อหาสาระของหลักสูตร : เนื้อหาสาระของหลักสูตร

มีความครอบคลุม และสามารถน าไปใช้มากน้อย

เพียงใด และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

    � มากที่สุด     � มาก        � ปานกลาง            

    � น้อย          � น้อยท่ีสุด   

- เนื้อหาสาระหลักสูตรครอบคลุมทุกด้าน สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้ 

 

- หลักสูตรได้พยายามปรับปรุง และเพ่ิมเติมสาระของ

หลักสูตรให้ครอบคลุมทุกๆด้าน เพ่ือสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาได้หลาย ๆ ด้าน 

 

7 . คุณลักษณะหรือคุณสมบัติ เด่นของบัณฑิตจาก

หลักสูตรควรเป็นอย่างไร 

- ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณธะ 

 

- หลักสูตรได้เพ่ิมคุณสมบัติเด่นของบัญฑิตไว้ใน PLO 

และแต่ละรายวิชาได้ด าเนินกิจกรรมผ่าน PLO เหล่านี้ 

 

8. ข้อเสนอแนะ  

8.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

- ครบถ้วนดีแล้ว 

 

- รับทราบ 

 

8.2  โครงสร้างของหลักสูตร  
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ข้อแสนอแนะ การด าเนินการ 

- จากการที่หลักสูตร ได้ปรับจ านวนหน่วยกิตลดลงมา จน

เหลือ 135 หน่วยกิต แต่หลายวิชาหลักยังคงความเป็น

ฟิสิกส์อยู่ได้ อันนี่เหมาะสม แต่วิชาเลือกอาจต้องแนะน า

ให้นักศึกษาเลือกลงอย่างเหมาะสม  

 

- ตามโครงสร้างหลักสูตรนี้ ได้จัดจ านวนหน่วยกิตให้มี

ความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน แต่ยังคง

โครงสร้างความเป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ และปูพื้น

ต่อยอดในการประยุกต์ต่าง ๆ โดยเฉพาะในวิชา

เฉพาะเลือก นักศึกษาสามารถเลือกได้ตามความ

สนใจ และภายใต้ค าแนะน าของ อ.ที่ปรึกษาหลัก 

และ อ.ที่ปรึกษางานวิจัย 

8.3 การจัดหลักสูตรและรายวิชา (เช่น ควรจัดหรือ

เพิ่มเติมรายวิชาใด ควรจัดล าดับวิชาอย่างไร 

- เพ่ิมรายวิชาทางนิติวิทยาศาสตร์ 

 

- หลักสูตรได้เพ่ิมเติมรายวิชาทางนิติวิทยาศาสตร์ 

ประกอบด้วย 

723-495  หลักการของนิติวิทยาศาสตร์ 

723-496  ฟิสิกส์ส าหรับนิติวิทยาศาสตร์ 

8.4 การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (เช่น 

การคัดเลือกนักศึกษา การสอบ) 

-- ไม่มีข้อเสนอแนะ 

- รับทราบ 

 

ข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ 

- ไม่มีข้อเสนอแนะ 

- รับทราบ 
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ข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับท่ี 4: ดร.สมัญญา สงวนพรรค และการด าเนินการของหลักสูตร 

 

ข้อแสนอแนะ การด าเนินการ 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของ

ประเทศ : หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศหรือไ ม่  เพียงใด  และอย่างไร ท่านมี

ข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

    � มากที่สุด     � มาก        � ปานกลาง            

    � น้อย          � น้อยท่ีสุด   

ข้อเสนอแนะ  

- หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ทั้งด้าน

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เช่น มีการแก้ปัญหามลพิษ มี

การน าของเหลือใช้มาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ มีมูลค่า เป็น

ต้น 

 

- หลักสูตรฟิสิกส์ปรับปรุง เน้นการพัฒนา และส่งเสริม

เศษรฐกิจ ผ่านกระบวนเรียนรู้ในวิชาต่างๆ ที่เป็นแบบ 

OBE และผ่านการท าโปรเจกต์ 

 

 

 

 

 

 

 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของ

ท้องถิ่นภาคใต้ : หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการ

ของท้องถิ่นภาคใต้ หรือไม่ เพียงใด  และอย่างไร 

ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

    � มากที่สุด     � มาก        � ปานกลาง            

    � น้อย          � น้อยท่ีสุด   

ข้อเสนอแนะ  

- หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นภาคใต้

มาก  แน้นด้ านยางพารา  แน้นด้ านรั งสี  แน้ นด้ าน

อิเล็กทรอนิกส์ ด้านดาราศาสตร์ ออปติกส์ และอ่ืน ๆ 

 

- หลักสูตรได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ และตระหนักถึง

ภาระหน้าที่ ที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่  

จึงประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ไปพัฒนาพืชเศรษฐกิจ

ภาคใต้ทั้งยางพารา และผลไม้เศรษฐกิจอ่ืน ๆ 

นอกจากนี้ยังประยุกต์ไปใช้แก้ปัญหาด้านอื่นๆที่เกิดขึ้น

ในภาคใต้ เช่น การพังทลายของหน้าดิน การทับถมของ

ดิน การเกิดแผ่นดินไหว การน าวัสดุจีโอพอลิเมอร์ที่ท า

จากวัสดุเหลือใช้ เป็นต้น   

 

3. ความก้าวหน้าทันสมัยของหลักสูตรและเนื้อหาสาระ

ของหลักสูตร :  หลักสูตรและเนื้อหาสาระของ

หลักสูตรนี้มีความก้าวหน้าและความทันสมัยของ

หลักสูตรมากน้อยเพียงไร อย่างไร เม่ือเทียบกับ

หลักสูตรชั้นน าทั้งในและนอกประเทศ และท่านมี

ข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

    � มากทีสุ่ด     � มาก        � ปานกลาง            

- หลักสูตรฟิสิกส์ปรับปรุงและพัฒนาเป็นชุดวิชา 2 ชุด

วิชา เพ่ือสามารถประยุกต์วิชาเรียนไปใช้แก้ปัญหา หรือ

สร้างมูลค่าเพ่ิม ได้จริง 
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    � น้อย          � น้อยท่ีสุด   

ข้อเสนอแนะ  

- หลักสูตรมีความก้าวหน้า ทันสมัย ถ้าสามารถกระท าได้

โดยมีผู้สอน  หมวดวิชาฉพาะเลือกสามารถพัฒนาขึ้นไป

จากวิชาพ้ืนฐานเป็นขั้นสูงได้ก็จะดีมาก เช่นวิชา

ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้นพัฒนาไปสู่วิชาการควบคุม

อัตโนมัติ การควบคุมระยะไกล น าไปควบคุมระบบน้ า 

ความชื้น อุณหภูมิ การให้อาหารตามเวลาตามฟาร์ม (พืช 

สัตว์)ซึ่งเป็นสมาร์ทฟาร์ม  บัณฑิตมีความรู้ตรงนี้สามารถ

น าไปประกอบอาชีพได้ 

 

4. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

4.1 วัตถุประสงค์เป็นที่เข้าใจชัดเจน 

   � ใช ่  � ไม่ใช ่

เหตุผลประกอบ/ ข้อเสนอแนะ (ระบุด้วยหมึกสีแดง) 

- หลักสูตรมีความก้าวหน้า ทันสมัย ถ้าสามารถกระท าได้

โดยมีผู้สอน  หมวดวิชาฉพาะเลือกสามารถพัฒนาขึ้นไป

จากวิชาพ้ืนฐานเป็นขั้นสูงได้ก็จะดีมาก เช่นวิชา

ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้นพัฒนาไปสู่วิชาการควบคุม

อัตโนมัติ การควบคุมระยะไกล น าไปควบคุมระบบน้ า 

ความชื้น อุณหภูมิ การให้อาหารตามเวลาตามฟาร์ม (พืช 

สัตว์)ซึ่งเป็นสมาร์ทฟาร์ม  บัณฑิตมีความรู้ตรงนี้สามารถ

น าไปประกอบอาชีพได้ 

 

- รับทราบ 

4.2 วัตถุประสงค์สอดคล้องกับภารกิจของคณะ 

   �ใช ่  �  ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ/ ข้อเสนอแนะ 

- วัตถุประสงค์สอดคล้องกับภาระกิจของคณะ 

 

- รับทราบ 

4.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนองต่อนักศึกษา

และสังคม 

   � ใช ่  � ไม่ใช ่

- หลักสูตรได้ก าหนดวัตถุประสงค์โดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของสังคม โดยเฉพาะสังคมภาคใต้ ที่ควร

จะได้รับ ผ่านข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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เหตุผลประกอบ/ ข้อเสนอแนะ 

- หลักสูตรตอบสนองต่อนักศึกษาและสังคมเช่นเดียวกับ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์ทั้งหลายและยัง

ตอบสนองนักศึกษาและสังคมทางภาคใต้ได้อีกด้วย 

 

4.4 การจัดหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

   � ใช ่  � ไม่ใช ่

เหตุผลประกอบ/ ข้อเสนอแนะ 

- การจัดการหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 

- การจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาเป็นแบบ OBE 

ผ่านข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึด

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเป็นแนว 

4.5 มีดุลยภาพระหว่างเนื้อหาความรู้ทั่วไปกับเนื้อหา

ความรู้เฉพาะทาง 

   � ใช ่  � ไม่ใช ่

เหตุผลประกอบ/ ข้อเสนอแนะ 

- เนื้อหาความรู้ทั่วไปกับความรู้เฉพาะทางสมดุลกัน 

 

- หลักสูตรฟิสิกส์ปรับปรุง แน้นทั้งเนื้อหาวิชาเฉพาะทาง 

และวิชาทั่วไปเพ่ือมาเสริมวิชาเฉพาะทาง นอกจากนี้ยัง

มีวิชาส าหรับให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้การใช้ชีวิตใน

สังคมอย่างมีความสุข จึงมีวิชาเลือกเสรีด้วย 

5. ความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์ โครงสร้าง เนื้อหา

สาระของหลักสูตร และรายวิชา : มีความสัมพันธ์กัน

มากน้อยเพียงใด ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

    � มากที่สุด     � มาก        � ปานกลาง            

    � น้อย          � น้อยท่ีสุด   

- วัตถุประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร และเนื้อหาสาระ

รายวิชาในหลักสูตร มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกันอย่าง

ด ี

 

- รับทราบ 

6.  เนื้อหาสาระของหลักสูตร : เนื้อหาสาระของหลักสูตร

มีความครอบคลุม และสามารถน าไปใช้มากน้อย

เพียงใด และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

    � มากที่สุด     � มาก        � ปานกลาง            

    � น้อย          � น้อยท่ีสุด   

- หลักสูตรฟิสิกส์ปรับปรุงทุกวิชาแน้นการน าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
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- เนื้อหารสาระของหลักสูตรครอบคลุม สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ได้มาก เช่น การน าความรู้ทางพอลิเมอร์ และ

ทางรังสี ไปประยุกต์เป็นชิ้นวัสดุจีโอพอลิเมอร์ส าหรับท า

แผ่นก าบังรังสีแกมมาซึ่งยงัไม่มีที่ใดท ามาก่อน 

7 . คุณลักษณะหรือคุณสมบัติ เด่นของบัณฑิตจาก

หลักสูตรควรเป็นอย่างไร 

1. ต้องมีความรู้ความสามารถในสาขาอย่างแท้จริง  

2 มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตส านึกต่อหน้าที่ของ 

ตนเองและสว่นรวม 

3 มีความใฝรู่้และพร้อมเรียนรู้  มีวินัย มีภาวะผู้น า 

5 มีทักษะในการสื่อสาร รวมถึงการใช้ IT 

6 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ต่อยอดในงานต่าง ๆ ได ้

 

- หลักสูตรฟิสิกส์ปรับปรุง มุ่งแน้นพัฒนาบัณฑิต ที่มี

คุณภาพ เป็นที่ต้องการของสังคม โดยมีการสอดแทรก

คุณธรรม จริยธรรม การเป็นคนดีของสังคม ผ่าน

รายวิชาแต่ละวิชา ที่มี PLO เป็นกรอบ 

8. ข้อเสนอแนะ  

8.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

- ชัดเจนดีแล้ว 

 

- รับทราบ 

8.2  โครงสร้างของหลักสูตร 

- เหมาะสม มีความสมดุลดีแล้ว 

- รับทราบ 

8.3 การจัดหลักสูตรและรายวิชา (เช่น ควรจัดหรือ

เพิ่มเติมรายวิชาใด ควรจัดล าดับวิชาอย่างไร 

- เหมาะสมดีแล้ว 

 

- หลักสูตรฟิสิกส์ปรับปรุง ได้จัดแบ่งรายวิชาเป็น

หมวดหมู่ โดยเฉพาะวิชาเลือก ได้แบ่งเป็นหมวดหมู่ตาม

ตามความสนใจของแต่ละคน และได้เพ่ิมวิชาทางด้าน

นิติวิทยาศาสตร์ มาตรวิทยา เป็นต้น นอกจากนี้มีการ

เพ่ิมเติมชุดวิชา 2 ชุดวิชา เพ่ือท าให้หลักสุตรมีความ

สมบูรณ์มากขึ้น 

 

8.4 การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (เช่น 

การคัดเลือกนักศึกษา การสอบ) 

- เหมาะสมดีแล้ว 

- รับทราบ 

 

ข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ 

- ไม่มีข้อเสนอแนะ 

- รับทราบ 

 

  



186 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
เอกสารเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ปรัชญาของหลักสูตร : 

               หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ฟิสิกส์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้พื้นฐานและทักษะ

ในสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นอย่างดี ติดตามความก้าวหน้า 

และพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาการได้อย่าง

ต่อเนื่อง มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการ

ความรู้และประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ สร้าง

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาองค์กรและสังคม พร้อมทั้งเป็นผู้ที่

มีคุณธรรม จริยธรรม 

ปรัชญาของหลักสูตร : 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตฟิสิกส์ ที่มีความรู้ และ

ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถวิจัยต่อยอดองค์

ความรู้ พัฒนาเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรม อีกทั้งมี

ความฉลาดทางอารมณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถ

สื่อสารถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี โดยใช้

การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ที่หลากหลาย

ทั้งการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based 

Learning) การใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based 

Learning) การเรียนรู้สตรีมศึกษาผ่านการท าชิ้นงานเป็น

ฐาน (MSETA through Workpiece-Based Learning) 

และการเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service Learning) 

ยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้

ถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” และใช้

ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เป็น

การจัดการศึกษาตามแนวทางพิ พัฒนาการนิ ยม 

(Progressivism) พัฒนาผู้เรียนในทุกด้านเพ่ือให้พร้อมที่

จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดีตาม

สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้

ข้างต้นเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนโดยให้ผู้เรียน

เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้  และพัฒนาจากความ

ต้องการของผู้ เรียน ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและ

ค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการที่ต้อง ลงมือปฏิบัติทั้งใน

และนอกห้องเรียน ซึ่งจะน าไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน และ

มุ่งเน้นถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต มาใช้เป็นแนวทางในการ

ผลิตบัณฑิต 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :  

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 

1) มีความรู้ทางฟิสิกส์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

สามารถประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ไปใช้ใน

สร้างนวัตกรรมให้กับชุมชน น าไปศึกษาต่อใน

ระดับสูง หรือน าไปปฏิบัติงานในหน่วยงานของ

รัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 

2)  สามารถคิดวิเคราะห์ ศึกษาค้นคว้าและวิจัยได้

ด้วยตนเอง มีความสนใจและติดตาม

ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอย่างสม่ าเสมอ 

3) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในสาขาที่เกี่ยวข้องได้ น าความรู้ที่ค้นคว้าได้มา

ประยุกต์ใช้ และมีความสามารถในการสื่อสาร 

ทั้งการพูด การเขียน  

4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และสามารถ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :  

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 

1) มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้

ความรู้ทางด้านฟิสิกส์เพ่ือแก้ปัญหาทางด้าน

การเกษตรและสิ่งแวดล้อม  

2) มีความสามารถในการใช้งานและพัฒนา

เครื่องมือทางด้านฟิสิกส์ 

3) มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ จิตส านึก

สาธารณะและมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 

4) สามารถปฏิบัติตนในฐานะผู้น าและผู้ตามในการ

ท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ 

5) มีความสามารถสื่อสารและน าเสนอทางวิชาการ

ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

และตรงประเด็น 

6) มีความสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการเรียนรู้

ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก ญ 

เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

 

ตารางท่ี 1 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

หมวดวิชา 

เกณฑ์ขั้นต่ า 

ของ สกอ. 

(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

วท.บ. ฟิสิกส์ 

(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

วท.บ. ฟิสิกส์ 

(หน่วยกิต) 

แผนฝึก

ประสบการณ์ 

แผนสหกิจ

ศึกษา 

แผนฝึก

ประสบการณ์ 

แผนสหกิจ

ศึกษา 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป t30 30 30 30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ t84 105 105 99 99 

1. กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาเอก  28 28 25 25 

2. กลุ่ม วิชาเฉพาะบังคับ  50 50 61 61 

3. วิชาเฉพาะเลือก  27 20 13 6 

4. ฝึกประสบการณ์ หรือ สหกิจศึกษา  ไม่มีหน่วยกิต 

!300 ชั่วโมง 
7 

ไม่มีหน่วยกิต 

!300 ชั่วโมง 
7 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี t6 6 6 6 6 

รวม 120-150 141 141 135 135 
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ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 (วท.บ. ฟิสิกส)์ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (วท.บ. ฟิสิกส์) 
 

โครงสร้างหลักสูตร 

วท.บ. ฟิสิกส์ 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

โครงสร้างหลักสูตร 

วท.บ. ฟิสิกส์ 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

รายละเอียดในการปรับปรุง 

 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                      30 

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                      30 

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 105 หมวดวิชาเฉพาะ 99  

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก 28 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก 25  

721-111 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 721-111 เคมีทั่วไป 1 3((3)-0-6) คงเดิม 

721-112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0) 721-112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0) คงเดิม 

721-113 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6) 721-113 เคมีทั่วไป 2 3((3)-0-6) คงเดิม 

722-113 ปฏิบัติการชีววิทยา 1(0-3-0) 722-113 ปฏิบัติการชีววิทยา 1(0-3-0) คงเดิม 

722-111 ชีววิทยาทั่วไป 1 3(3-0-6)   ไม่น ามาจัดในหลักสูตรนี้ 

  722-114 หลักชีววิทยา 3(3-0-6) วิชาใหม่ ทดแทน 722-111 

723-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6) 723-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3((3)-0-6) คงเดิม 

723-112 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0-6) 723-112 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3((3)-0-6) คงเดิม 

723-211 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-0) 723-211 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-0) คงเดิม 

723-212 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-0) 723-212 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-0) คงเดิม 
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โครงสร้างหลักสูตร 

วท.บ. ฟิสิกส์ 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

โครงสร้างหลักสูตร 

วท.บ. ฟิสิกส์ 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

รายละเอียดในการปรับปรุง 

 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

746-113 คณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) 746-113 คณิตศาสตร์ 1 3((3)-0-6) คงเดิม 

746-114 คณิตศาสตร์ 2 3((3)-0-6) 746-114 คณิตศาสตร์ 2 3((3)-0-6) คงเดิม 

746-242 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6)   ไม่น ามาจัดในหลักสูตรนี้ 

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 50 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 61  

723-221 กลศาสตร์ 1 3(3-0-6) 723-221 กลศาสตร์ 1 3((3)-0-6) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

723-222 ความร้อนและอุณหพลศาตร์ 3(3-0-6) 723-222 ความร้อนและอุณหพลศาตร์ 3((3)-0-6) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

723-224 การสั่นและคลื่น 3(3-0-6) 723-224 การสั่นและคลื่น 3((3)-0-6) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

723-332 ปฏิบัติการกลศาสตร์ 1(0-3-0) 723-225 ปฏิบัติการกลศาสตร์ 1(0-3-0) เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชา 

723-241 ฟิสิกส์แผนใหม่ 3(3-0-6)   ไม่น ามาจัดในหลักสูตรนี้ 

 
 723-243 ชุดวิชาเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อการฟ้ืนฟู

การเกษตรและสิ่งแวดล้อมไทย  

5((3)-6-6) ชุดวิชาใหม่ทดแทน723-241 

723-251 อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 723-251 อิเล็กทรอนิกส์ 3((3)-0-6) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

723-253 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-0) 723-252 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-0) เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชา 

723-281 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาตร์ 1 3(3-0-6) 723-281 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาตร์ 1 3((3)-0-6) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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โครงสร้างหลักสูตร 

วท.บ. ฟิสิกส์ 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

โครงสร้างหลักสูตร 

วท.บ. ฟิสิกส์ 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

รายละเอียดในการปรับปรุง 

 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

723-282 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6) 723-282 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 2 3((3)-0-6) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

723-321 กลศาสตร์ 2 3(3-0-6) 723-321 กลศาสตร์ 2 3((3)-0-6) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

723-323 กลศาสตร์เชิงสถิติ 3(3-0-6) 723-323 กลศาสตร์เชิงสถิติ 3((3)-0-6) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

723-331 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 1 3(3-0-6) 723-331 แม่เหล็กไฟฟ้า 1 3((3)-0-6) เปลี่ยนชื่อวิชาและปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชา 

723-332 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2 3(3-0-6) 723-332 แม่เหล็กไฟฟ้า 2 3((3)-0-6) เปลี่ยนชื่อวิชาและปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชา 

723-333 ปฏิบัติการไฟฟ้าและแม่เหล็ก 1(0-3-0) 723-333 ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า 1(0-3-0) เปลี่ยนชื่อวิชาและปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชา 

723-334 ทัศนศาสตร์เชิงกายภาพ 3(3-0-6) 723-334 ทัศนศาสตร์เชิงกายภาพ 3((3)-0-6) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

723-341 กลศาสตร์ควอนตัม 1 3(3-0-6) 723-341 กลศาสตร์ควอนตัม 1 3((3)-0-6) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  723-342 ฟิสิกส์นิวเคลียร์  3((3)-0-6) เปลียนเป็นวิชาเฉพาะบังคับ 

723-352 ภาษาโปรแกรมส าหรับนักฟิสิกส์ 3(2-3-4) 723-352 ภาษาโปรแกรมส าหรับนักฟิสิกส์ 3((2)-3-4) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

723-443 ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่ 1(0-3-0) 723-443 ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่ 1(0-3-0) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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โครงสร้างหลักสูตร 

วท.บ. ฟิสิกส์ 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

โครงสร้างหลักสูตร 

วท.บ. ฟิสิกส์ 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

รายละเอียดในการปรับปรุง 

 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก  

จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 

วิชาเอกเลือกจะต้องเลือกแผนสหกิจศึกษา  

หรือแผนทั่วไป อย่างใดอย่างหนึ่ง 

 

27 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก  

จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 

วิชาเอกเลือกจะต้องเลือกแผนสหกิจศึกษา  

หรือแผนทั่วไป อย่างใดอย่างหนึ่ง 

 

13 

 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 

(ประยุกต์และร่วมสมัย) 

 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 

(ประยุกต์และร่วมสมัย) 

  

723-401 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 723-401 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) คงเดิม 

723-402 สหกิจศึกษา 6(0-36-0) 723-402 สหกิจศึกษา 6(0-36-0) คงเดิม 

723-403 การฝึกประสบการณ์ - 723-403 การฝึกประสบการณ์ - คงเดิม 

723-486 สัมมนาฟิสิกส์ 1(0-2-1) 723-486 สัมมนาทางฟิสิกส์ 1(0-2-1) เปลี่ยนชื่อ 

723-487 โครงงานฟิสิกส์ 3(0-9-0) 723-487 โครงงานทางฟิสิกส์ 3(0-9-0) เปลี่ยนชื่อ 

723-223 กลศาสตร์วัสดุ 1(0-3-0) 723-223 กลศาสตร์วัสดุ 3((3)-0-6) คงเดิม 

723-335 ปฏิบัติการทัศนศาสตร์ 1(0-3-0) 723-335 ปฏิบัติการทัศนศาสตร์ 1(0-3-0) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

723-381 เทคโนโลยีพลังงาน 1(0-3-0) 723-381 เทคโนโลยีพลังงาน 1(0-3-0) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

723-382 ดาราศาสตร์ปฎิบัติ 3(3-0-6) 723-382 ดาราศาสตร์ปฎิบัติ 3((3)-0-6) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

723-383 ดาราศาสตร์อิสลาม 3(3-0-6) 723-383 ดาราศาสตร์อิสลาม 3((3)-0-6) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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โครงสร้างหลักสูตร 

วท.บ. ฟิสิกส์ 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

โครงสร้างหลักสูตร 

วท.บ. ฟิสิกส์ 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

รายละเอียดในการปรับปรุง 

 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

723-384 ศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโนเบื้องต้น 3(3-0-6) 723-384 ศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโนเบื้องต้น 3((3)-0-6) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

723-391 ฟิสิกส์บรรยากาศเบื้องต้น 3(3-0-6) 723-391 ฟิสิกส์บรรยากาศ 3((3)-0-6) เปลี่ยนชื่อวิชาและปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชา 

723-481 ฟิสิกส์ร่วมสมัย 1 3(3-0-6) 723-481 ฟิสิกส์ร่วมสมัย 3((3)-0-6) เปลี่ยนชื่อวิชา 

723-482 ฟิสิกส์ร่วมสมัย 2 3(3-0-6)  3((3)-0-6) ไม่น ามาจัด 

723-483 ปัญหาทางฟิสิกส์ 3(3-0-6) 723-483 ปัญหาทางฟิสิกส์ 3((3)-0-6) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

723-484 หลักฟิสิกส์ของเครื่องมือ 3(3-0-6) 723-484 ฟิสิกส์ของเครื่องมือ 3((3)-0-6) เปลี่ยนชื่อวิชาและปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชา 

723-485 ปฏิบัติการในโรงฝึกงานฟิสิกส์ 3((2)-3-4) 723-485 ปฏิบัติการในโรงฝึกงานฟิสิกส์ 3((2)-3-4) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

723-488 ฟิสิกส์ส าหรับครู 3(3-0-6) 723-488 ฟิสิกส์ส าหรับครู 3((3)-0-6) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  723-491 พลศาสตรบรรยากาศ 3((3)-0-6) วิชาใหม่ 

  723-492 ฟิสิกส์ของเมฆและหยาดน้ าฟ้า 3((3)-0-6) วิชาใหม่ 

  723-493 ฟิสิกส์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3((3)-0-6) วิชาใหม่ 

  723-494 มาตรวิทยา 3((3)-0-6) วิชาใหม่ 

  723-495 หลักการของนิติวิทยาศาสตร์ 3((3)-0-6) วิชาใหม่ 

  723-496 ฟิสิกส์ส าหรับนิติวิทยาศาสตร์ 3((3)-0-6) วิชาใหม่ 
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โครงสร้างหลักสูตร 

วท.บ. ฟิสิกส์ 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

โครงสร้างหลักสูตร 

วท.บ. ฟิสิกส์ 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

รายละเอียดในการปรับปรุง 

 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

  723-497 กลศาสตร์ของไหล 3((3)-0-6) วิชาใหม่ 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 

(อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์) 

 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 

(อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์) 

  

723-351 อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ 3(3-0-6) 723-351 อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ 3((3)-0-6) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

723-353 ฟิสิกส์เชิงค านวณเบื้องต้น 3(3-0-6) 723-353 ฟิสิกส์เชิงค านวณ 3((3)-0-6) เปลี่ยนชื่อวิชาและปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชา 

723-451 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับนักฟิสิกส์ 3(3-0-6)   ไม่น ามาจัดในหลักสูตรนี้ 

  723-451 ฟิสิกส์กับเทคโนโลยีเสมือนจริง 3(3-0-6) วิชาใหม่ 

723-452 การจ าลองปรากฎการณ์ทางฟิสิกส์ด้วย

คอมพิวเตอร์ 

3(3-0-6)   ไม่น ามาจัดในหลักสูตรนี้ 

 3(3-0-6) 723-452 นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางฟิสิกส์ 3((3)-0-6) วิชาใหม่ 

723-453 ปฏิบัติการณ์ฟิสิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-3-4)   ไม่น ามาจัดในหลักสูตรนี้ 

723-454 การใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาทางฟิสิกส์ 3(3-0-6 723-454 การใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาทางฟิสิกส์ 3((3)-0-6) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

723-455 ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 723-455 ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น 3((3)-0-6) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  723-456 ชุดวิชา MSETA ในสิ่งประดิษฐ์ทางฟิสิกส์ 6((4)-6-8) ชุดวิชาใหม่ 
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โครงสร้างหลักสูตร 

วท.บ. ฟิสิกส์ 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

โครงสร้างหลักสูตร 

วท.บ. ฟิสิกส์ 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

รายละเอียดในการปรับปรุง 

 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (ฟิสิกส์พอลิเมอร์)  กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (ฟิสิกส์พอลิเมอร์)   

723-361 ฟิสิกส์พอลิเมอร์ 3((3)-0-6) 723-361 ฟิสิกส์พอลิเมอร์ 3((3)-0-6) คงเดิม 

723-362 ปฏิบัติการฟิสิกส์พอลิเมอร์ 1(0-3-0) 723-362 ปฏิบัติการฟิสิกส์พอลิเมอร์ 1(0-3-0) คงเดิม 

723-363 สมบัติเชิงแสงของพอลิเมอร์ 3((3)-0-6) 723-363 สมบัติเชิงแสงของพอลิเมอร์ 3((3)-0-6) คงเดิม 

723-364 สมบัติเชิงเสียงและสมบัติการซึมผ่านของพอลิเมอร์ 3((3)-0-6) 723-364 สมบัติเชิงเสียงและสมบัติการซึมผ่านของพอลิ

เมอร์ 

3((3)-0-6) คงเดิม 

723-461 รีโอโลยีพอลิเมอร์ 3((3)-0-6) 723-461 รีโอโลยีพอลิเมอร์ 3((3)-0-6) คงเดิม 

723-462 สมบัติเชิงกายภาพของยาง 3((3)-0-6) 723-462 สมบัติเชิงกายภาพของยาง 3((3)-0-6) คงเดิม 

723-463 ปฏิบัติการรีโอโลยีของพอลิเมอร์ 1(0-3-0) 723-463 ปฏิบัติการรีโอโลยีของพอลิเมอร์ 1(0-3-0) คงเดิม 

723-464 การประยุกต์เชิงรีโอโลยีในการขึ้นรูปของพอลิเมอร์ 3((3)-0-6) 723-464 การประยุกต์เชิงรีโอโลยีในการขึ้นรูปของพอลิ

เมอร์ 

3((3)-0-6) คงเดิม 

723-465 สมบัติเชิงไฟฟ้าและสมบัติเชิงแม่เหล็กของพอลิ

เมอร์ 

3((3)-0-6) 723-465 สมบัติเชิงไฟฟ้าและสมบัติเชิงแม่เหล็กของพอลิ

เมอร์ 

3((3)-0-6) คงเดิม 

723-466 สมบัติเชิงความร้อนของพอลิเมอร์ 3((3)-0-6) 723-466 สมบัติเชิงความร้อนของพอลิเมอร์ 3((3)-0-6) คงเดิม 
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โครงสร้างหลักสูตร 

วท.บ. ฟิสิกส์ 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

โครงสร้างหลักสูตร 

วท.บ. ฟิสิกส์ 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

รายละเอียดในการปรับปรุง 

 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก  

(ฟิสิกส์ควอนตัมและฟิสิกส์นิวเคลียร์) 

 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก  

(ฟิสิกส์ควอนตัมและฟิสิกส์นิวเคลียร์) 

  

723-242 ฟิสิกส์อะตอม 3((3)-0-6) 723-242 ฟิสิกส์อะตอม 3((3)-0-6) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

723-342 ฟิสิกส์นิวเคลียร์  3((3)-0-6) 723-342 ฟิสิกส์นิวเคลียร์  3((3)-0-6) เปลียนเป็นวิชาเฉพาะบังคับ 

723-343 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์ 3((3)-0-6) 723-343 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์ 3((3)-0-6) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

723-344 ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1(0-3-0) 723-344 ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1(0-3-0) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

723-441 กลศาสตร์ควอนตัม 2 3((3)-0-6) 723-441 กลศาสตร์ควอนตัม 2 3((3)-0-6) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

723-442 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 3((3)-0-6) 723-442 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 3((3)-0-6) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

723-444 ฟิสิกส์สุขภาพ 3((3)-0-6) 723-444 ฟิสิกส์สุขภาพ 3((3)-0-6) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

723-445 ทฤษฎีโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3((3)-0-6) 723-445 ทฤษฎีโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3((3)-0-6) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (ธรณีฟิสิกส์)  กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (ธรณีฟิสิกส์)   

723-371 ธรณีฟิสิกส์ 3((3)-0-6) 723-371 ธรณีฟิสิกส์ 3((3)-0-6) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

723-471 ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ 3((3)-0-6) 723-471 ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ 3((3)-0-6) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

723-472 ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์ 1(0-3-0) 723-472 ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์ 1(0-3-0) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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โครงสร้างหลักสูตร 

วท.บ. ฟิสิกส์ 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

โครงสร้างหลักสูตร 

วท.บ. ฟิสิกส์ 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

รายละเอียดในการปรับปรุง 

 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี                   ไม่น้อยกว่า  6 หมวดวิชาเลือกเสรี                   ไม่น้อยกว่า 6  

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศเปิดสอน หรือเลือกเรียนรายวิชา

กลุ่มภาษามลายูอย่างน้อย 1 รายวิชา เพื่อพัฒนา

ความสามารถในการใช้ภาษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

6 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจที่เปิดสอน

ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

6 

ปรับปรุง 

 
  



198 
 
 

ภาคผนวก ฎ 

เอกสารเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 กับรายวิชาที่ มคอ.1 ก าหนด 

 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
เกณฑ์ มคอ.1 

(หน่วยกิต) 

รายวิชาบังคับของหลักสูตรปรับปรุง 2565 สอดคล้องกับเกณฑ์ มคอ.1 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป t 30    

2.หมวดวิชาเฉพาะ t 84    

2.1) กลุ่มวิชาแกน   t 24    

คณิตศาสตร์ t 6 
746-113 คณิตศาสตร์ 1 (Mathematics I) 3((3)-0-6) 

746-114 คณิตศาสตร์ 2 (Mathematics II) 3((3)-0-6) 

เคมีทั่วไปหรือพ้ืนฐาน 

(ทฤษฎีและปฏิบัติการ) 
t 4 

721-111 เคมีทั่วไป 1 (General Chemistry I) 3((3)-0-6) 

721-112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 

721-113 เคมีทั่วไป 2 (General Chemistry II) 3((3)-0-6) 

ชีววิทยาทั่วไปหรือพ้ืนฐาน 

(ทฤษฎีและปฏิบัติการ) 
t 4 

722-113 ปฏิบัติการชีววิทยา (Biology Laboratory) 1(0-3-0) 

722-114 หลักชีววิทยา (Principle of Biology) 3((3)-0-6) 

ฟิสิกส์ทั่วไปหรือพ้ืนฐาน 

(ทฤษฎีและปฏิบัติการ) 

 

t 4 

723-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics I) 3((3)-0-6) 

723-112 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General Physics II) 3((3)-0-6) 

723-211 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics Laboratory I) 1(0-3-0) 

723-212 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General Physics Laboratory II) 1(0-3-0) 
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หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
เกณฑ์ มคอ.1 

(หน่วยกิต) 

รายวิชาบังคับของหลักสูตรปรับปรุง 2565 สอดคล้องกับเกณฑ์ มคอ.1 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ t 24    

ปฏิบัติการฟิสิกส์ชั้นกลางและชั้นสูง 

t 4 723-225 ปฏิบัติการกลศาสตร์ (Mechanics Laboratory) 1(0-3-0) 

 723-252 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Laboratory) 1(0-3-0) 

 723-333 ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetism Laboratory) 1(0-3-0) 

 723-443 ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่ (Modern Physics Laboratory) 1(0-3-0) 

เลือกเสรีจากวิชาต่อไปนี้เพ่ิมอีกน้อย 1 หน่วยกิต 

 723-335 ปฏิบัติการทัศนศาสตร์ (Optics Laboratory) 1(0-3-0) 

 723-344 ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์ (Nuclear Physics Laboratory) 1(0-3-0) 

 723-362 ปฏิบัติการฟิสิกส์พอลิเมอร์ (Polymer Physics Laboratory) 1(0-3-0) 

 723-463 ปฏิบัติการรีโอโลยีของพอลิเมอร์ (Rheology of Polymer Laboratory) 1(0-3-0) 

 723-472 ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์ (Geophysics Laboratory) 1(0-3-0) 

กลศาสตร์คลาสสิก t 3 
723-211 กลศาสตร์ 1 (Mechanics I ) 3((3)-0-6) 

723-321 กลศาสตร์ 2 (Mechanics II ) 3((3)-0-6) 

กลศาสตร์ควอนต้ม t 3 723-341 กลศาสตร์ควอนตัม 1 (Quantum Mechanics I) 3((3)-0-6) 

ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า t 3 
723-331 แม่เหล็กไฟฟ้า 1 (Electromagnetism I) 3((3)-0-6) 

723-332 แม่เหล็กไฟฟ้า 2 (Electromagnetism II) 3((3)-0-6) 

ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพแลฟิสิกส์เชิงสถิติ t 3 723-222 ความร้อนและอุณหพลศาตร์ (Heat and Thermodynamics) 3((3)-0-6) 

คณิตศาสตร์สาหรับฟิสิกส์ t 3 
723-281 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 1 (Mathematical Physics I) 3((3)-0-6) 

723-282 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 2 (Mathematical Physics II) 3((3)-0-6) 



200 
 
 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
เกณฑ์ มคอ.1 

(หน่วยกิต) 

รายวิชาบังคับของหลักสูตรปรับปรุง 2565 สอดคล้องกับเกณฑ์ มคอ.1 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ฟิสิกส์ยุคใหม่ t 3 723-243 

ชุดวิชาเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อการฟ้ืนฟูการเกษตรและสิ่งแวดล้อมไทย  

(Module: Nuclear Technology for The Restoration of Thai Agriculture 

and Environmental) 

5((3)-6-6) 

การสั่นและคลื่น t 3 723-224 การสั่นและคลื่น (Vibrations and Waves) 3((3)-0-6) 

สัมมนา t 1 

แผนฝึกประสบการณ์ 

723-486 สัมมนาทางฟิสิกส์ (Seminar in Physics)  1(0-2-1) 

แผนสหกิจศึกษา 

723-401 เตรียมสหกิจศึกษา (Cooperative Education Preparation) 1(0-2-1) 

โครงงาน t 2 

แผนฝึกประสบการณ์ 

723-487 โครงงานทางฟิสิกส์ ( Project in Physics) 3(0-9-0) 

723-403 การฝึกประสบการณ์  ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง - 

แผนสหกิจศึกษา 

723-402 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 6(0-36-0) 

2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก t 1 เลือกเรียนตามความสนใจ 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี t 6 เลือกเรียนตามความสนใจ 6((x)-y-z) 
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ภาคผนวก ฏ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 

2563 

 
 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรแีละการศึกษาตลอดชีวิต 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

_________________ 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี

และการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๓(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 

๒๕๕๙ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑๕(๕/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๘ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงให้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญา

ตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาและผู้เรียนซึ่งเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ในข้อบังคับนี้ 

                   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

                   “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

                   “คณะ” หมายความว่า  คณะ  วิทยาลัย  หรือส่วนงานทีเ่รียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่า

คณะ หรือวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน 

                   “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายความวา่ คณะกรรมการประจ าคณะ วิทยาลัย หรือส่วน

งานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หรือวิทยาลัยที่จดัการเรียนการสอนที่นักศึกษาสงักัดอยู่ 

                    “หน่วยกิตสะสม”  หมายความว่า  หน่วยกิตที่นักศึกษาและผู้เรียน เรียนสะสมเพื่อ ให้ครบ

ตามหลักสูตรสาขาวิชานัน้ 

               “คลังหน่วยกิต” (Credit Bank) หมายความว่า  ระบบทะเบียนสะสมหน่วยกิตส าหรับ

ผู้เรียนที่เข้าศึกษารายวชิาตา่ง ๆ หรือหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและที่ไดจ้ากการเทียบโอนในระบบ

คลังหน่วยกิต 

                   “สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน” หมายความว่า สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่มีคุณภาพ

และมาตรฐานจัดตัง้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 

- ๒ - 
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                   “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้มีความรูไ้ม่ต่ ากวา่มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการศึกษาอ่ืนที่

เทียบเท่า ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเปน็นักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และให้หมายความรวมถึงผู้อยู่ในระหว่างการ

รับรองคุณวุฒิหรือการรับรองคุณสมบัติอื่นตามประกาศของหลักสูตร                 

                   “ผู้เรียน” หมายความว่า บุคคลทั่วไปที่เข้าศึกษารายวิชาต่าง ๆ หรือหลักสูตรระยะสั้นตามที่

มหาวิทยาลยัก าหนด             

ข้อ ๔  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามข้อบังคับนี้ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องผ่อนผันข้อก าหนดในข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย

และให้ถือเป็นที่สุด 

 

หมวด  ๑ 

การรับบุคคลเข้าศึกษา 

 

ข้อ ๕  มหาวิทยาลัยอาจรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี โดยวิธี ดังนี้ 

                              (๑)  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ซึ่งด าเนินการโดย

องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ 

                              (๒)  การรับตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

                              (๓)  การรับตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันหรือข้อตกลงของเครือข่ายความ

ร่วมมือระหว่างสถาบนัหรือรัฐบาล 

                              (๔)  วิธีอื่น ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๖  การรับผู้เรียนให้เป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลัย 

ข้อ ๗  ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้

 (ก)  นักศึกษา 

                       (๑)  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการศึกษาอ่ืนที่เทียบเทา่  

                               (๒)  ผ่านการรับเข้าเป็นนักศึกษาตามความในข้อ ๕ 

 (ข)  ผู้เรียน 

                      (๑)  ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาในระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน แต่มีความสนใจ

และสามารถที่จะเข้าศึกษาในรายวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน หรือบุคคลทั่วไปทีล่งทะเบียนเรียนใน

ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย 

               (๒)  ผ่านการรับเข้าเป็นผู้เรียนตามความในข้อ ๖ 

ข้อ ๘  ผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนเปน็นักศึกษาต้องรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปน็นักศึกษาตามก าหนด

และรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยประกาศเป็นคราว ๆ ไป มิฉะนัน้จะถือว่าสละสทิธิ  

         ผู้เรียนให้รายงานตวัเข้าศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลยั 
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หมวด  ๒ 

ระบบการจดัการศึกษา 

ข้อ ๙  มหาวิทยาลัยอาจจัดรปูแบบการศึกษา ดงันี้  

                       (๑)  การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 

ระยะเวลาของการศึกษา การวดัและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แนน่อน 

                       (๒) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุน่ในการก าหนดจุดมุ่งหมาย 

รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษา 

โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

                       (๓)  การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ 

ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สือ่หรือแหล่งความรู้อ่ืน 

ๆ  

                       จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา/ชุดวชิาให้เป็นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลยั 

 ข้อ ๑๐  ให้มหาวิทยาลัยอ านวยการศึกษาด้วยวิธีประสานงานทางวิชาการระหว่างคณะและ

หลักสูตรต่าง ๆ หากคณะหรือหลักสูตรใดมีหน้าที่เก่ียวกับวชิาการด้านใด มหาวทิยาลัยจะส่งเสริมให้อ านวยการศึกษา

ในวิชาการด้านนั้นแก่นักศึกษาและผู้เรียน 

  ข้อ ๑๑  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาโดยใช้ระบบ ดังนี้  

(๑)  ระบบทวิภาค คือ ระบบทีแ่บ่งการศึกษาในหนึง่ปีการศึกษา ออกเป็นสองภาค

การศึกษาปกติ ซึ่งเปน็ภาคการศึกษาบังคับ คือ ภาคการศึกษาที่หนึ่ง และภาคการศึกษาที่สอง โดยแต่ละภาค

การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมน่้อยกว่าสบิห้าสัปดาห์ และมหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อนเพิ่มอีกได้ ซึ่งเป็น

ภาคการศึกษาที่ไมบ่ังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าเจ็ดสัปดาห์ โดยให้มีจ านวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชา

เท่ากับภาคการศึกษาปกต ิ

(๒)  ระบบหน่วยการศึกษา คือ ระบบที่แบ่งชว่งการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม

หัวข้อการศึกษา โดยให้มีจ านวนชั่วโมงเรียนและจ านวนหน่วยกิต เทียบเท่ากับเกณฑ์กลางของระบบทวิภาค 

  (๓)  ระบบอ่ืน เช่น ระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค โดยให้มจี านวนชั่วโมงเรียนของ

แต่ละรายวชิาเทา่กับภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค 

  ข้อ ๑๒  ปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวชิาให้ก าหนดเปน็หนว่ยกิตตามลักษณะการจัดการเรียน

การสอน ดังนี ้

                         (๑)  ภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา หรือกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบอ่ืน 

ที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ โดยมีจ านวนชั่วโมงรวมไม่น้อยกว่า

สิบห้าชัว่โมง ให้นบัเป็นหนึง่หนว่ยกิต 
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(๒)  ภาคปฏิบตัิ โครงงาน ปัญหาพิเศษ ใช้เวลาทดลองหรือปฏิบตัิ เพื่อพัฒนาทักษะ การ

คิดวิเคราะห์ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง ตลอดหนึง่ภาคการศึกษาปกติ โดยมีจ านวนชั่วโมงรวมระหว่างสามสิบ

ถึงสี่สิบห้าชั่วโมง ให้นับเปน็หนึ่งหน่วยกิต 

(๓)  การฝึกงาน การฝึกภาคสนาม หรือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้

กับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) ในรูปแบบอ่ืน ๆ  ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ   โดยมีจ านวน

ชั่วโมงรวมระหว่างสี่สบิห้าถึงเก้าสิบชั่วโมง ให้นับเปน็หนึ่งหน่วยกิต 

(๔)  สหกิจศึกษาเป็นการศึกษาที่ใช้เวลาปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง 

ไม่น้อยกว่าสบิหกสัปดาห์และไมน่้อยกว่าหกหน่วยกิต ทั้งนี้ต้องผา่นการเตรียมความพร้อม ก่อนออกปฏิบัติสหกิจ

ศึกษาไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมง 

   (๕)  การศึกษาบางรายวชิาที่มีลกัษณะเฉพาะ มหาวิทยาลยัอาจก าหนดหน่วยกิต โดยใช้

หลักเกณฑ์อ่ืนได้ตามความเหมาะสม 

  ข้อ ๑๓  คณะที่รับผิดชอบรายวชิาอาจก าหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนบางรายวชิาเพื่อให้

นักศึกษาสามารถเรียนรายวิชานั้นได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

   การลงทะเบียนเรียนทีผ่ิดเงื่อนไขให้ถือเป็นโมฆะในรายวิชานัน้ 

 ข้อ ๑๔  การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาให้นักศึกษาด าเนนิการตามหลักเกณฑ์วิธีการ

และก าหนดการตามประกาศมหาวิทยาลยั ดังนี้ 

  (๑)  ให้แล้วเสร็จภายในสปัดาห์แรกนับจากวันเปดิภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสอง

วันแรกของภาคฤดูร้อน  

(๒)  นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเรียนล่าช้าได้แม้พ้นก าหนดตาม (๑) แต่ทั้งนี้ต้อง

ด าเนินการภายในสามสบิวันนับจากวันเปิดภาคการศึกษานัน้ หรือสองสัปดาห์แรกนับจากวันเปดิภาคฤดูร้อน และ

ต้องช าระค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้าในอัตราตามประกาศมหาวิทยาลัย 

(๓)  ในภาคการศึกษาปกติใดหากนักศึกษาไมไ่ด้ลงทะเบียนเรียนต้องยื่นค าร้องขอลาพัก

การศึกษาภายในสามสบิวันนับจากวันเปิดภาคการศึกษานัน้ หากไม่ลาพักมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผูน้ั้นออก

จากทะเบียนนักศึกษากไ็ด ้

(๔)  มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกรายวิชาใดวชิาหนึ่ง หรือจ ากัดจ านวนนักศึกษาที่

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได้ในกรณีที่มีเหตุอันควร 

ข้อ ๑๕  การขอเพิ่มรายวิชาภายหลังพ้นก าหนดตามข้อ ๑๔(๑) กระท าไดไ้ม่เกินสามสิบวนั นบั

จากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือสองสัปดาห์แรกนับจากวันเปดิภาคฤดูร้อนโดยได้รบัความเห็นชอบจากอาจารย์

ผู้สอนในรายวิชานัน้ก่อน 

          ข้อ ๑๖  การถอนรายวิชาทีไ่ด้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วให้กระท าได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(๑)  การถอนรายวิชาภายในสองสัปดาห์แรกนับจากวนัเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ

ภายในสปัดาห์แรกของภาคฤดูร้อน รายวิชานัน้จะไม่ปรากฎในใบแสดงผลการศึกษา 
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(๒)  การถอนรายวิชาเมื่อพ้นก าหนดเวลาตามความในข้อ (๑) แต่ไม่เกินสิบสองสัปดาห์แรก

ของภาคการศึกษาปกติ หรือไม่เกินห้าสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน รายวิชานัน้จะปรากฎในใบแสดงผลการศึกษาโดยจะ

ได้สัญลักษณ์ W 

(๓)  การถอนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติ จะต้องเหลือรายวชิาทีล่งทะเบียนเรียนอย่าง

น้อยหนึ่งรายวชิา หากถอนรายวิชาทัง้หมด ต้องยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษา  

ข้อ ๑๗  การลงทะเบียนเรียน การขอเพิ่มรายวิชา และการถอนรายวิชา นอกเหนือจากหลักเกณฑ์

ตามข้อ ๑๔(๒) ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖(๒) จะกระท าได้เมื่อมีเหตุผลอันสมควรโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์

ที่ปรึกษาและอาจารยผ์ู้สอนในรายวิชานัน้ก่อนแล้วให้คณบดีเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมตัิ  

ข้อ ๑๘  ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องช าระให้กับมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลยั 

ข้อ ๑๙  การลงทะเบียนเรียนส าหรับผู้เรียน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๒๐  การย้ายคณะภายในมหาวิทยาลยั หรือการย้ายประเภทวิชา/หลักสูตรภายในคณะเดียวกัน 

ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับการอนมุัติจากคณะกรรมการประจ าคณะที่ 

ขอย้ายเข้าศึกษา หรือคณะที่นักศึกษาสังกัด 

 การก าหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ให้นักศึกษาย้ายเข้าศึกษาตามวรรคหนึ่งให้อยู่ในดุลยพินิจ

ของคณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาขอย้ายเข้าศึกษา 

      ข้อ ๒๑  มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเข้าเป็นนักศึกษา โดยได้รับ

ความเห็นชอบจากสถาบนัอุดมศึกษาเดิมและได้รบัอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาขอโอนเข้าศึกษา

และอธิการบดี โดยนักศึกษาต้องศึกษาอยู่ในสถาบันเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไมน่ับภาค

การศึกษาที่ลาพักหรือถูกให้พัก 

             การก าหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การรับโอนนักศึกษาตามวรรคหนึง่ให้อยู่ในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการประจ าคณะทีน่ักศึกษาจะขอโอนเข้าศึกษา 

            ข้อ ๒๒  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัตใิห้ย้ายตามข้อ ๒๐ หรือโอนตามข้อ ๒๑ มีสิทธิได้รับการรับโอนหรือเทียบ

โอนรายวิชาตามเกณฑ์ในข้อ ๒๓-๒๖ 

ข้อ ๒๓  การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา ให้ด าเนินการดงันี้ 

             (๑)  นักศึกษาต้องด าเนินการยืน่ขอรับโอนหรือเทียบโอน ให้แล้วเสร็จภายในสองสัปดาห์แรกที่เข้า

ศึกษา และคณะต้องแจง้ผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบ ก่อนสิ้นสุดการสอบกลางภาคของภาคการศึกษานั้น 

ๆ 

   (๒)  การรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชา ต้องได้รบัการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ า 

คณะ 

   (๓)  นักศึกษาทีไ่ด้รับการโอนหรือเทียบโอน และได้รับสัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม 

ไม่มีสิทธลิงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้รบัการโอนหรือเทียบโอน หากลงทะเบียนเรียนรายวชิานัน้ซ้ าจะถือว่าเป็นโมฆะ 
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            ข้อ ๒๔  การรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาต้องได้รับการอนุมัตจิากหลักสูตรที่เก่ียวข้อง โดยมีหลักเกณฑ์

การพิจารณา ดังนี ้

                   (๑)  เป็นรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาในหลักสูตรระดบัอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าที่ได้รับการ

รับรองจากหน่วยงานของรัฐที่มอี านาจตามกฎหมายในการก ากบัดูแล 

                   (๒)  เป็นรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิา ที่มีเนื้อหาสาระ หรือผลลัพธก์ารเรียนรู้อยู่ในระดับ

เดียวกัน หรือมีปริมาณเทียบเท่ากัน หรือไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน  

(๓)  เป็นรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิา ที่มผีลการศึกษาไม่ต่ ากวา่ระดับคะแนน C หรอื

เทียบเท่า หรือสัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S ยกเว้น กรณีตามข้อ ๒๕(๒) 

(๔)  ให้มีการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาได้ไม่เกินสามในสี่ของจ านวน

หน่วยกิตรวมของหลักสูตรใหม่     

          ข้อ ๒๕  ให้รับโอนหรือเทียบโอนรายวชิาส าหรับผู้ย้ายคณะหรือประเภทวิชาหรือหลักสูตร ดังนี้ 

(๑)  รายวิชาทีไ่ด้รับการรับโอนหรือเทียบโอน ให้ได้สัญลักษณห์รือระดับคะแนนเดิม ให้

นับหน่วยกิตรายวิชาดังกลา่วเปน็หน่วยกิตสะสม และน ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

(๒)  การรับโอนรายวิชาที่เป็นรายวิชาเดียวกันกับรายวิชาในหลกัสูตรใหม่ รายวิชานัน้

จะต้องมีระดับคะแนน D ขึน้ไป หรือสัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S  

ข้อ ๒๖  ให้รับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาส าหรับผู้ที่ยา้ยสถาบนัอุดมศึกษาหรือผู้ที่เคยศึกษาใน

สถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนหรือผู้ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยและผา่นการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

                   (๑)  รายวิชาทีไ่ด้รับการรับโอนหรือเทียบโอนให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ให้นับ

หน่วยกิตรายวิชาดังกลา่วเป็นหน่วยกิตสะสมและน ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

(๒)  คณะอาจรับโอนหรือเทียบโอนเป็นกลุ่มรายวิชาหรือหมวดรายวิชาโดยไม่ปรากฎชื่อ

รายวิชาที่รับโอนหรือเทียบโอนแต่ให้ระบุจ านวนหน่วยกิต   

        ข้อ ๒๗  การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม

อัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบให้ด าเนินการ ดังนี้ 

                    (๑)  การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิด

สอน 

                    (๒)  การเทียบประสบการณ์จากการท างานจะค านึงถึงความรูท้ี่ได้จากประสบการณ์เป็น

หลัก 

                    (๓)  วิธีการประเมินเพื่อการเทยีบความรู้ในแต่ละรายวชิาหรือกลุ่มรายวิชาและเกณฑ์การ

พิจารณาให้อยู่ในดุลยพนิิจของหลักสูตรที่นักศึกษาขอเทียบโอนความรู้ 

                    (๔)  ผลการประเมินต้องเทียบได้ไม่ต่ ากวา่ค่าระดบัคะแนน ๒.๐๐ หรือเทียบเท่า จึงจะให้

จ านวนหน่วยกิตของรายวชิาหรือกลุ่มรายวิชานั้น แตไ่ม่ให้เป็นระดับคะแนน และไมน่ ามาค านวณแต้มระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสม 
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                     (๕)  ให้เทียบรายวิชาหรือกลุ่มวิชาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ได้ไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร และตอ้งใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวทิยาลัย 

อย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษาจึงจะมีสิทธิส าเร็จการศึกษา 

ข้อ ๒๘  การบันทึกผลการเรียนตามข้อ ๒๗ ให้บันทึกตามวิธีการประเมิน ดังนี ้

                    (๑)  หน่วยกิตที่ไดจ้ากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึก CS (credits from 

standardized test) 

                    (๒)  หน่วยกิตที่ไดจ้ากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึก CE (credits 

from exam) 

                    (๓)  หน่วยกิตที่ไดจ้ากการประเมินการศึกษา หรือการอบรมที่จัดโดยหน่วยงานอ่ืน ให้

บันทึก CT (credits from training) 

                    (๔)  หน่วยกิตที่ไดจ้ากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน ให้บันทึก CP (credits from 

portfolio) 

 ข้อ ๒๙  ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ หรือหลักสูตรระยะสัน้ที่เปิดสอนโดย

มหาวิทยาลยัได้ตามอัธยาศัยและสามารถสะสมผลการเรียน ผลการเรียนรู้ในคลังหน่วยกิตได้ตลอดชีวิต 

             การรับรองระดับสมรรถนะการเรียนรู้ การลงทะเบียนเรียน อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

การเทียบโอนรายวชิา และการส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามดลุยพินิจของหลักสูตรและประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๓๐  การขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สองให้ด าเนนิการ ดังนี้ 

                    (๑)  นักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบนัอุดม-

ศึกษาอ่ืน อาจขอเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรอ่ืนเปน็การเพิ่มเติมได้ โดยต้องได้รบัการเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจ าคณะทีน่ักศึกษาขอเข้าศึกษาและอนุมัติจากอธิการบดี 

                    การรับโอนและเทียบโอนรายวชิา ให้เป็นไปตามข้อ ๒๓ และ ๒๔ ทั้งนี้ รายวชิาทีไ่ด้รับ

การรับโอนหรือเทียบโอน ให้ไดส้ัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดมิให้นับหน่วยกิตรายวชิาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม

และน ามาค านวณแต้มระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสม 

                    (๒)  นักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือ

สถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ที่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการจัดท าหลักสูตรร่วมกัน สามารถเข้าศึกษาต่อใน

หลักสูตรปริญญาตรีที่สองได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อตกลง 

                    การรับโอนและเทียบโอนรายวชิา ให้เป็นไปตามข้อตกลงในบนัทึกความร่วมมือทาง

วิชาการ 

ข้อ ๓๑  การศึกษาสองปริญญาพร้อมกันให้ด าเนินการ ดังนี้ 

             (๑)  นักศึกษาอาจขอศึกษาสองปริญญาพร้อมกันได้ โดยต้องเปน็หลักสูตรระดับ 

ปริญญาตรีสองหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนศึกษาพร้อมกัน โดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รบัปริญญาจากทั้งสองหลักสูตร 
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             (๒)  นักศึกษาสามารถศึกษาสองปริญญาพร้อมกันได้ ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ

ระหว่างคณะ หลักสูตร  

                     รายละเอียดของการศึกษาสองปริญญาพร้อมกันให้เป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลัย 

 

หมวด ๓ 

การวัดและประเมินผล 

ข้อ ๓๒  การวัดและประเมินผลให้ด าเนินการดังนี้ 

             (๑)  มหาวิทยาลัยด าเนินการวัดและประเมินผลแต่ละรายวชิาทีน่ักศึกษาและผู้เรียนไดล้งทะเบยีน

เรียนในทุกภาคการศึกษาโดยให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนหรือผู้ที่คณะมอบหมายให้

รับผิดชอบรายวิชาจะก าหนดซึ่งอาจกระท าโดยพิจารณาจากพฒันาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกต

พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม การสอบ หรือวิธีอื่น ตามที่คณะที่รับผดิชอบรายวิชาจะก าหนดในแต่ละ

รายวิชา  

             (๒)  นักศึกษาและผู้เรียนทีป่ระสงค์จะสะสมหน่วยกิตไว้ในคลงัหน่วยกิตต้องเข้ารับการวัดและ

ประเมินผลทุกรายวิชาทีล่งทะเบียนเรียน ตามกิจกรรมที่อาจารย์ผู้สอนรายวชิานั้น ๆ ก าหนด และต้องเข้าเรียนตาม

แผนการสอนที่อาจารย์ผูส้อนก าหนด 

  ข้อ ๓๓  ให้วัดและประเมินผลแต่ละรายวิชา ดังนี้ 

                   (ก)  การวัดและประเมินผลเปน็ระดับคะแนน ให้มี ๘ ระดับ และแต่ละระดับมี

ความหมายและคา่ระดับคะแนน ดังนี้ 

                                           ระดับคะแนน      ความหมาย           ค่าระดบัคะแนน (ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 

         A  ดีเยี่ยม (Excellent)  ๔.๐ 

         B+ ดีมาก (Very Good)  ๓.๕ 

         B  ดี (Good)   ๓.๐ 

         C+ พอใช้ (Fairly Good)  ๒.๕ 

         C  ปานกลาง (Fair)   ๒.๐ 

         D+ อ่อน (Poor)   ๑.๕ 

         D  อ่อนมาก (Very Poor)  ๑.๐ 

         E  ตก (Fail)   ๐.๐ 

                   (ข)  การวัดและประเมินผลเปน็สัญลักษณ์ มีความหมายดงันี้ 

                         (๑)  รายวิชาทีไ่ม่มีจ านวนหน่วยกิต เช่น รายวชิาฝึกงานหรือรายวิชาที่มีจ านวน

หน่วยกิตแต่หลักสูตรก าหนดให้มีการวัดและประเมนิผลเปน็สัญลักษณ์ เช่น รายวิชาสหกิจศึกษา หรือรายวิชาที่

ก าหนดในข้อบังคับ ระเบยีบและประกาศของมหาวิทยาลัยหรือคณะ ก าหนดสัญลักษณ์ ดังนี้ 

                                            G (Distinction) หมายความว่า  ผลการศึกษาอยู่ในขั้นดี 

                                            P (Pass)  หมายความว่า  ผลการศึกษาอยู่ในขั้นพอใช้ 

                                            F (Fail)  หมายความว่า  ผลการศึกษาอยู่ในขั้นตก 
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                         (๒)  รายวิชาทีไ่ม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม ก าหนดสัญลักษณ์ ดังนี้ 

                                            S (Satisfactory) หมายความว่า ผลการศึกษาเปน็ที่พอใจ  

                                            U (Unsatisfactory) หมายความว่า ผลการศึกษาไม่เป็นทีพ่อใจ 

                         (๓)  สัญลักษณ์อ่ืน ๆ มีความหมาย ดังนี ้

                                            I (Incomplete) หมายความว่า การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ ใช้เมื่อ

อาจารย์ผู้สอนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

เห็นสมควรให้รอการวัดและประเมินผลไว้ก่อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชา

นั้นยังไม่สมบูรณ์ หรือใช้เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์ I จากคณะกรรมการประจ าคณะตามความในข้อ 

๔๒(ก)(๒) แห่งข้อบังคับนี้ เมื่อได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาใด นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อด าเนินการให้มีการวัด

และประเมินผลภายในหนึ่งสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือหนึ่งสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากว่า

นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนด้วย เมื่อพ้นก าหนดดังกล่าว ยังไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ 

สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U หรือ W หรือ R แล้วแต่กรณีทันที 

                                            W (Withdrawn) หมายความว่า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช้เมื่อ

นักศึกษาได้ถอนรายวิชาตามความในข้อ ๑๖(๒) หรือ ข้อ ๑๗ หรือได้รับการอนุมัติให้ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียน

เรียนวิชานั้น ตามความในข้อ ๔๒(ก)(๒) แห่งข้อบังคับนี้ หรือเมื่อคณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติให้นักศึกษาที่ได้

สัญลักษณ์ I ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถัดไป 

                                            R (Deferred) หมายความว่า เลื่อนก าหนดการวัดและประเมินผลไปเป็นภาค

การศึกษาปกติถัดไป ใช้ส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I และมิใช่รายวิชาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ซึ่ง

อาจารย์ผู้สอนมีความเห็นว่าไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ก่อนสิ้นหนึ่งสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป โดย

มีสาเหตุอันมิใช่ความผิดของนักศึกษา 

                                            การให้สัญลักษณ์ R ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะของคณะที่

รับผิดชอบรายวิชานั้น และนักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ R ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นใหม่ ในภาคการศึกษาปกติถัดไป 

จึงจะมีสิทธิได้รับการวัดและประเมินผล หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนภายในสองสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ 

สัญลักษณ์ R จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E ทันที 

  ข้อ ๓๔  นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนน E หรือระดับคะแนนอื่นทีห่ลักสูตรก าหนด หรือสัญลักษณ์ F ใน

รายวิชาใด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ า เว้นแต่รายวิชาดงักล่าวเปน็รายวชิาในหมวดวชิาเลือกตามหลักสูตร 

  ข้อ ๓๕  นักศึกษาจะลงทะเบียนซ้ ารายวชิาที่ได้คา่ระดับคะแนนตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป หรือได้

สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S มิได้ เว้นแต่จะเป็นรายวิชาที่มีการก าหนดไว้ในหลักสตูรเป็นอย่างอ่ืน การลงทะเบยีน

เรียนรายวิชาใดที่ผิดเงื่อนไขนี้ถอืเป็นโมฆะ 

  ข้อ ๓๖  นักศึกษาอาจลงทะเบยีนเรียนรายวชิาที่มิใช่วิชาบังคบัของหลักสูตรโดยไม่นบัหน่วยกิตเป็น

หน่วยกิตสะสมได้ โดยให้วัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U 
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                                นักศึกษาตามวรรคหนึ่งทีไ่ด้สัญลักษณ์ S หรือ U แล้ว ภายหลังจะลงทะเบียนเรียนซ้ าโดย

ให้มีการวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนนอีกมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีการย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือย้าย

หลักสูตรและรายวชิานั้นเปน็วิชาบังคบัในหลักสูตรใหม่ 

  ข้อ ๓๗  การนับจ านวนหน่วยกติสะสม ให้นบัรวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรที่ได้ค่า

ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า ๑.๐๐ หรือได้สัญลักษณ์ G หรือ P แต่หลักสูตรอาจก าหนดให้ได้ค่าระดับคะแนนสูงกวา่ 

๑.๐๐ จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชานั้นเปน็หน่วยกิตสะสมก็ได้ 

                                ในกรณีที่นักศึกษาได้ศึกษารายวชิาใดมากกว่าหนึ่งครั้งให้นับหนว่ยกิตของรายวิชานั้น เปน็

หน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียว โดยพิจารณาจากการวัดและประเมนิผลคร้ังหลังสุด 

  ข้อ ๓๘  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ไดล้งทะเบียนเรียนโดย

ค านวณผลตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้

                                (๑)  หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่ง ๆ คือ ผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิต กับ ค่าระดับ

คะแนนทีไ่ด้จากการประเมินผลรายวิชานั้น 

                                (๒)  แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาทีไ่ด้

ศึกษาในภาคการศึกษานั้น หารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดงักล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเปน็ระดับ

คะแนน 

                                (๓)  แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คอื ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทกุรายวิชาทีไ่ด้ศึกษา

มาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกลา่วเฉพาะรายวิชาที่มีการ

ประเมินผลเป็นระดบัคะแนน และในกรณีที่มีการเรียนรายวชิาที่ได้ระดบัคะแนน D+ D หรือ E มากกว่าหนึ่งครั้ง ให้

น าผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้งหลังสุดมาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

                                (๔)  แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค และแต้มระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณ

เป็นค่าที่มีเลขทศนิยมสองต าแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนยิมต าแหน่งทีส่าม 

  ข้อ ๓๙  เมื่อมีการตรวจพบว่า นักศึกษาและผู้เรียนทุจริตในการวัดผล เช่น การสอบรายวชิาใดให้ผู้

ที่รับผิดชอบการวัดผลครั้งนั้น หรือผู้ควบคุมการสอบ รายงานการทุจริตพร้อมส่งหลักฐานการทจุริตไปยังคณะที่

นักศึกษา ผู้เรียนนัน้สงักัด ตลอดจนแจ้งให้อาจารย์ผูส้อนรายวชิานัน้ทราบ โดยให้นักศึกษา ผู้เรียนที่ทุจริตในการ

วัดผลดังกลา่ว ได้ระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชานัน้  

  ข้อ ๔๐  ข้อพึงปฏิบัติอ่ืน ๆ เก่ียวกับการสอบวัดผลทางการศึกษาที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ ให้

คณะเป็นผู้พจิารณาประกาศเพิม่เติมได้ตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะการศึกษาของแต่ละคณะ 

 

หมวด ๔ 

สถานภาพการศึกษา 

 

ข้อ ๔๑  ให้มหาวิทยาลัยจ าแนกสถานภาพนักศึกษาตามผลการศึกษาในทุกภาคการศึกษา  

ทั้งนี้ ไมน่ับภาคการศึกษาทีไ่ด้ลาพักหรือถูกให้พัก โดยสถานภาพนักศึกษามีสามประเภท ดังนี้  

            (ก)  ภาวะปกติ คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 
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             (ข)  ภาวะวิกฤต คือ นักศึกษาทีไ่ด้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ๑.๐๐ – ๑.๙๙ ใน

ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

             (ค)  ภาวะรอพินิจ คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า ๒.๐๐ โดยให้

จ าแนกนักศึกษา ในภาวะรอพินจิ ดังนี้ 

                                     (๑)  นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวทิยาลัยครบสองภาคการศึกษาแรก และได้แต้ม

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๒๕ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ หรือนักศึกษาในภาวะปกติทีไ่ด้แต้มระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสม

ตั้งแต่ ๑.๕๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่หนึง่ 

                                     (๒)  นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่หนึ่ง ทีไ่ด้แต้มระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 

๑.๗๐ แต่ไม่ถงึ ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่สอง 

                                     (๓)  นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่สอง ทีไ่ด้แต้มระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 

๑.๙๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่สาม 

ข้อ ๔๒ ประเภทการลามี ดังนี ้

             (ก)  ลาป่วยหรือลากิจให้ด าเนินการ ดังนี้ 

                       (๑)  ในระหว่างเปิดภาคการศึกษาต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์

ผู้สอน 

                       (๒)  ในระหว่างสอบนักศึกษาป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยท าให้ไม่สามารถเข้าสอบได้ต้องยื่น

ค าร้องขอผ่อนผันการสอบต่ออาจารย์ผู้สอนหรือผู้ประสานงานรายวิชาภายในวันถัดไปหลังจากการสอบแต่ไม่เกินเจ็ดวัน

ท าการโดยสามารถอนุมัติให้ได้สญัลักษณ์ I หรือให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนเปน็กรณีพิเศษและให้ได้สัญลักษณ์ W 

หรือไม่อนุมัติการผ่อนผันและให้ถือว่าขาดสอบ 

                       (๓)  การลาป่วยต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐด้วยทุกครั้ง 

   (ข)  ลาพักการศึกษา หมายถึงการลาพักทั้งภาคการศึกษา โดยให้แสดงเหตุผลความ

จ าเป็นและหลักฐานที่เก่ียวข้องพร้อมกับมีหนังสือรับรองจากผูป้กครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและต้องได้รบัการอนุมัติ

จากคณบดีและในกรณีที่ไดล้งทะเบียนเรียนไปแล้วรายวิชาทีไ่ดล้งทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นจะไม่

ปรากฎในใบแสดงผลการศึกษา 

          ในปีการศึกษาแรกที่ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจะลาพักการศึกษาไม่ได้ ยกเว้น ใน

กรณีที่ป่วยหรือถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการและ/หรือได้รับทุนตา่ง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่า

เป็นประโยชน์กับนักศึกษา 

        กรณีขอยกเว้นนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามวรรคก่อนต้องได้รับการอนุมัติจาก

อธิการบดีเป็นกรณีพิเศษโดยการเสนอของคณบดี 

                      นักศึกษาจะต้องช าระคา่รักษาสถานภาพทุกภาคการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ลาพัก

การศึกษาหรือได้รับโทษทางวนิยัให้พักการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลยัก าหนด 

                      การให้ลาพักการศึกษา ในกรณีที่คณะกรรมการแพทย์ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งขึ้นวินิจฉัย

ว่าป่วย และคณะกรรมการประจ าคณะเห็นว่าโรคนั้นเปน็อุปสรรคต่อการศึกษาและ/หรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น 

คณะกรรมการประจ าคณะอาจเสนอให้นักศึกษาผู้นัน้พักการศึกษาได้  
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ข้อ ๔๓  นักศึกษาที่ไม่มีหนี้สินกบัมหาวิทยาลัยอาจยืน่ใบลาออกพร้อมหนังสือรับรองของ

ผู้ปกครองผ่านอาจารย์ทีป่รึกษาเพื่อขออนุมัติต่ออธิการบดีได ้

ข้อ ๔๔  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสตูรก าหนดแล้ว แต่ไมผ่่านผลการ

สอบวัดสมรรถนะ และ/หรือทักษะ และ/หรือไม่ผา่นการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและอ่ืน ๆ ตามที่หลักสูตร

และ/หรือมหาวิทยาลัยก าหนด ให้รักษาสถานภาพนักศึกษาและช าระคา่รักษาสถานภาพ 

ข้อ ๔๕  การพ้นสภาพการศึกษาของนักศึกษาและผู้เรียน มีดังนี้ 

  (ก)  นักศึกษา จะพน้สภาพการศึกษา ในกรณีต่อไปนี้ 

                         (๑)  ตาย 

                         (๒)  ลาออก 

                         (๓)  ต้องโทษทางวนิัยให้พ้นสภาพการศึกษา 

                         (๔)  ไม่ไดล้งทะเบียนเรียนภายในสามสบิวนั นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาปกติ 

โดยมิได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหรือไม่ได้รักษาสถานภาพ   

                         (๕)  ได้แต้มระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๐๐ ในภาคการศึกษาแรกที่เข้า

ศึกษาในมหาวิทยาลัย  

                         (๖)  ได้แต้มระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๒๕ ในสองภาคการศึกษาแรกที่เข้า

ศึกษาในมหาวิทยาลัย ทัง้นี้ ไมน่ับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกให้พัก 

                         (๗)  ได้แต้มระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๕๐ ยกเว้นนักศึกษาทีล่งทะเบียน

เรียน ในสองภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

                         (๘)  ได้แต้มระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๗๐ ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจาก

ได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่หนึ่ง 

                         (๙)  ได้แต้มระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๙๐ ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจาก

ได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่สอง 

                         (๑๐)  ได้แต้มระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากวา่ ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป 

หลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่สาม 

                         (๑๑)  นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการรับรองคุณวุฒิ และ/หรือการรับรองคุณสมบัติอื่น

ตามประกาศของหลักสูตร ไมไ่ดย้ื่นเอกสารรับรองคุณวุฒิ และ/หรือการรับรองคุณสมบัติอื่นตามประกาศของหลักสูตร

ภายในหนึ่งปีการศึกษานบัตั้งแต่วันที่เข้าศึกษา ทัง้นี้ นักศึกษาอาจยื่นเอกสารรับรองคุณวุฒิและ/หรือการรับรอง

คุณสมบัติอื่นตามประกาศของหลักสูตร ในโอกาสแรกที่ท าได้ 

                         (๑๒)  ได้รับการอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา 

   (ข)  ผู้เรียน จะพน้สภาพการศึกษา ในกรณีต่อไปนี้ 

                         (๑)  ตาย 

                                      (๒)  ลาออก 

                                      (๓)  ประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือกระท าการใดอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียง

ของมหาวิทยาลัย 
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                                (๔)  ไม่ปฏบิัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคบั และประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๔๖  นักศึกษาที่พ้นสภาพการศึกษาตามความในข้อ ๔๕(ก)(๔) สามารถด าเนินการขอคืนสภาพ

การศึกษาได้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อขออนุมัติต่ออธิการบดี 

 

หมวด ๕ 

การส าเร็จการศึกษา 

 

  ข้อ ๔๗  การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาและการอนุมัติให้ปริญญาให้ด าเนินการ ดังนี้ 

             (ก)  นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 

                                     (๑)  ได้ศึกษาและผา่นการวัดและประเมินผลรายวชิาตา่ง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรและ

ข้อก าหนดของหลักสูตรที่จะรับปริญญา โดยไม่มีรายวิชาใดที่ไดส้ัญลักษณ์ I หรือ R ค้างอยู่ ทั้งนี้นับรวมถึงรายวิชาที่

ได้รับการรับโอนและเทียบโอนด้วย 

                                     (๒)  ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย

ประกาศก าหนด 

                                     (๓)  ผ่านการสอบวัดสมรรถนะและ/หรือทักษะ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

         (๔)  มีสถานภาพเปน็นักศึกษา และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 

หากเป็นนักศึกษาทีโ่อนย้ายมาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนจะต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา ทัง้นี้ 

มหาวิทยาลยัอาจประกาศก าหนดแต้มระดับคะแนนของรายวชิาเพื่อส าเร็จการศึกษาเพิ่มเติมก็ได้ แล้วเสนอสภา

มหาวิทยาลยัทราบ 

                                     (๕)  ไม่อยู่ในระหว่างการรอพิจารณาโทษทางวนิัยนักศึกษา  

                                     (๖)  ไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษภาคทัณฑ์ตลอดสภาพการเป็นนักศึกษา และถูกสั่งให้เข้า

โครงการพัฒนาตนเองหรือบ าเพ็ญประโยชนส์าธารณะ 

                                     (๗)  ไม่อยู่ระหว่างถูกมาตรการรอการลงโทษนักศึกษาผู้กระท าผดิวินัยนักศึกษา 

                                     (๘)  ไม่มีหนี้สนิใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย 

                                     (๙)  ได้ด าเนนิการยืน่ขอส าเร็จการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

                               (ข)  ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตรก าหนดไว้ ดงันี ้

                                     (๑)  หลักสูตรสี่ปี ส าเร็จการศึกษาไดไ้ม่ก่อนหกภาคการศึกษาปกติ 

                                     (๒)  หลักสูตรห้าปี ส าเร็จการศึกษาไดไ้ม่ก่อนแปดภาคการศึกษาปกติ 

                                     (๓)  หลักสูตรไม่น้อยกว่าหกปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนสิบภาคการศึกษาปกติ 

                                     (๔)  หลักสูตรต่อเนื่อง ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนสามภาคการศึกษาปกติ 

                                           นักศึกษาที่ได้รบัการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาและผู้เรียนไม่อยู่ภายใตบ้ังคับ

ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
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                                     (๕)  หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาวิชาชีพ หรือจ าเป็นต้อง

รักษามาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรให้สูงขึ้น มหาวิทยาลัยอาจประกาศก าหนดระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาที่

แตกต่างจากข้อก าหนดตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ก็ได้ แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 

           (ค)  นักศึกษาที่จะได้รบัการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมี

คุณสมบัติครบถ้วน ดังนี ้

                                     (๑)  มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๔๗(ก) และ (ข) 

                                     (๒)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป 

                                     (๓)  ไม่เคยได้ค่าระดบัคะแนนต่ ากว่า ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ์ F หรือ U หรือสัญลักษณ์

อ่ืน ๆ ที่เทียบเท่าในรายวชิาใด ๆ 

                                     (๔)  ใช้เวลาศึกษาไม่เกินจ านวนปีการศึกษาต่อเนื่องกัน ตามแผนการศึกษาของ

หลักสูตรที่จะได้รบัปริญญา โดยนับรวมภาคการศึกษาที่ได้ศึกษาในหลักสูตร คณะ หรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน  ทั้งนี้ ไม่

นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รบัอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เพราะเหตุป่วย หรือถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหาร

กองประจ าการ หรือได้รับทุนต่าง ๆ หรือไปศึกษารายวชิา หรือฝึกอบรม ณ สถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็น

ว่าเป็นประโยชน์กบันักศึกษา                      

                                     (๕)  ไม่เคยเป็นผู้มปีระวัตไิด้รับการลงโทษ ในระดบัขั้นพักการเรียนขึ้นไป รวมทั้งกรณีใช้

มาตรการรอการลงโทษ 

   (ง)  นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติ

ครบถ้วน ดังนี้  

                            (๑)  มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๔๗(ก) และ (ข) ข้อ ๔๗(ค)(๔) และข้อ ๔๗(ค)(๕) 

                            (๒)  ได้แต้มระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมตัง้แต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป แต่เปน็ผูไ้ม่มีสิทธไิด้รับปริญญา

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

                            (๓)  ไม่เคยได้ค่าระดับคะแนนต่ ากว่า ๒.๐๐ ในรายวิชาเอกใด ๆ ของหลักสูตรนั้น 

                            (๔)  ไม่เคยได้ระดบัคะแนน E  หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาใด ๆ 

   (จ)  นักศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่องไม่มีสิทธไิด้รับปริญญาเกียรตินิยม 

   (ฉ)  มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชือ่นักศึกษาที่มีสิทธไิด้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา 

หรือปริญญาเกียรตินิยมในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลยั ทั้งนี้ เม่ือสภามหาวิทยาลัย 

ได้อนุมัติให้ปริญญาในภาคการศึกษาใดแล้วให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปนั้นเป็นโมฆะ  

(ช)  ผู้เรียนที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 

         (๑)  ได้ศึกษาและผา่นการวัดและประเมนิผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร

และข้อก าหนดของหลักสูตรที่จะรับปริญญา 

         (๒)  ผ่านการสอบวัดสมรรถนะและ/หรือทักษะ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

         (๓)  มีสถานภาพเปน็ผู้เรียน มีจ านวนหน่วยกิตสะสมในคลงัหน่วยกิต ตามข้อ 

ก าหนดของหลักสูตรที่จะได้รบัปริญญา และได้แต้มระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากวา่ ๒.๐๐ 
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- ๑๕ - 

         (๔)  ไม่มีหนี้สนิใด ๆ ต่อมหาวิทยาลยั 

         (๕)  ได้ด าเนินการยืน่ขอส าเร็จการศึกษาตามที่มหาวทิยาลัยก าหนด 

         (๖)  คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๔๘  การให้ปริญญาแก่นักศึกษาภายใต้หลักสูตรร่วมระหว่างสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน  

ทั้งภายในและต่างประเทศ ที่มบีันทึกข้อตกลง (MOU) ให้ด าเนินการดังนี ้

(๑)  การให้ปริญญาอาจเปน็ปรญิญาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

ทั้งภายในและต่างประเทศ หรือปริญญาร่วม หรือปริญญาสองใบ ทั้งนี้ ขึน้อยู่กับข้อตกลงความร่วมมือหรือ 

ระเบียบ หรือข้อบังคับเก่ียวกับการให้ปริญญาของสถาบนัการศึกษาที่ร่วมมือกัน  

                               (๒)  รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 

บทเฉพาะกาล 

  ข้อ ๔๙ ให้น าระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 

มาใช้บังคบักับนักศึกษาตามหลกัสูตรชั้นปริญญาตรีซึ่งเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๘ ไปจนกว่าจะ

ส าเร็จการศึกษา   

  ข้อ ๕๐ ให้น าระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มาใช้บังคบักับนักศึกษาตามหลกัสูตรชั้นปริญญาตรีซึ่งเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยตัง้แต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ถึงปี

การศึกษา ๒๕๖๒ ไปจนกวา่จะส าเร็จการศึกษา 

ข้อ ๕๑ ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เร่ือง แนวปฏิบัตกิารให้ปริญญาแก่นักศึกษา

ต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในมหาวทิยาลัยสงขลานครินทรช์ั้นปริญญาตรี ภายใต้หลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันการ 

ศึกษาที่มีบนัทึกข้อตกลง (MOU) ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ให้ถือเป็นประกาศตามนยัข้อ ๔๘(๒) แห่งข้อบังคับนี้ 

โดยให้ใช้บังคับกบันักศึกษาภายใต้หลักสูตรร่วมระหว่างสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนในต่างประเทศที่มบีันทึกข้อตกลง 

จนกว่าจะมปีระกาศเปน็อย่างอืน่ 

 

   ประกาศ ณ วันที่  

 

 

 

                        (ศาสตราจารย์จรัส   สุวรรณเวลา) 

                                     นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ภาคผนวก ฐ  

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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