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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 



สารบัญ 

เร่ือง                

        หน้า 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1) รหัสและชื่อหลักสูตร   1 

2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   1 

3) วิชาเอก (ถ้ามี)   1 

4) จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   1 

5) รูปแบบของหลักสูตร   1 

6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร   2 

7) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   2 

8) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา   2 

9) ชื่อ นามสกลุ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวฒุกิารศึกษาของ                            3 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร    

10) สถานที่จดัการเรียนการสอน   4 

11) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  4 

12) ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตร/กระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้          5 

   และความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน    

13) ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กบัหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน   8 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1) ปรัชญา ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   9 

2) แผนพัฒนาปรับปรุง   10 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1) ระบบการจัดการศึกษา   12 

2) การด าเนินการหลักสูตร   12 

3) หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   15 

4) องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)  35 

5) ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย    35 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   38 

2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 

 ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561             40 

3) ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

  อุดมศึกษาแห่งชาติ /มคอ.1  สาขา/สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ พ.ศ.2564 / มาตรฐานวิชาชีพ  41 

4) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วิธีการสอน  

   และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล                                                                     43                

  

(1) 



 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

เร่ือง       

                หน้า 

5) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  

สู่รายวิชา (Curriculum  Mapping)    46 

6) ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา    49 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)   50 

2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   50 

3) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   51 

4) การอุทธรณ์ของนักศึกษา   51 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์

1) การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่   52 

2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์   52 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1) การก ากับมาตรฐาน   53 

2) บัณฑิต    55 

3) นักศึกษา   55 

4) คณาจารย์   57 

5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   58 

6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   60 

7) ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   62 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน   64 

2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   64 

3) การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร   64 

4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร   64 

ภาคผนวก                                                                                                                   

ภาคผนวก ก 

ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง  66 

ก-2 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับ  

      การด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร                                                                     83 

ภาคผนวก ข 

ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร                                     98 

ข-2 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า                                                107 

 

(2) 



 
 

 
สารบัญ (ต่อ)  

 

เรื่อง                             หน้า 

ภาคผนวก ค 

ค-1 การด าเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)  112 

ค-2 ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WiL) 146 

ค-3 ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการจัดการเรียนรู ้  

       แบบเชิงรุก (Active Learning)  147 

ค-4 รายละเอียดของโมดูลในหลักสูตร  156 

ภาคผนวก ง 

ง-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 161 

ง-2 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

       ฟิสิกส์ประยุกต์  178 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตปัตตานี                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 1.1 รหัสหลักสูตร : 25500101112336 

 1.2 ชื่อหลักสูตร 

  (ภาษาไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 

  (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science Program in Applied Physics 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์) 

     (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Applied Physics) 

 2.2 ชื่อย่อ  (ภาษาไทย) : วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) 

     (ภาษาอังกฤษ) : M.Sc. (Applied Physics) 

 

3. วิชาเอก ไม่ม ี

. 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

 แผน ก 1    36  หน่วยกิต 
 แผน ก 2    36  หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

  5 หลักสูตรปริญญาโท 
 5.2  ภาษาที่ใช้  

  5 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

 5.3 การรับเข้าศึกษา 

  5 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
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 5.4 ความร่วมมือกับหน่วยงานและ/หรือสถาบันอ่ืน  

  5 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

  5 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

 5 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564       ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 

  (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) ปีการศึกษา 2564 

  ปรับปรุงมาจากหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

  เร่ิมใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 

 5 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุม

คร้ังที่ 23(4/2564) เมื่อวันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 

 5 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมคร้ังที่ 420(3/2564) 

       เมื่อวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 (1) นักวิจัยด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์ หรือฟิสิกส์พอลิเมอร์  

 (2) นักวิทยาศาสตร์ในสถาบันการวิจัยต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 (3) อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์/ฟิสิกส์ประยุกต์ในโรงเรียนระดับมัธยม/สถาบันอุดมศึกษา 

 (4) นักวิจัยในภาคอุตสาหกรรม และการเกษตร 

 (5) นักวิชาการด้านโบราณคดี 

 (6) นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม 

 (7) ผู้ประกอบการหรือให้ค าแนะน าเครื่องมือด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์ หรือฟิสิกส์พอลิเมอร์ 

 (8) เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ที่ 

เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

(ระบุครบ 13 หลัก) 

ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 
ปีที่ส าเร็จ 

การศึกษา 
ชื่อ 

หลักสูตร 
สาขา 

วิชา 
ชื่อสถาบัน 

 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางพวงทิพย์  แก้วทับทิม ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2552 

2538 

2534 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ 

ม.สงขลานครินทร์ 

ม.สงขลานครินทร์ 

ม.สงขลานครินทร์ 
2 3-8601-00701-11-3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวธิดารัตน์  วิชัยดิษฐ ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2550 

2547 

2543 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ม.เกษตรศาสตร์ 

ม.สงขลานครินทร์ 
3 3-9402-00143-83-9 อาจารย์ นางสาวสุนารี  บดีพงศ์ ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2555 

2547 

2542 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ 

ม.สงขลานครินทร์ 

ม.สงขลานครินทร์ 

ม.ทักษิณ 
 

http://www2.kmutt.ac.th/
Kriangsak Damchoom

Kriangsak Damchoom
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

 5 ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  สืบเนื่องจากการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561- 2580) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาโดยอาศัย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีการด าเนินการวิจัย และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหา

ทางด้านสิ่งแวดล้อม วัสดุทดแทน การเกษตร และโบราณคดี ซึ่งสาขาวิทยาศาสตร์ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางด้าน

อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาหนึ่งคือสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ประกอบกับข้อมูลของประเทศที่พัฒนาแล้วล้วน

มีนักวิทยาศาสตร์ต่อประชากรอยู่ในระดับสูง แต่ประเทศไทยยังมีสัดส่วนค่อนข้างต่ า ดังนั้นการผลิตนักฟิสิกส์ประยุกต์จึงมี

ความส าคัญในการสร้างก าลังคนเพื่อไปพัฒนาประเทศในด้านสิ่งแวดล้อม วัสดุทดแทน การเกษตร และโบราณคดี ที่จะ

สามารถสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศให้มีเสถียรภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน มีภูมิคุ้มกันต่อกระแส

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั่วโลก ตลอดจนขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้า เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

ชาวไทย นอกจากนี้หลักสูตรได้ด าเนินการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 

2560–2564) ในยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับโครงสร้าง

ภาคอุตสาหกรรมให้เป็นฐานการผลิตระดับภูมิภาคและโลกส าหรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง  เพื่อให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทย  

 ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับการน าความรู้ทางฟิสิกส์มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาทางด้าน

สิ่งแวดล้อม วัสดุทดแทน การเกษตร และโบราณคดี โดยใช้บริบทของภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางเศรษฐกิจของภาคใต้ 

ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม และอาชีพประมง ดังนั้นการน าความรู้ทางฟิสิกส์พอลิเมอร์มาประยุกต์ใช้ในการ

แก้ปัญหาน้ ายางพาราลดลง การแปรรูปยางพารา โดยการน ายางพารามาสร้างเป็นนวัตกรรม หรือประยุกต์ใช้ใน

ภาคอุตสาหกรรม เช่น ฉนวนกันความร้อน วัสดุดูดกลืนเสียง เกราะกันกระสุน เป็นต้น การท าสวนปาล์มก็สามารถใช้

ความรู้ทางฟิสิกส์นิวเคลียร์มาวิเคราะห์สเปกตรัมสีผิวส าหรับดูระยะเก็บที่เหมาะสม การท าสวนผลไม้เศรฐกิจอ่ืน ๆ ที่

ส าคัญ เช่น มังคุด ลองกอง ทุเรียน ก็สามารถใช้ความรู้ทางฟิสิกส์นิวเคลียร์มาวิเคราะห์สเปกตรัมสีผิวส าหรับดูระยะเก็บ

เก่ียวผลผลิตที่เหมาะสมส าหรับการส่งออกต่างประเทศ ซึ่งจะได้ผลผลิตที่มีราคาของสูง และการตลาดที่กว้างขึ้น การท า

ประมงก็สามารถน าความรู้ทางฟิสิกส์นิวเคลียร์ไปประยุกต์ใช้ในการถนอมอาหารท าให้สามารถเก็บอาหารไว้ได้นาน ๆ เพื่อ

ส่งผลิตภัณฑ์อาหารในท้องถิ่น เช่น กือโปะ ไปขายต่างประเทศได้ ลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้ที่มีลักษณะเป็นแผ่นดิน

ยื่นลงไปในทะเล มีพื้นที่ชายฝั่งทะเลเปน็แนวยาวสองด้าน และมีเทือกเขาสูงทอดตัวเป็นแนวยาวเหนือ-ใต้ ซึ่งอยู่ใกล้บริเวณ

ลอยเลื่อนที่มีพลัง การน าความรู้ทางฟิสิกส์นิวเคลียร์ไปคาดคะเนการเกิดภัยพิบัติ เช่น ดินถล่ม ดินทับถม หรือแผ่นดินไหว 

ท าให้ทราบความรุนแรงของภัยพิบัติ นอกจากนี้บริเวณลอยเลื่อนมีความสัมพันธ์กับอัตราการปลดปล่อยของก๊าซเรดอน 

และบริเวณอ่าวปัตตานี และลุ่มน้ าต่างๆ ในภาคใต้มีการทับถมของตะกอนดินที่มีธาตุหนัก และสารกัมมันตรังสี มีลักษณะ

ทางธรณีวิทยาที่มีความสัมพันธ์กับแหล่งก าเนิดรังสีในธรรมชาติ เช่น แหล่งหินแกรนิตที่ให้ก าเนิด แร่ดีบุก และทังสเตน ซึ่ง

หลายพื้นที่ผ่านการท าเหมืองแร่มาก่อน การศึกษาวิเคราะห์ปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม และในอาคาร บ้านเรือน การพัฒนา

จีโอพอลิเมอร์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อสร้างวัสดุก าบังรังสี จึงมีความส าคัญเนื่องจากสารกัมมันตรังสีมีผลต่อการเป็นมะเร็ง 

นอกเหนือจากนี้ยังสามารถน าฟิสิกส์นิวเคลียร์มาประยุกต์ใช้หาอายุวัตถุโบราณ ซึ่งมีความส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์ น า

ฟิสิกส์นิวเคลียร์ไปประยุกต์ในอุตสาหกรรมอัญมณี และอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ น าฟิสิกส์นิวเคลียร์ไปวิเคราะห์ผลในวัตถุ

พยาน และสิ่งแวดล้อมในงานนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นใช้กระบวนการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้อย่างเป็น
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ระบบ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพ และสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม 

   ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงจากยุคเกษตรกรรมมาเป็นยุคอุตสาหกรรมที่เต็ม

ไปด้วยการแข่งขัน และมีการสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมต่างๆ มากมาย จนมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

อากาศของโลก แต่ปัจจุบันมีตระหนักถึงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติมากข้ึน มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปัจจุบันประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมประเทศจึงมีความจ าเป็น

ที่ต้องสร้างก าลังคนที่มีความรู้ ทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มมากข้ึน ส่งเสริมให้มีบุคลากรที่สอดคล้องกับความ

ต้องการในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างเทคโนโลยี พัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่ช่วย

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากนี้พื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะบริเวณสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความหลากหลาย

ทางศาสนา และวัฒนธรรมในสังคม  และมีแหล่งงานศิลปะ และโบราณคดี ดังนั้นจึงต้องส่งเสริมการใช้ความรู้ทางฟิสิกส์

ประยุกต์มาศึกษาแหล่งงานศิลปะและโบราณคดี เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นที่สามารถส่งต่อมรดกทาง

วัฒนธรรม และตระหนักถึงคุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งงานศิลปะ และ

โบราณคดีในท้องถิ่น หรือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่อ านวยความสะดวกในการประกอบกิจกรรมทางศาสนา 

ดังนั้นหลักสูตรจึงต้องมีการปรับปรุงโครงสร้าง และกระบวนการเพื่อพัฒนานักฟิสิกส์ประยุกต์ที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 

สามารถวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ได้จริงในบริบทสังคมพื้นที่ภาคใต้ และเพื่อ

แก้ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม วัสดุทดแทน การเกษตร และโบราณคดี ที่สอดคล้องความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ประเทศชาติ ตลอดจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 

 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตร/กระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ และความเกี่ยวข้อง

กับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นผลการเรียนรู้ 
  การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใช้แนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560- 2564) โดยให้ความส าคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของ

คน เพื่อสร้างทุนมนุษย์ (Human capital) และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการใช้การวิจัยและพัฒนา

ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติ มีเป้าหมายในการผลิตบุคลากรที่มี

ทักษะและความสามารถสูงทางด้านฟิสิกส์ประยุกต์ โดยมุ่งเน้นฟิสิกส์นิวเคลียร์ และฟิสิกส์พอลิเมอร์ เพื่อสนับสนุนการเพิ่ม

ศักยภาพการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถน าความรู้ไปบูรณาการส าหรับกา ร

ประเมินรังสีในสิ่งแวดล้อม การพัฒนาจีโอพอลิเมอร์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อสร้างวัสดุก าบังรังสี การส ารวจทางธรณีวิทยา งาน

ด้านนิติวิทยาศาสตร์ งานด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ การใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอุตสาหกรรม และงานด้านศิลปะและ

โบราณคดี สามารถน าความรู้ไปบูรณาการในการดัดแปลงพอลิเมอร์ กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ กระบวนการแปรรูป

ยางและพลาสติก การวิเคราะห์การผิดรูปพอลิเมอร์ด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบเบ้าและผลิตภัณฑ์ การทดสอบยางและ

พลาสติก และรีโอโลยีขั้นสูง และสามารถน าองค์ความรู้และด้านฟิสิกส์ประยุกต์ ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับศาสตร์แ ละ

เทคโนโลยีด้านอ่ืนๆได้ สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้จากภาคทฤษฎีสู่การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์

ต่อองค์กร เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ยกระดับศักยภาพงานวิจัยด้านฟิสิกส์ประยุกต์ เพื่อสร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม สร้างองค์ความรู้ที่ เป็นประโยชน์ในด้านการพัฒนางานด้านการส ารวจทางธรณีวิทยา งานด้านนิติ
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วิทยาศาสตร์ งานด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ งานด้านการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอุตสาหกรรม งานด้านศิลปะและ

โบราณคดี และงานด้านอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการใช้

นวัตกรรม  ตลอดจนพัฒนาพื้นที่ EEC และชายแดนภาคใต้ให้มีศักยภาพเพื่อรองรับความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ตลอดจนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในอนาคต ดังนั้นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จึง

ได้ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ เพื่อผลิตก าลังคนที่มีศักยภาพสูง ที่สามารถปฏิบัติงาน

เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) และ

อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) และผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติ

ได้ ยกระดับจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางเป็นประเทศที่มีรายได้สูงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560- 2564) ดังกล่าวข้างต้น และนอกจากนี้การศึกษาด้านศิลปะและ

โบราณคดี ยังสอดคล้องกับแผนงานวิจัยสุวรรณภูมิศึกษา ของส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่สร้างความเข้มแข็งและความภาคภูมิใจของ

ท้องถิ่น สามารถส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมและการตระหนักถึงคุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

  หลักสูตรฯ ได้น าแนวทางยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564) ในการปรับปรุงหลักสูตร นอกจากนี้หลักสูตรฯ ได้มีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLO, Programme 

expected Learning Outcome) ของหลักสูตร โดยก าหนดและจัดท าขึ้นตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ

หลักสูตร โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบไปด้วย 7 ภาคส่วน คือ 1) นักศึกษา 2) ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ หน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน อุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์และพอลิเมอร์ 3) ศิษย์เก่า 4) อาจารย์ 5) 

ผู้ปกครอง 6) มหาวิทยาลัย 7) ภาครัฐ (สกอ.) ข้อมูลความต้องการของนักศึกษา ผู้ ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการใน

อุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์และพอลิเมอร์ ศิษย์เก่า อาจารย์ และ

ผู้ปกครองถูกรวบรวมผ่านการท าแบบสอบถามออนไลน์ ส่วนข้อมูลความต้องการของภาครัฐที่ใช้ คือ ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 

ด้านที่ถูกก าหนดด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (OHEC’s Prescriptions) สุดท้ายคือข้อมูลความต้องการของ

มหาวิทยาลัย ที่น ามาใช้คือ วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ข้อมูลความต้องการทั้งหมดที่รวบรวม

ได้ ถูกน ามาก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและท าการตรวจสอบความสัมพันธ์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและความต้องการ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการท าแผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) โดยแกนนอนเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ก าหนด

ขึ้นและแกนตั้งเป็นข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ งหมด ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการทบทวนผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละข้อจากการสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5 ภาคส่วน ได้แก่ 1) นักศึกษา 2) ผู้ใช้บัณฑิต/

ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์และพอลิเมอร์ 3) ศิษย์เก่า 

4) อาจารย์ 5) ผู้ปกครอง ด้วยการท าแบบสอบถามออนไลน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับผิดชอบหลักสูตรใช้แนวปฏิบัติของ

มหาวิทยาลัยและสกอ. ในการทบทวนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเพื่อใช้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ของความต้องการของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLO) ด้วยเหตุนี้บัณฑิตจากหลักสูตรจะมีผลการเรียนรู้และสมรรถนะที่

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจของมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อีกทั้งยัง

ตอบโจทย์ภาครัฐ (สกอ.) ภาคอุตสาหกรรม และสังคมตามความต้องการของแต่ละภาคส่วนที่ได้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ

หลักสูตร ซึ่งตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะของบัณฑิต และความต้องการ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ได้ก าหนดกรอบการด าเนินงานใน

แผนไว้ 3 เป้าหมายคือ เป้าหมายที่ 1 สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนา

ภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล เป้าหมายที่ 2 สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ

ในระดับสากล ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ และทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐาน

ประสบการณ์จากการปฏิบัติ และเป้าหมายที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้หลากหลายรูปแบบ  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ มีเป้าหมายเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะสากลสู่การเป็นพลเมืองโลก โดยบูรณา

การหลักสูตรให้สอดคล้องกับภูมิศาสตร์พื้นที่ภาคใต้ที่มีผลผลิตยางพาราเป็นจ านวนมาก โดยใช้การวิจัย/นวัตกรรมในการ

เพิ่มมูลค่ายางพาราไทย การแปรรูปยางพารา โดยการน ายางไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม เช่น การน ายางท าอิฐ

ฉนวนกันความร้อน การน ายางมาท าวัสดุดูดกลืนเสียง จะเป็นการเพิ่มมูลค่าของยางพารา นอกจากยางพาราที่เป็นพืช

เศรษฐกิจ ภาคใต้ยังมีผลไม้เศรฐกิจอ่ืนๆที่ส าคัญ เช่น มังคุด ลองกอง การวิเคราะห์สเปกตรัมของสีผิวจะท าให้ทราบระยะ

เก็บเก่ียวที่พอเหมาะส าหรับส่งไปขายต่างประเทศ ซึ่งจะท าให้ราคาของผลไม้สูงกว่าที่จะขายในท้องถิ่น หรือปาล์มน้ ามันก็

สามารถใช้องค์ความรู้ทางฟิสิกส์ในการวิเคราะห์สเปกตรัมสีผิวส าหรับระยะเก็บที่เหมาะสมได้ด้วยเหมือนกัน นอกจากนี้

สามารถน าความรู้ทางฟิสิกส์นิวเคลียร์ไปประยุกต์ใช้ในการถนอมอาหารท าให้สามารถเก็บอาหารไว้ได้นานๆเพื่อส่ง

ผลิตภัณฑ์ทางอาหารในท้องถิ่น เช่น กือโปะ ไปขายต่างประเทศได้ นอกจากนี้สภาพภูมิประเทศทางภาคใต้ยังเหมาะสมกับ

การวิจัยพัฒนาด้านนิวเคลียร์เนื่องจากมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ประกอบไปด้วยภูเขาหินแกรนิตหรือหินที่ให้ค่ารังสีสูง 

และมีแหล่งรอยเลื่อนต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และแนวทางป้องกันภัยพิบัติได้ ซึ่งความรู้ทาง

นิวเคลียร์ฟิสิกส์สามารถไปคาดคะเนการเกิดภัยพิบัติ เช่น ดินถล่ม ดินทับถม หรือแผ่นดินไหว ซึ่งท าให้ทราบความรุนแรง

ของปัญภัยพิบัติ จะได้หาวิธีแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพ มีการตรวจสอบสารกัมมันตรังสีซึ่งมีผลต่อการเป็นมะเร็ง โดย

ตรวจสอบทั้งในสิ่งแวดล้อม และในอาคาร จะท าให้ทราบปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัยหรื่อไม่ 

นอกจากนี้ยังสามารถน ารังสีไปประยุกต์ใช้หาอายุวัตถุโบราณ ซึ่งมีความส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์ น ารังสี  หรือน า

เทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปประยุกต์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่นอาหาร การเกษตร อัญมณี และพอลิเมอร์ น าเทคนิครังสีไป

วิเคราะห์ผลในวัตถุพยานและสิ่งแวดล้อมในงานนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความจ าเป็นในการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดย

ใช้บุคลากรที่มีความสามารถสูงและงานวิจัย/นวัตกรรมขั้นสูงที่สามารถยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองความ

ต้ อ งก ารขอ งพื้ น ที่ แ ล ะป ระ เท ศ ได้  ส่ งผ ลดี ต่ อทุ กภ าคส่ วน ที่ เกี่ ย วข้ อ ง  ต ามน โยบ ายและพั น ธกิ จ ขอ ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มุ่งเน้นให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็น

กลไกหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจหลักของภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล สร้างบัณฑิตที่มี

สมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ และทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์

ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ การผลิตบุคลากรด้านฟิสิกส์ประยุกต์ ที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีนิวเคลียร์และพอลิ

เมอร์ มีความสามารถน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และพอลิเมอร์ ไปประยุกต์ใช้กับร่วมกับศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้านอ่ืนๆได้ สามารถเชื่อมโยงความรู้จากภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  น าไปสู่การวิจัยพัฒนา และการสร้างนวัตกรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์และมีจิตสาธารณะซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและพันธ

กิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

คุณลักษณะของบัณฑิต และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่ามีความสอดคล้องกัน ซึ่งสามารถแสดงในตาราง

วิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะของบัณฑิต และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
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เสีย แสดงในภาคผนวก ค-1 หน้า 142 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ สนับสนุนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนในประเด็นดังนี้ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development: HRD) 

ยุทธศาสตร์ย่อย: 1.1 การผลิตบัณฑิต 

เป้าประสงค์:   

HRD1 บัณฑิตมีสมมรถนะระดับสากลสู่การเป็นพลเมืองโลก 
HRD2 ระบบการเรียนการสอนมีลักษณะเป็นรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ที่หลากหลายและยืดหยุ่น 

 

แนวทางการด าเนินการของยุทธศาสตร์ 

HRD1-1 จัดท าแผนผลิตบัณฑิต การปรับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อมุ่ง

สร้างบัณฑิตสมรรถนะสากลสู่การเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) ที่สมบูรณ์ อีกทั้งเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับ

ภูมิศาสตร์ของพื้นที่ 

HRD2-2 สร้างความหลากหลายของอุดมศึกษาของ ม.อ. Diversify Higher Education Pathways โดยให้

นักศึกษาสามารถเลือกทิศทางงานวิจัยตามความสนใจ และความถนัด ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ (Start 

up) และเลือกเรียนรายวิชาที่สนใจ โดยไม่มีข้อจ ากัดในการเลือกคณะ/สาขาวิชา 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย/นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิและพัฒนาประเทศ (Research and Innovation 

Development : RID) 

เป้าประสงค์:   
RID1 น าผลงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และเพื่อการพัฒนาประเทศ 

แนวทางการด าเนินการของยุทธศาสตร์ 

RID1-2 การด าเนินงานของหลักสูตรมีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ (Discipline based) และประเด็นที่เชื่อมโยง

งานวิจัยและงานบริการวิชาการ.  

RID2-2 จัดท าแผนที่น าทางงานวิจัย (Research road map) ของหลักสูตร ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ

นักวิจัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายงานวิจัยที่เชื่อมโยงแหล่งทุนกับผู้ใช้ประโยชน์ 
 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

5 ไม่มี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 

5 ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ 
5  ไม่มี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

  

1.  ปรัชญา ความส าคัญ /หลักการและเหตุผล  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  1.1 ปรัชญา 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตมหาบัณฑิตฟิสิกส์ประยุกต์ 

ด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์ หรือฟิสิกส์พอลิเมอร์ ที่มีความรู้ และทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ 

พัฒนาเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรม อีกทั้งมีความฉลาดทางอารมณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถสื่อสารถ่ายทอด

ความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ที่หลากหลายทั้งการใช้ปัญหาเป็นฐานใน

การเรียนรู้ (Problem-based Learning) การใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) และการเรียนรู้โดยการ

บริการสังคม (Service Learning) ยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์

เป็นกิจที่หนึ่ง” และใช้ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เป็นการจัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการ

นิยม (Progressivism) พัฒนาผู้เรียนในทุกด้านเพื่อให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดีตาม

สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ข้างต้นเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลางของการเรียนรู้ และพัฒนาจากความต้องการของผู้เรียน ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง 

กระบวนการที่ต้อง ลงมือปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งจะน าไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน  และมุ่งเน้นถึงการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต มาใช้เป็นแนวทางในการผลิตมหาบัณฑิต 

   

  1.2 ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชาติต้องอาศัยความรู้ความสามารถในวิทยาการสาขาต่างๆ โดยเฉพาะ

สาขาฟิสิกส์ประยุกต์เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 ตามวิสัยทัศน์ที่ว่าความมั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ 

เป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่องานวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมด้านความมั่นคงเกี่ยวกับปกป้อง

ผลประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเกี่ยวกับพัฒนาภาคการผลิตทางการเกษตร

และอุตสาหกรรม ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพมนุษย์เกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม มีวินัย เคารพ

กฎหมาย มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเก่ียวกับการสร้างความมั่นคงในชีวิต 

และสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคม  และด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับ

การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการป้องกันภัยจากธรรมชาติ นอกจากนี้การศึกษาด้านโบราณคดีในหลักสูตร

สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ยังสอดคล้องกับแผนงานวิจัยสุวรรณภูมิศึกษาที่มีเป้าหมายส าคัญเพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็น

ศูนย์กลางการศึกษาด้านสุวรรณภูมิ เพื่อประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยการสร้างความเข้มแข็งและความภาคภูมิใจ

ของท้องถิ่น สามารถส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมและการตระหนักถึงคุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่จะช่วย

หนุนเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวท้องถิ่น  

  โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การประเมินและหาแนวทางแก้ไขการ

ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อม การประเมินการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ การทับถม การพังทลายของดิน การ

เกิดแผ่นดินไหว และตรวจสอบแทรกซึมของน้ าทะเลในน้ าจืด ด้านวัสดุจีโอพอลิเมอร์ผสมกับวัสดุเหลือใช้ ได้แก่ การ

ประดิษฐ์ วัสดุก าบังรังสี การประดิษฐ์วัสดุเมเบรน และแผ่นกันกระสุน ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ได้แก่ การกลาย
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พันธุ์ในพืช การท าหมันแมลง การยืดอายุผลผลิตทางการเกษตร การฆ่าเชื้อและการถนอมอาหาร การตรวจวัดและควบคุม

โดยเทคนิคทางนิวเคลียร์ในอุตสาหกรรมอาหาร อัญมณี และพอลิเมอร์ ด้านงานศิลปะและโบราณคดี ได้แก่ การศึกษา

โบราณวัตถุ การค้นหาแหล่งโบราณคดี การวิเคราะห์ภาพเขียน การก าหนดอายุ ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การใช้เทคนิค

รังสีอินฟราเรดในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารตัวอย่างวัตถุพยาน  และการวิเคราะห์ผลไอโซโทปในวัตถุพยานและ

สิ่งแวดล้อม และด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ได้แก่ การสร้างภาพรังสีวินิจฉัย การจ าลองงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ การ

ตรวจวัดรังสีและความปลอดภัย การประเมินภาพถ่ายทางรังสี และการบริหารงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ นอกจากนี้

เนื่องจากภาคใต้มีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ คือ ยางพาราที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของคนในแถบนี้ การทราบคุณสมบัติทาง

ฟิสิกส์ของยางพารามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ เช่น การผสมยางพารากับวัสดุเหลือใช้ เพื่อประดิษฐ์วัสดุดูดกลืน

เสียง อิฐมวลเบา และฉนวนกันความร้อน  การวัลคาไนซ์น้ ายางพาราด้วยรังสีแกมมา หรือรังสีจากเครี่องเร่งอนุภาค

อิเล็กตรอน ซินโครตรอน และไซโคลตรอน เพื่อลดปริมาณโปรตีนที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ในน้ ายางพารา ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าน้ า

ยางพารา สามารถน าไปผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ที่มีมูลค่าสูงได้ 
  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งอยู่ในสามจังหวัดชายแดนใต้ 

จะมีส่วนช่วยในการเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักวิจัย นักวิชาการ ในส่วนราชการได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และสามารถสร้าง

บัณฑิตที่มีศักยภาพสูง มีความรอบรู้ในวิชาชีพในมาตรฐานที่สงูขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และประชาชนชาวไทยโดยรวม 

  1.3 วัตถุประสงค์  
   1.3.1 เพื่อผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านฟิสิกส์

นิวเคลียร์ หรือฟิสิกส์พอลิเมอร์ วิจัยต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกับภาครัฐและอุตสาหกรรม เพื่อแก้ปัญหา

ทางด้านสิ่งแวดล้อม วัสดุทดแทน การเกษตร และโบราณคดี 

   1.3.2 เพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางด้านเครื่องมือ

ทางฟิสิกส์นิวเคลียร์ หรือฟิสิกส์พอลิเมอร์ ก้าวทันองค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางฟิสิกส์ที่ทันสมัย 

   1.3.3 เพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21  มีความเป็นพลเมืองโลก 

เข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถถ่ายทอดความรู้ต่อผู้อื่นและเรียนรู้

ด้วยตนเองตลอดชีวิต 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

- แผนพัฒนาด้านการวิจัย -ร่วมมือกับผู้ประกอบการ สร้างโจทย์วิจัย

ส าหรับวิทยานิพนธ์ทางด้านฟิสิกส์ประยุกต ์

-สร้างโจทย์วิจัยส าหรับวิทยานิพนธ์ทางด้าน

ฟิสิกส์ประยุกต์จากผลกระทบของสิ่งแวดล้อม 

และภัยพิบัติจากธรรมชาติ 

-สร้างโจทย์วิจัยส าหรับวิทยานิพนธ์ทางด้าน

ฟิสิกส์ประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาชายแดนใต้  

-จ าน วน บ ท ค ว าม ที่ ตี พิ ม พ์ ใน

วารสารวิชาการ หรือจ านวนอนุสิทธิ

บัติ/สิทธิบัติ และเผยแพร่โดยการ

น าเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีการ

รวบรวมเป็น  proceeding อย่าง

น้อย 1 คร้ัง/คน/ปี 

-จ านวนการเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
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แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

-ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ตามความ

ต้องการของท้องถิ่น และประเทศ 

-สร้างโจทย์วิจัยส าหรับวิทยานิพนธ์ทางด้าน

ฟิสิกส์ประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาทางการเกษตร  

-สื่อการสอน หรือหนังสือต่างๆ 

-ได้องค์ความรู้ เทคโนโลยีที่

ถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้อง  

-แผนบริการวิช าการและ

ถ่ายทอดนวัตกรรม  
-สนับสนนุบุคลากรให้ท างานบรกิารวิชาการแก่

องค์กรภายนอก  

-สนับสนนุให้บุคลากรถ่ายทอดนวัตกรรมจาก

ผลงานวิจัย 

-ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ

อาจารย์ในหลักสูตร 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

5 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาการศึกษา 

 ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

และข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2563 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 ไม่มี 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

   ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

5 วัน – เวลาราชการปกติ 

 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน    – เดือนตุลาคม 
 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนพฤษภาคม    

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  แผน ก 1 

1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือ

เทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ 

2) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัย ในสาขาฟิสิกส์พอลิเมอร์หรือฟิสิกส์นิวเคลียร์ มาแล้วไม่น้อย

กว่า 1 ปี หรือ 

3) อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  แผน ก 2 

1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือ

เทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.40 หรือ 

2) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยหรือมีประสบการณ์ท างานในภาคอุตสาหกรรมในสาขาฟิสิกส์ 

มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

3) อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

   นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรมีทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ 

 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

   นักศึกษาที่จะเข้ารับการศึกษาควรมีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี  กรณีที่นักศึกษาขาดทักษะ

ภาษาอังกฤษ สามารถเสริมสร้างและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเรียนรายวิชา 417-501 English for Graduate 

Studies 1 3(3-0-6) นอกจากนี้หลักสูตรได้ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษซึ่งเป็นโครงการของหน่วยงาน

ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือจากหน่วยงานอ่ืนๆ ส่งเสริมให้นักศึกษาน าเสนอสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ 
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

แผน ก1 

ชั้นปีที ่
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

1 1 1 1 1 1 

2 - 1 1 1 1 

รวม 1 2 2 2 2 

จ านวนที่ส าเร็จการศึกษา - 1 1 1 1 

แผน ก2 

ชั้นปีที ่
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

1 10 10 10 10 10 

2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 

จ านวนที่ส าเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 

 

 2.6 งบประมาณตามแผน 

 

  1) งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าบ ารุงการศึกษา - - - - - 

ค่าลงทะเบียน (เหมาจ่าย 28,000 บาท/คน/

ภาค) 
616,000 1,232,000 1,452,000 1,452,000 1,452,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับ 616,000 1,232,000 1,452,000 1,452,000 1,452,000 
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  2) งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ก. งบด าเนินการ  

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร1 1,306,890 1,372,235 1,440,846 1,512,888 1,588,532 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไม่รวม 3) 385,000 475,000 475,000 500,000 525,000 

3. ทุนการศึกษา 319,000 319,000 319,000 319,000 319,000 

4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย - - - - - 

รวม (ก) 2,010,890 2,166,235 2,234,846 2,331,888 2,432,532 

ข. งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 0 200,000 0 300,000 0 

รวม (ข) 0 200,000 0 300,000 0 

รวม (ก) + (ข) 2,010,890 2,366,235 2,234,846 2,631,888 2,432,532 

จ านวนนักศึกษา  11 22 22 22 22 

ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อปี 147,466 107,556 54,630 51,698 33,447 

  
 

 2.7 ระบบการศึกษา 

5 แบบชั้นเรียน 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

   ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

 2.9  การจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรนี้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  

1) มีรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work Integrated Learning: WIL) เพื่อให้เกิด

การเรียนรู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง เช่น การเรียนรู้ที่เน้นการลงมือท าจริง การผสมผสานการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

นอกห้องเรียนผนวกกับการเรียนในห้องเรียน โดยจัดให้มีรายวิชาที่สอดแทรก WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชาใน

หลักสูตร  

2) ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (active learning) ทุกรายวิชาในหลักสูตร 

3) ก าหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ

รายวิชาในหลักสูตร 

4) ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบชุดวิชาซึ่งสามารถเรียนจบภายใน 1 ภาคการศึกษา การจัดการ

เรียนสอนท าในเชิงบูรณาการในชุดวิชา โดยมีโครงงาน 1 ชิ้นที่ผู้เรียนต้องพัฒนาโดยบูรณาการจากความรู้ที่เรียนตั้งแต่เริ่ม

จนจบชุดวิชา ผู้เรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสามารถเลือกเรียนเพื่อเก็บเครดิตหรือรับใบประกาศนียบัตรได้ 

จ านวนชุดวิชามีทั้งหมด 1 ชุดวิชาดังนี้  

  - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 3 ชุดวิชา 
723-616  ชุดวิชานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ด้วยพอลิเมอร์ 

723-726  ชุดวิชาการประเมินปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน 

723-727  ชุดวิชารังสีเพิ่มความมั่งคั่งเพื่อเกษตรกรไทย 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลักสูตร 

  หลักสูตรปริญญาโทหลักสูตรนี้แบ่งการศึกษา เป็น 2 แบบ คือ 

   แผน ก 1 เป็นแบบการศึกษาที่เน้นงานวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว แต่อาจให้เรียนรายวิชา

เพิ่มเติมโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิต 
   แผน ก 2 เป็นแบบการศึกษาที่เน้นงานวิจัยโดยมีการเรียนรายวิชาร่วมกับการท าวิทยานิพนธ์ 

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

 5 แผน ก 1 36 หน่วยกิต 

  - วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต  

 5 แผน ก 2 36 หน่วยกิต  

  - หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 

  - วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต  

  3.1.3 รายวิชา/ ชุดวิชา (Module) 

  3.1.3.1 รายวิชา/ ชุดวิชา (Module) 
- กลุ่มวิชา 1 ส าหรับนักศึกษาที่เน้นด้านฟิสิกส์พอลิเมอร์ 

หมวดวิชาบังคับ  12 หน่วยกิต 

รหัสวิชา                                ชื่อรายวิชา              หน่วยกิต 

723-501   

  

723-502 

โครงสร้างโมเลกลุและสมบัติของพอลิเมอร์           

(Molecular Structure and Properties of Polymers) 

สมบัติเชิงกลของพลาสติกและยาง 

(Mechanical Properties of Plastics and Rubber) 

3((3)-0-6) 

 

3((3)-0-6) 

723-503 สมบัติเชิงรีโอโลยีของพอลิเมอร์ 

(Rheological Properties of Polymer) 

3((2)-3-4) 

723-504 

 

 
หมวดวิชาเลือก 

รหัสวิชา            

ฟิสิกส์ของเครื่องมือขั้นสูง 3(3-0-6) 

(Physical of Advanced Instrument) 

 

6  หน่วยกิต 
ชื่อรายวิชา 

3((3)-0-6) 

 

 

 

หน่วยกิต 
   

723-511 กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ 

(Polymer Processing) 

3((2)-3-4) 

723-515 ฟิสิกส์ของเมมเบรน 
(Physics of Membrane) 

2((2)-0-4) 
 

723-517 ฟิสิกส์ของพอลิเมอร์เบลนด์ 

(Physics of Polymer Blends) 

2((2)-0-4) 
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723-611 รีโอโลยีขั้นสูง 
(Advanced Rheology) 

2((2)-0-4) 

723-612 สมบัติเชิงไฟฟ้าและสมบัติเชิงแสงของพอลิเมอร์  
(Electrical and Optical Properties of Polymers) 

2((2)-0-4) 

723-613 การวิเคราะห์การผิดรูปพอลิเมอร์ด้วยคอมพิวเตอร์ 
(Analysis on Polymers Deformation by Computer) 

2((1)-3-2) 

723-615 การดัดแปลงพอลิเมอร์ 
(Polymer Modifications) 

2((2)-0-4) 

723-616 ชุดวิชานวัตกรรมเพ่ิมมูลค่าวัสดุเหลือใช้ด้วยพอลิเมอร์ 
(Module; Innovation the Value of Material Scraps with 

Polymers) 

6((5)-3-10) 

741-541 การทดสอบยางและพลาสติก 
(Testing of Rubbers and Plastics) 

3((1)-6-2) 

หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 

โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

หมวดวิชาสัมมนา  2    หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

723-631 สัมมนา 1 

(Seminar I) 

1(0-2-1)* 

 

723-632 สัมมนา 2 

(Seminar II) 

1(0-2-1)* 

หมายเหตุ   *  นักศึกษา แผน ก 1 และ แผน ก 2 ต้องลงทะเบียนวชิา 723-631 และ 723-632  

                 โดยไมน่ับหน่วยกติ และได้รบัสัญลักษ์ s 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์                    36/18 หน่วยกิต   

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

(แผน ก 1) 

723-641 

 

วิทยานพินธ์  

(Thesis) 

 

36(0-108-0) 

(แผน ก 2) 

723-642 

 

วิทยานพินธ ์

 (Thesis) 

 

 

 

 

 

18(0-54-0) 
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- กลุ่มวิชา 2 ส าหรับนักศึกษาที่เน้นด้านฟิสิกส์นิวเคลียร ์

หมวดวิชาบังคับ  12 หน่วยกิต 

รหัสวิชา                  ชื่อรายวิชา       หน่วยกิต 

723-504 ฟิสิกส์ของเคร่ืองมือข้ันสูง 3(3-0-6) 

(Physical of Advanced Instrument) 

3(3)-0-6) 

723-505 อะตอมและฟิสิกส์นวิเคลียร์ประยุกต์ 

(Applied Atomic and Nuclear Physics) 

3((3)-0-6) 

723-506 การวัดและเครื่องมือวัดทางนิวเคลียร์ 

(Nuclear Instrumentation and Measurement) 

3((3)-0-6) 

723-507 เทคโนโลยทีางรังสี 

(Radiation Technology) 
3((3)-0-6) 

หมวดวิชาเลือก 6  หน่วยกิต  
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

723-622 ฟิสิกส์ของเตาปฎิกรณ์นิวเคลียร์ 

(Physics of Nuclear Reactors) 

2((2)-0-4) 

723-623 การควบคุมความปลอดภัยรังสีจากสิ่งแวดล้อม                                                                     

(Environmental Radiation Safety Controls) 

2((2)-0-4) 

723-624 การจัดการของเสียกัมมันตรังสี 

(Radioactive Waste Management) 

2((2)-0-4) 

723-626 หลักการของสเปกโตรมิเตอร์และเครื่องเร่งอนุภาค 

(Principles of Spectrometer and Accelerator) 

2((2)-0-4) 

723-627 ฟิสิกส์สุขภาพและรังสีทางการแพทย์ 
(Health Physics and Medical Aspects of Radiation)  

2((2)-0-4) 

723-628 สเปกโตรสโคปีส าหรับฟิสิกส์ประยุกต์ 

(Spectroscopy for Applied Physics) 

2((2)-0-4) 

723-629 

 

723-721 

 

723-722  

 

723-724 

 

723-725 

 

723-726 

 

แหล่งก าเนิดแสงซินโครตรอน 

(Synchrotron Light Source) 

อัตระกริยาของนิวตรอนและการประยุกต์ 

(Neutron Interactions and Applications) 

รังสีในงานศิลปะและโบราณคดี 
(Radiation in Art and Archaeometry) 

รังสีประยุกต์ส าหรับนิติวิทยาศาสตร์ 

(Applied Radiation for Forensic Science) 

รังสีวิทยาส าหรับเวชศาสตร์นิวเคลียร ์

(Radiology for Nuclear Medicine) 

ชุดวิชาการประเมินปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน  

(Module: Environmental Radiation Dose Assessment for 

2((2)-0-4) 

 

2((2)-0-4) 

 

2((2)-0-4) 

 

2((2)-0-4) 

 

2((2)-0-4) 

 

6((5)-3-10) 
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723-727 
Sustainable Life) 

ชุดวิชารังสีเพิ่มความมั่งคั่งเพื่อเกษตรกรไทย  

(Module: Radiation Increase Prosperity for Thai Farmers) 

 

 

6((5)-3-10) 

หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 

โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

หมวดวิชาสัมมนา         2     หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

723-631 สัมมนา 1 

(Seminar I) 

1(0-2-1)* 

 

723-632 สัมมนา 2 

(Seminar II) 

1(0-2-1)* 

หมายเหตุ  *  นักศึกษา แผน ก 1 และ แผน ก 2 ต้องลงทะเบยีนวิชา 723-631 และ 723-632  

                    โดยไมน่ับหน่วยกิต และได้รับสัญลักษ์ s 

 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์        36/18     หน่วยกิต   

 

รหัสวิชา 

(แผน ก 1) 

ชื่อรายวิชา 

      หน่วยกิต 

 

 

723-641 วิทยานพินธ์  

(Thesis) 

36(0-108-0) 

(แผน ก 2) 

723-642 

 

วิทยานพินธ์  

(Thesis) 

 

18(0-54-0) 

          หมายเหตุ: นอกจากรายวิชาเลือกที่ระบุในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนๆ ที่เปิด

สอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลและ

แนะน าการเลือกรายวิชาภายใต้ความสมดุลของรายวิชาทั้งหมดที่เลือกลงทะเบียนในหลักสูตร 
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  3.1.3.2 ความหมายของรหัสวิชา 
รหัสวิชา ประกอบด้วยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต่อไปนี้ 

ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง ภาควิชาหรือหน่วยงานที่ รับผิดชอบการจัดการศึกษาใน   
 รายวิชานั้น ๆ 

  ตัวเลขหลักร้อย หมายถึง ระดับการศึกษาหลักสูตรที่สูงกว่าปริญญาตรีจะเริ่มต้น

จากเลข 5 เป็นต้นไป    

  ตัวเลขหลักสิบ หมายถึง วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 

   เลข 0      หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับ 
   เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาเคมีพอลิเมอร์ 

   เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาฟิสิกส์พอลิเมอร์ 

   เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนาและหัวข้อพิเศษ 

   เลข 4 หมายถึง วิทยานิพนธ์    

  ตัวเลขหลักหน่วย หมายถึง ล าดับรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 

  3.1.3.3 ความหมายของจ านวนหน่วยกิต 

- รายวิชาที่จัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ให้ระบุการเขียนหน่วยกิต เช่น 3(2-3-4) ซึ่งมีความหมาย

ดังต่อไปนี้ 

  ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 

  ตัวเลขที่ 2 (2) หมายถึง จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 

  ตัวเลขที่ 3 (3) หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ 

  ตัวเลขที่ 4 (4) หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 

- รายวิชาที่ จัดการเรียนรู้แบบบู รณาการที่ ใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเชิ งรุก 
(Aactive learning) เช่น 3((3)-0-6) มีความหมายดังต่อไปนี้ 

  ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 

  ตัวเลขที่ 2 ((3)) หมายถึง จ าน วน ชั่ ว โม งบ รรยายต่ อสั ป ด า ห์  โดย ใช้ ก าร 
            จัดการเรียนรู้แบบ  active learning 

  ตัวเลขที่ 3 (0) หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์  
  ตัวเลขที่ 4 (6) หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
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  3.1.4 แผนการศึกษา 

   แผน ก 1 

ปีที ่ ภาคการศึกษาที่ รายวิชา หน่วยกิต 

1 1 723-641 วิทยานิพนธ์ 9 (0-27-0) 

  723-631  สัมมนา 1* - 
 2 723-641 วิทยานิพนธ์ 9 (0-27-0) 
  723-632 สัมมนา 2* - 
2 1 723-641 วิทยานิพนธ์ 9 (0-27-0) 
 2 723-641 วิทยานิพนธ์ 9 (0-27-0) 

  จ านวนหน่วยกิตรวม 36 
หมายเหตุ  * ลงทะเบียนแบบไม่นับจ านวนหน่วยกิต และได้รับสัญลักษ์ s 

แผน ก 2 กลุ่มวิชา 1 ส าหรับนักศึกษาที่เน้นด้านฟิสิกส์พอลิเมอร์ 

ปีที่ ภาคการศึกษาที่ รายวิชา หน่วยกิต 

1 1 723-504 ฟิสิกส์ของเครื่องมือขั้นสูง 3((3)-0-6) 

  723-631 สัมมนา 1* - 
  723-501 โครงสร้างโมเลกุลและสมบัติของพอลิเมอร์ 3((3)-0-6) 
  723-502 สมบัติเชิงกลของพลาสติกและยาง 3((3)-0-6) 

  xxx-xxx วิชาเลือก 4((4)-0-8) 

1 2 723-642 วิทยานิพนธ์ 2(0-6-0) 

  723-632 สัมมนา 2* - 

  723-503  สมบัติเชิงรีโอโลยีของพอลิเมอร์ 3((3)-0-6) 

  xxx-xxx วิชาเลือก 2((2)-0-4) 

2 1 723-642 วิทยานิพนธ์ 8(0-24-0) 

 2 723-642 วิทยานิพนธ์ 8(0-24-0) 

  จ านวนหน่วยกิตรวม 36 
หมายเหตุ  * ลงทะเบียนแบบไม่นับจ านวนหน่วยกิต และได้รับสัญลักษ์ s 

             ** นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนชุดวิชาโมดูลควบคู่กับรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือกใน 

                 แผนการศึกษา โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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แผน ก 2 กลุ่มวิชา 2 ส าหรับนักศึกษาที่เน้นด้านฟิสิกส์นิวเคลียร ์

ปีที่ ภาคการศึกษาที่ รายวิชา หน่วยกิต 

1 1 723-504 ฟิสิกส์ของเครื่องมือขั้นสูง 3((3)-0-6) 

  723-631 สัมมนา 1* - 
  723-505  อะตอมและฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์ 3((3)-0-6) 

  723-507  เทคโนโลยีทางรังสี  3((3)-0-6) 
  xxx-xxx วิชาเลือก 4((4)-0-8) 

1 2 723-642 วิทยานิพนธ์ 2(0-6-0) 

  723-632 สัมมนา 2* - 

  723-506  การวัดและเครื่องมือวัดทางนิวเคลียร์ 3((3)-0-6) 

  xxx-xxx วิชาเลือก 2((2)-0-4) 

2 1 723-642 วิทยานิพนธ์ 8(0-24-0) 

 2 723-642 วิทยานิพนธ์ 8(0-24-0) 

  จ านวนหน่วยกิตรวม 36 
หมายเหตุ  * ลงทะเบียนแบบไม่นับจ านวนหน่วยกิต และได้รับสัญลักษ์ s 

             ** นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนชุดวิชาโมดูลควบคู่กับรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือกใน 

                 แผนการศึกษา โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

 

723-501 โครงสร้างโมเลกุลและสมบัติของพอลิเมอร์   3((3)-0-6) 

 (Molecular Structure and Properties of Polymers) 

             โครงสร้างโมเลกุลและสมบัติของพอลิเมอร์  สมบัติเชิงวิสโคอิลาสติก สถานะของโพลิเมอร์ อิทธิพลของ

โครงสร้าง โคพอลิเมอร ์พลาสติไซเซอร์ สมบัติเชิงพลวัต สมบัติเชิงกล สมบัติการยืดหยุ่นของยาง สมบัติเชิงความร้อน การ

ตกผลึก ความแข็งแรงและการแตกหัก  สมบัติเชิงแสงและ การซึมผ่าน 

               Molecular structure and properties of polymer; viscoelastic properties; states of polymer 

glass transition; influence of structure; co-polymer; plasticizer; dynamic properties;  

mechanical properties; elastic properties of rubber; thermal properties; crystallization;  

strength and fracture; optical properties; permeability 

 
723-502 สมบัติเชิงกลของพลาสติกและยาง  3((3)-0-6) 

 (Mechanical Properties of Plastics and Rubbers) 

              พลาสติกและสมบัติของยาง สมบัติเชิงกลศาสตร์และสมบัติเชิงพลวัตของพลาสติก  ทฤษฎีเชิงปรากฏการณ์

ของความยืดหยุ่นของยาง คุณสมบัติทางรีโอโลยีของพอลิเมอร์ อิทธิพลของอุณหภูมิและอัตราเครียดต่อกระบวนการแตก

และการไหลเย็น ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ วัสดุยืดหยุ่นแบบเทอร์มอพลาสติก วิธีการทดสอบสมบัติทางกลศาสตร์ 

และวิธีการทดสอบสมบัติทางพลวัต  

              Plastics and rubber properties; mechanical and dynamic property of plastics; theory of 

rubber elasticity; rheological properties of polymer; effect of temperature and strain rate on  

viscoelastic properties; natural rubber and synthetic rubber; thermoplastic elastomers; mecalnical 

property testing; dynamic property testing 

 

723-503 สมบัติเชิงรีโอโลยีของพอลิเมอร์               3((2)-3-4) 

 (Rheological Properties of Polymers) 

               วิสโคอิลาสติกซิตีแบบเชิงเส้น หลักการซ้อนทับของโบลต์มันน์ หลักการซ้อนทับของเวลาและอุณหภูมิ สมการ 

WLF ทฤษฎีปริมาตรอิสระ การไหลของพอลิเมอร์หลอม การไหลเฉือน การไหลตามยาว การไหลจากการกด การวัดสมบัติ

เชิงรีโอโลยีของพอลิเมอร์หลอม การประยุกต์เชิงรีโอโลยีในกระบวนการผลิตของพอลิเมอร์ 

               Linear viscoelastic; Boltzmann superposition principle; time-temperature superposition 

principle; WLF equation; free volume theory; flow of polymer melt; shear and elongational flow; 

measurement of rheological properties of polymer melt; rheological application in polymer processing 

 

723-504 

 

ฟิสิกส์ของเครื่องมือขั้นสูง 3(3-0-6) 

(Physical of Advanced Instrument) 

 

3((3)-0-6) 

               เครื่องมือวัดโดยหลักการรังสีเอกซ์ เครื่องเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรมิเตอร์ เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกโตรมิตอร์ 

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด เครื่องอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปคโตรมิเตอร์ 

เครื่องฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปคโตรมิเตอร์ เครื่องมือวิเคราะห์ทางความร้อน เครื่องอะตอมมิกแอปซอปช่ันสเปคโตร



23 

 

โฟโตมิเตอร์ เครื่องอินดัคพลีคัพเพิลพลาสมาสเปคโตรมิเตอร์ การประยุกต์ใช้เครื่องมือช้ันสูงในงานทางสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้

เครื่องมือช้ันสูงในงานทางวัสดุ การประยุกต์ใช้เครื่องมือช้ันสูงในงานทางโบราณคดี 
         X-ray instrument; x-ray fluorescence spectrometer; x-ray diffractiometer; transmission electron 

microscope; scanning electron microscope; uv-vis spectrophotometer; fourier transform infrared 

spectrometer; thermal analysis instrument; atomic absorption spectrophotometer; inductively coupled 

plasma spectrometer; advanced Instrument for environmental applications; advanced Instrument for 

materials application; advanced Instrument for archeology application 

  
723-505 อะตอม และฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์  3((3)-0-6) 

 (Applied Atomic and Nuclear Physics) 

               อะตอมและฟิสิกส์นิวเคลียร์ แรงนิวเคลียร์ และปฏิกิริยานิวเคลียร์ กลศาสตร์ ควอนตัมที่ประยุกต์ใช้ส าหรับ

ระบบอะตอมและโมเลกุล การแผ่รังสีนิวเคลียร์และการประยุกต์นิวเคลียร์ฟิชชัน นิวเคลียร์ฟิวชันและการประยุกต์ สถิติ

ควอนตัม ทฤษฎีไฟฟ้าแม่เหล็ก สมการแมกเวลล์ที่ประยุกต์ส าหรับเคร่ืองเร่งอนุภาคเตาปฏิกรณ์ 

             Atomic and nuclear physics, nuclear forces, and nuclear reactions, quantum mechanics, 

application to atomic and molecular, nuclear radiations and applications, nuclear fission and fusion, 

quantum statistics, field theory of electricity and magnetism, Maxwell equations applications to 

accelerators, fusion systems, nuclear reactors 

              
723-506 การวัดและเครื่องมือวัดทางนิวเคลียร์       3((3)-0-6) 

 (Nuclear Instrumentation and Measurement) 

               ประวัติการค้นพบกัมมันตภาพรังสี ชนิดของกัมมันตภาพรังสี  อันตรกิริยาของรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ 

เครื่องมือทางนิวเคลียร์และระบบหัววัดรังสีซึ่งสัญญาณเกิดจากโฟตอน อิเล็กตรอน อนุภาคแอลฟา และนิวตรอน  สถิติ

ของการนับ หัววัดแบบไอออนไนเซชั่น  หัววัดปรอบปอชั่นนอล  หัววัดไกเกอร์  หัววัดผลึกเรืองแสง หัววัดแบบเซมิคอนดัก

เตอร์  การวัดนิวตรอนช้าและนิวตรอนเร็ว การวัดโดยผลึกเหลวเรืองแสง และ  TLD  รังสีภูมิหลัง การก าบังรังสีและการ

จ าลองด้วยโปรแกรมมอนติคาร์โล 

                History of Radioactive, types of radioactivity, radiation interactions, nuclear reaction, 

nuclear instrumentation and radiation detector the collection, processing and displaying of signals 

related to photons, electrons, alpha particles and neutrons , counting statistics, ionization chambers, 

proportional counters, Geiger counters, scintillator, gamma-ray spectroscopy, semiconductor 

detectors, slow and fast neutron detection, liquid scintillation and TLD, background and shielding, and 

Monte Carlo simulations 

 

723-507 เทคโนโลยีทางรังสี  3((3)-0-6) 

 (Radiation Technology) 

               การเกิดกัมมันตรังสี  รังสีที่ก่อให้เกิดไอออน  อนุภาคมูลฐาน โครงสร้างและแบบจ าลองนิวเคลียส  

แหล่งก าเนิดรังสี ไอโซโทปรังสี อันตรกิริยารังสีกับสสาร เครื่องเร่งอนุภาค เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ประยุกต์ใช้ความรู้ในการ

ถนอมอาหาร  การท าผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อ การก าหนดอายุ เครื่องมือรังสีรักษา ฟิสิกส์ทางรังสีในงานรังสีรักษา การ

ถ่ายภาพรังสีในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม 
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               Generation radioactive; ionizing radiation; elementary particles; structures and nuclei 

models; radiation sources; radioisotopes; radiation interaction with matter; particle accelerators; 

nuclear reactor; applications to food preservation; sterilization; age determination; radiotherapy; 

instrument radiation; physics in radiotherapy; radiography in medicine and industry 

 
723-511 กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์  3((2)-3-4) 

 (Polymer Processing) 

               สมบัติการไหลที่เก่ียวกับการแปรรูปยางและพลาสติก การท าให้โมเลกุลยางเล็กลงและกลไกปฏิกิริยาหลักการ

ผสมยางกับสารเคมีและพลังงานการผสม การรีดแผ่นยาง การอัดเข้าแม่พิมพ์ การอัดส่ง การฉีดเข้าแม่พิมพ์การออกแบบ

แม่พิมพ์ การตกแต่งชิ้นงาน การเอ็กซ์ทรูดยาง การวัลคาไนซ์ด้วยไอน้ า การวัลคาไนซ์ด้วยอากาศร้อน การวัลคาไนซ์อย่าง

ต่อเนื่องของยาง การผสมพลาสติกและสารเคมี การเอ็กซ์ทรูดพลาสติก เครื่องเอ็กซ์ทรูดแบบสกรูเดี่ยวและสกรูคู่ การ

เอ็กซ์ทรูดเป็นแผ่นฟิล์ม การฉีดพลาสติก การเป่าแผ่นฟิล์ม การรีดแผ่นพลาสติก การหล่อและการขึ้นรูปด้วยความร้อน 

กระบวนการขึ้นรูปแบบสุญญากาศ   การฉีดเป่า การหล่อเบ้าหมุน กระบวนการลามิเนท การประกอบและเทคนิคการ

เชื่อมต่อ และกระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์      

               Rheological properties involved in rubbers and plastics processing; reduction of size of 

rubber molecules and reaction mechanisms; principles of rubber mixing and energy of mixing; rubber 

calendering; compression molding; transfer molding; injection molding; mold design; product finishing; 

rubber extrusion; steam vulcanization; hot air vulcanization; continuous vulcanization of rubber; 

mixing of plastic and additives; plastic extrusion; single and twin screw extruders; film extrusion; 

injection molding of plastics; blow-film extrusion; plastic calendering; thermocasting and 

thermoforming; vacuum process; injection blow molding; rotational molding; laminated process; 

assembly welding techniques and polymer processing  

 
723-515 ฟิสิกส์ของเมมเบรน 2((2)-0-4) 

 (Physics of Membrane) 

          ความรู้เบื้องต้นและการแบ่งประเภทของเมมเบรน กลไกการแพร่ผ่านเมมเบรน การเตรียมเมมเบรน 

โครงสร้างระดับจุลภาคของเมมเบรน แบบจ าลองการส่งผ่านและการแพร่ การประยุกต์ใช้เมมเบรน  การออสโมสิส

ย้อนกลับ แผ่นกรองระดับไมโครและระดับนาโน การแยกก๊าซด้วยเมมเบรน                                                 

               Introduction and classification of membrane; diffusion mechanism in membrane; 

membrane preparation; microscopic structure of membrane; simulation of transport and diffusion; 

application of membrane, reverse osmosis; micropore and nanopore membrane; gas separation with 

membrane  
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723-517  ฟิสิกส์ของพอลิเมอร์เบลนด์  2((2)-0-4) 

 (Physics of Polymer Blends) 
               อุณหพลศาสตร์ของการผสมคู่พอลิเมอร์ การเข้ากันได้และเข้ากันไม่ได้ของพอลิเมอร์เบลนด์ สมบัติของพื้นผิว

ระหว่างพอลิเมอร์ สมบัติเชิงรีโอโลยีและสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์อัลลอย ตัวอย่างของพอลิเมอร์อัลลอยทางการค้า พอลิ

เมอร์เบลนด์ที่ว่องไวและไม่ว่องไวต่อปฏิกิริยาเคมี ปฎิกิริยาเคมีของพอลิเมอร์เบลนด์ในเครื่องผสม     

               Thermodynamics of two polymer blends; compatibility and incompatibility in polymer 

blends; surface properties of two polymers; rheological and mechanical properties of polymer alloy; 

examples of polymer alloy in commercial product; chemical sensitive polymer blends and 

nonchemical sensitive polymer blends; chemical reaction of polymer blends in mixer 

              

723-611 รีโอโลยีขั้นสูง 2((2)-0-4) 

 (Advanced Rheology) 
               วิสโคอิลาสติกซิตีแบบไม่เชิงเส้น สมการของลอดก์ สมการของ BKZ สมการของ K-BKZ สมการของแวกเนอร์ 

สมการของปาปานาสตาสุ ฟังก์ชันการหน่วงและการประยุกต์ใช้รีโอโลยีในกระบวนการผลิตพอลิเมอร์ 

               Nonlinear viscoelasticity; Lodge equation; Bernstien Kearsley Zapas equation (BKZ 

equation); Kayne-Bernstien Kearsley Zapas equation (K-BKZ equation); Wagner equation; Papanastasiou 

equation; damping function and applied rheology in polymer processing 

 

723-612 สมบัติเชิงไฟฟ้าและสมบัติเชิงแสงของพอลิเมอร์  2((2)-0-4) 

 (Electrical and Optical Properties of Polymers) 

               สมบัติเชิงไฟฟ้าของพอลิเมอร์ การน าไฟฟ้าและสภาพกึ่งน าไฟฟ้าของพอลิเมอร์ พฤติกรรมของวัตถุที่ไม่เป็น

สื่อไฟฟ้าและลักษณะอ่ืนๆของวัสดุทางไฟฟ้า สมบัติเชิงแสงของพอลิมอร์ ดัชนีหักเห อันตรกิริยาของแสงกับวัสดุ การ

ดูดกลืนแสง (สารก่ึงตัวน า และไฟเบอร์ออปติก)    

               Electrical properties of polymers; electrical conduction and semi-conductivity of polymers; 

dielectric behavior and other electrical characteristics of materials; optical properties of polymers; 

refractive index; light interaction with solids; light absorption (semiconductors; optical fiber profiles) 

 
723-613 การวิเคราะห์การผิดรูปพอลิเมอร์ด้วยคอมพิวเตอร์   2((1)-3-2) 

 (Analysis on Polymers Deformation by Computer) 

               การวิเคราะห์ด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ สมการพลังงาน ความเครียดของ

พอลิเมอร์ และการใช้วิธีไฟไนท์เอลิเมนต์กับการผิดรูปของพอลิเมอร์       

               Analysis of numerical methods; analysis of the finite element method; energy equation; 

strain of polymers and use of finite element method in polymers deformation 
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723-615 การดัดแปลงพอลิเมอร์ 

(Polymer Modifications) 

2((2)-0-4) 

               การดัดแปลงสมบัติเชิงรีโอโลยีของพอลิเมอร์ พอลิเมอร์กราฟติง ความเข้ากันได้และความเข้ากันไม่ได้ในการ

ผสมพอลิเมอร์ สมบัติการไหลและเชิงกลของโลหะผสมโพลิเมอร์ ตัวอย่างของโลหะผสมโพลิเมอร์ในผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 

การผสมพอลีเมอร์ที่ไวต่อสารเคมีและการผสมพอลิเมอร์ที่ ไม่ไวต่อสารเคมี ปฏิกิริยาทางเคมีของพอลิเมอร์ผสม เครื่อง

เอกซ์ทรูดส าหรับการท าปฏิกิริยา 

              Rheological modification of polymers; grafting polymers; compatibility and incompatibility in 

polymer blends; rheological and mechanical properties of polymer alloy; examples of polymer alloy 

in commercial product; chemical sensitive polymer blends and nonchemical sensitive polymer 

blends; chemical reaction of polymer blends; reactive extrusion machine 

 

723-616 ชุดวิชานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ด้วยพอลิเมอร์                            

(Module: Innovation the Value of Material Scraps with 

Polymers) 

6((5)-3-10) 

               การผลิตและการออกแบบเบ้าผลิตภัณฑ์เพื่อรับแรงแบบสถิตและแรงแบบพลวัต ความต้านทานรังสีของพอลิ

เมอร์คอมพอสิท วิธีการบ่มเร่งอายุเพื่อท านายสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ในระยะยาว การวัลคาไนซ์น้ ายางพาราด้วยรังสี

แกมมา หรือรังสีจากเครี่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอน, ซินโครตรอน, ไซโคลตรอน การใช้รังสีในการสเตอร์ไรด์และการบรรจุ

ภัณฑ์อาหาร พอลิเมอร์ในอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ ความสัมพันธ์ของความเค้นกับความเครียดของพอลิเมอร์ การเกิดคอ

คอดและการดึงเย็น ความเค้นยืดหยุ่นสูงสุดของเทสการ์ ความเค้นยืดหยุ่นสูงสุดของโวน-มิส  กระบวนการเกิดความเค้น

สูงสุด อิทธิพลของอุณหภูมิและอัตราการดึงต่อความเค้นสูงสุด การอธิบายเชิงโมเลกุลของการเกิดความเค้นสูงสุดและการ

ไหลเย็น การแตกหักแบบเปราะของพอลิเมอร์ โครงสร้างและลักษณะของรอยร้าว ลักษณะความเค้นและความเครียดของ

รอยร้าว แฟคเตอร์ที่มีอิทธิพลต่อความเปราะและเหนียว  การทนการกระแทกของพอลิเมอร์ พอลิเมอร์เบลนด์ที่ทนการ

กระแทกได้ดี 

               Production and design of static and dynamic force resistant mold, the radiation resistance 

of polymer composites, aging of polymer for prediction its mechanical properties in long period used, 

vulcanization of latex with gamma radiation or radiation from accelerating electrons, synchrotron, 

cyclotron, radiation sterilization in food packaging, polymer in nuclear industry, stress-strain behavior 

of polymers; necking and cold drawing; maximum elastic stress of Tesca; maximum elastic stress of 

Von-Mises; maximum elastic stress process; effect of temperature and tension rate on maximum 

stress; explanation of maximum stress and cold drawing in molecular structure; flex cracking of 

polymer; structure and crack path; stress-strain in crack path;  effective factor for friableness and 

toughness; impact resistance of polymer; high impact resistant polymer blend 
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741-541 การทดสอบยางและพลาสติก  3((2)-3-4) 

 (Testing of Rubbers and Plastics) 

                การเตรียมชิ้นตัวอย่างและสภาวะการทดสอบ พลาสติซิตี้ เวลาอบสุกและสมบัติการหลอมไหล    การ

ทดสอบความแข็งและความเค้น-ความเครียด การแตกหัก ความต้านทานต่อการสึกหรอ การไหล การจัดตัวและการคลาย

ความเค้น การทดสอบรอยแตกจากการหักงอและความล้า ความกระเด้ง การทดสอบแรงกระแทกและเชิงกลพลวัต ความ

ร้อนและการบ่มเร่ง การทดสอบค่าดัชนีการไหล การทดสอบทางรีโอโลยี การทดสอบหาค่าปริมาณออกซิเจนที่น้อยที่สุดที่

ช่วยในการติดไฟ 

               Specimen preparation and testing conditions; plasticity; cure time and melt flow properties; 

hardness and stress-strain tests; fracture; abrasion resistance; flow; orientation and stress relaxation; 

flex cracking and fatigue tests; resilience; impact and dynamic mechanical tests; heat and aging; melt 

flow index test; rheological tests; limiting oxygen index test  

723-622  ฟิสิกส์ของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 2((2)-0-4) 

 (Physics of Nuclear Reactors) 

               ทฤษฎีพื้นฐานของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ วัฏจักรเชื้อเพลิง ปฏิกิริยาฟิชชั่นลูกโซ่ การแพร่ของนิวตรอน และ

การลดความเร็วนิวตรอน จลนศาสตร์ของเตาปฏิกรณ์ และการควบคุม ชนิดของเตาปฏิกรณ์และการออกแบบ ระบบ

ความปลอดภัยของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 

               Basic nuclear reactor theory; fuel cycles, chain fission reactions; neutron diffusion and 

slowing down; reactor kinetics and control; reactivity coefficients; fuel management; reactor systems 

and types; reactor design; power plant safety 

 
723-623  การควบคุมความปลอดภัยรังสีจากสิ่งแวดล้อม 2((2)-0-4) 

 (Environmental Radiation Safety Controls) 

               แหล่งก าเนิดรังสี กัมมันตภาพรังสี อันตรายจากรังสี การควบคุมการปล่อยรังสี การก าบัง การจัดเก็บและการ

ขนส่งของเสียกัมมันตรังสี การระวังและควบคุมอันตรายจากกัมมันตรังสีต่อสุขภาพ          

               Radiation sources; radioactivity; criticality hazards from radiation; radiation exposure control; 

shielding; storage and shipping waste radioactive; consideration and control radioactive hazards of the 

health 

 

723-624  การจัดการของเสียกัมมันตรังสี 2((2)-0-4) 

 (Radioactive Waste Management) 

               สารกัมมันตรังสีที่ปล่อยออกมาจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ การวิเคราะห์และการจ าแนกของเสียทางรังสีจาก

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ การค านวณกัมมันตภาพของเสียทางรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เทคโนโลยีการจัดการของเสียจากเตา

ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เทคโนโลยีการจัดการพื้นที่ที่เคยใช้งานทางนิวเคลียร์กลับมาใช้ใหม่ แนวทางปฏิบัติให้ปลอดภัยจาก

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

               Radionuclides released from nuclear power plants; characterization, and description waste 

radioactive from nuclear power plants; Calculation radioactivity waste radioactive from nuclear power 
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plants; nuclear reactor waste management technology; renewable nuclear area management 

technology; safe practices from power plants 

 
723-626 หลักการของสเปกโตรมิเตอร์และเครื่องเร่งอนุภาค 2((2)-0-4) 

 (Principles of Spectrometer and Accelerator) 

               หลักการและการออกแบบระบบวัดสเปกตรัมและเครื่องเร่งอนุภาค NMR ESR Mossbauer เลเซอร์ 

ไมโครเวฟและการท างานร่วมกันของเครื่องมือเหล่านี้แหล่งก าเนิดรังสีการน าส่งล ารังสีและการโฟกัสวัสดุเป้าและผลที่

เกิดขึ้น   

               Principles and design of spectrometers and accelerators, nuclear magnetic resonance 

spectrometer (NMR), electron spin resonance spectrometer (ESR), mossbauer methods, lasers, 

microwave devices, and combinations of these sources, beam transport and focusing, targets and 

effects 

 

723-627 ฟิสิกส์สุขภาพและรังสีทางการแพทย์ 2((2)-0-4) 

 (Health Physics and Medical Aspects of Radiation) 

               ความปลอดภัยในการใช้รังสีก่อประจุทางการแพทย์ ราดิโอนิวไคลด์ที่ใช้เพื่อการตรวจวินิจฉัยและการรักษา 

กระบวนการส่งผ่านพลังงานของรังสีผ่านเนื้อเยื่อ ผลของรังสีที่มีต่อ DNA และผนังเซลล์ ประยุกต์ความรู้ในทางเวชศาสตร์

นิวเคลียร์ การรักษามะเร็ง และการใช้รังสีในงานด้านสิ่งแวดล้อม 

                Safe use of ionizing radiations in medicine, radionuclides for diagnostic and therapeutic 

purposes, basis of dosimetry, ionizing and nonionizing energy transfer processes in living tissue and 

cells, radiation effects on the structure of nucleic acids, proteins, and cell membranes, applications in 

nuclear medicine, cancer therapy, and radiation in the environment 

 
723-628  สเปกโตรสโคปีส าหรับฟิสิกส์ประยุกต์ 2((2)-0-4) 

 (Spectroscopy for Applied Physics) 

               ประวัติการศึกษาสเปกตรัมของอะตอม สเปกตรัมของอะตอมที่มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนสองตัว โครงสร้าง

ละเอียด ปรากฏการณ์ซีมาน ปรากฏการณ์พาเซนแบค สเปกตรัมเชิงซ้อนและความกว้างของเส้นสเปกตรัม  การ

ประยุกต์สเปกโทรสโกปีของรังสีแกมมาในด้านต่าง ๆ 

                Historical developments in the study of atomic spectra, spectra for an atom with two 

vaience electrons, fine structure, hyperfine structure, Zeeman effect, Paschen-Back effect, complex 

spectra and width of the spectral line, application of Gamma-ray spectroscopy 

 
723-629 แหล่งก าเนิดแสงซินโครตรอน 2((2)-0-4) 

 (Synchrotron Light Source) 

               ทฤษฎีการปลดปล่อยแสงซินโครตรอน หลักการของการออกแบบแหล่งก าเนิดแสงซินโครตรอน เครื่องเร่ง

อิเล็กตรอน วงแหวนกักเก็บอิเล็กตรอนและอุปกรณ์พ่วง คุณสมบัติส าคัญของแสงซินโครตรอน และประโยชน์ในงานวิจัย

ขั้นสูงด้านสิ่งแวดล้อม 
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               Theory of synchrotron radiation, Basic design principles and detailed discussion of 

synchrotron radiation sources are given, Electron accelerators, storage rings and insertion devices, 

Properties of synchrotron radiation from these sources are studied to give pictures of advantages and 

disadvantages of synchrotron radiation for advanced research in environment 

 

723-721 อันตรกริิยาของนิวตรอนและการประยุกต์ 2((2)-0-4) 

 (Neutron interactions and Applications) 

               อันตรกิริยาของต่อสสารของนิวตรอน นิวเคลียร์ฟิชชั่น ฟิวชั่น การจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์ และวิธีการเชิง

ตัวเลข น าความรู้พื้นฐานประยุกต์ใช้งานวิจัยที่อยู่ในกระแสปัจจุบัน 

               Interaction of neutron with matter, fission, fusion, particle simulation methods and 

numerical equations, Apply basic knowledge, scientific connections with current research areas 

 

723-722 รังสีในงานศิลปะและโบราณคดี 2((2)-0-4) 

 (Radiation in Art and Archaeometry) 

               ประวัติของการก าหนดอายุด้วยเทคนิคต่าง ๆ การใช้เรดาค้นหาแหล่งโบราณคดี  การใช้รังสีอินฟาเรด  อุล

ตราไวโอเลต  การเรืองแสงในการวิเคราะห์ภาพเขียน   การก าหนดอายุเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนต์  เทคนิคไอโซโทป

คาร์บอน  การใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน และแบบทะลุผ่าน  การใช้นิวตรอนและรังสีซินโครตรอนใน

การศึกษาโบราณวัตถุ  การก าหนดอายุด้วยเคร่ืองเร่งอนุภาค ในงานโบราณคดี ประวัติศาสตร์และศิลปะ  

               History of dating with various techniques, use of ground-penetrating radar in archaeology, 

infrared, ultraviolet, fluorescence in painting, thermoluminescence dating, radiocarbon dating, scanning 

electron microscopy, transmission electron microscopy, neutron and synchrotron radiation studies of 

archaeological objects, accelerator mass spectrometry (AMS) radiocarbon dating in archaeology, 

history and art 

 

723-724 รังสีประยุกต์ส าหรับนิติวิทยาศาสตร์ 2((2)-0-4) 

 (Applied Radiation for Forensic Science) 

               วิทยาศาสตร์ส าหรับนิติวิทยาศาสตร์ กฎหมาย จริยธรรม และหลักการทางนิติวิทยาศาสตร์  ปัญหาข้อพิพาท

และคดีความด้านรังสีในสิ่งแวดล้อม การตรวจพิสูจน์ทางฟิสิกส์ในงานนิติวิทยาศาสตร์ หลักพื้นฐานของสเปกโทรสโคปีรังสี

อินฟราเรดแบบฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์ม เทคนิคการเตรียมสารตัวอย่างวัตถุพยานและการวิเคราะห์ผลทางนิติวิทยาศาสตร์ 

สเปกโทรสโคปีรังสีเหนือม่วงของสารเสพติด การใช้เทคนิครังสีอินฟราเรดในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของยาเสพติด การ

วิเคราะห์ผลไอโซโทปในวัตถุพยานและสิ่งแวดล้อม  

              Science for forensic science, law, ethics and principle of forensic science, remediate in 

environmental radiation problems in dispute and legal case, physical examination in forensic science, 

basic principles of fourier transform infrared spectroscopy, physical evidence sample preparation 

techniques and analysis of results, ultraviolet spectroscopy of illicit drug compounds, use of infrared 

techniques in drug identification, analysis of results isotope in evidence and environment 
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723-725 รังสีวิทยาส าหรับเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 2((2)-0-4) 

 (Radiology for Nuclear Medicine) 

               หลักการทางฟิสิกส์ของการสร้างภาพรังสีวินิจฉัย เครื่องนับวัดรังสีและเครื่องถ่ายภาพทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

การจ าลองงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ด้วยมอนติคาร์โล การตรวจวัดรังสีและความปลอดภัย หลักการแปลผลและการ

ประเมินภาพถ่ายทางรังสี การบริหารงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์   

               Physical principles in diagnostic medical images, radionuclide counting and nuclear 

medicine imaging system, Monte Carlo simulation in nuclear medicine, radiation detection and safety, 

radiographic criteria principle of the image interpretation, Nuclear Medicine service management 

 

723-726 ชุดวิชาการประเมินปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน  6((5)-3-10) 

 (Module: Environmental Radiation Dose Assessment for  

Sustainable Life) 

               รังสีและไอโซโทป การวัดไอโซโทปรังสี กัมมันตภาพรังสี เทคนิคการวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับการแผ่รังสี     

การออกแบบวัสดุก าบังรังสีด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาสมบัติของวัสดุก าบังรังสี การศึกษาสมบัติการดูดซับของวัสดุก าบัง

รังสี เทคนิคไอโซโทปส าหรับการศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน การน าเอาไอโซโทปกัมมันตรังสีไปใช้ในการวิเคราะห์สาร

ตัวอย่างในสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้รังสีส าหรับการส ารวจทางธรณีวิทยา  

              Radiation and isotopes, radioisotope measurement, radioactivity, some radiation-

related analytical techniques, design of radiation shielding materials by computer, study of adsorption 

properties of radiation shielding materials, isotope techniques for studying soil fertility, application of 

radioisotopes in the analysis of environmental samples, apply radiation knowledge for geological 

studies 

 

723-727 ชุดวิชารังสีเพิ่มความมั่งคั่งเพื่อเกษตรกรไทย  

(Module: Radiation Increase Prosperity for Thai Farmers) 

6((5)-3-10) 

   รังสีและไอโซโทป การวัดไอโซโทปรังสี กัมมันตภาพรังสี รังสีและสารเคมีก่อกลายพันธุ์  เทคนิคการกลายพันธุ์

ในพืชด้วยรังสี ท าหมันแมลงด้วยรังสี ยืดอายุผลผลิตทางการเกษตรด้วยรังสี ถนอมอาหารด้วยรังสีเทคโนโลยีนิวเคลียร์ใน

อุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีนิวเคลียร์ทางการเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์  

การควบคุมอันตรายจากสารกัมมันตรังสีในอุตสาหกรรม 

  Radiation and isotopes, radioisotope measurement, radioactivity, radiation and chemical 

mutagens, induced mutation techniques in crops, sterile insect techniques, extend the life of 

agricultural products with radiation, food preserving with radiation, nuclear technology in food 

industry, nuclear technology in agriculture for industry, nuclear technology in polymer industry, 

radioactive hazards control in industry 
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723-641 วิทยานิพนธ์ 38 (0-108-0) 

 (Thesis) 

               ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจในสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ

ประโยชน์ทางด้านวิชาการ และ/หรือ เพื่อประยุกต์ใช้งาน ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา   

               Research on topics of interest in applies physics; in order to create new scientific 

knowledge; academic benefit; and/or applications under the supervision of advisors 

 

723-642 วิทยานิพนธ์       18 (0-54-0) 

 (Thesis) 

               ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจในสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ

ประโยชน์ทางด้านวิชาการ และ/หรือ เพื่อประยุกต์ใช้งาน ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

               Research on topics of interest in applied physics in order to create new scientific 

knowledge; academic benefit; and/or applications under the supervision of advisors 

 

723-631 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 (Seminar 1) 

               การค้นคว้าและการเสนอรายงานทางวิชาการเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ทางฟิสิกส์ในหัวข้อที่น่าสนใจ โดยได้รับ

ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้ควบคุม การเข้าฟังและการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในกิจกรรมสัมมนาของภาควิชา                     

               Literature survey and presentation of current topics in applied physics on individual interest 

with approval of advisors; attendance and participation in the discussion in the department seminars              

 

723-632  สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 (Seminar 2) 
               เทคนิคการน าเสนอผลงานและการตั้งค าถามทางวิชาการ การเข้าฟังและการมีส่วนร่วมในการอภิปรายใน

กิจกรรมสัมมนาของภาควิชา 

               Academic presentation and questioning techniques; attendance and participation in the 

discussion in the department seminars 



32 

 

 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

 

ที่ 

เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

(ระบุครบ 13 หลัก) 

ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 

/ผลงานทาง

วิชาการ 
 

ปีที่ส าเร็จ 

การศึกษา 
ชื่อ 

หลักสูตร 
สาขา 

วิชา 
ชื่อสถาบัน 

 
 

1 3-8009-00814-16-8 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นางพวงทิพย์   

แก้วทับทิม 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2552 

2538 

2534 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ 

ม.สงขลานครินทร์ 

ม.สงขลานครินทร์ 

ม.สงขลานครินทร์ 

ภาคผนวก ข-1 

หน้า 97 

2 3-8601-00701-11-3 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

นางสาวธิดารัตน์  

วิชัยดิษฐ 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2550 

2547 

2543 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ม.เกษตรศาสตร์,  

ม.สงขลานครินทร์ 

ภาคผนวก ข-1 

หน้า 100 

3 3-9402-00143-83-9 อาจารย์ นางสาวสุนารี   

บดีพงศ์ 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2555 

2547 

2542 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ 

ม.สงขลานครินทร์ 

ม.สงขลานครินทร์ 

ม.ทักษิณ 

ภาคผนวก ข-1 

หน้า 102 

4 3-9011-00329-80-0 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นางสาวอโนมา  

ธิติธรรมวงศ์ 
ปริญญาเอก 

 

 

ปริญญาตร ี

2550 

 

 

2545 

ปร.ด.* 

 

 

วท.บ. 

เทคโนโล

ยีพอลิ

เมอร์ 

เทคโนโล

ยีวัสดุ

ภัณฑ์ 

ม.สงขลานครินทร์ 

ม.สงขลานครินทร์ 
ภาคผนวก ข-1 

หน้า 104 

http://www2.kmutt.ac.th/
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  3.2.2 อาจารย์ประจ า (ถ้ามี)     

 

ที่ 

เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

(ระบุครบ 13 หลัก) 

ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 

(ขม)/ 

ปีการศึกษา 

ผลงานทาง

วิชาการ 
 

ปีที่ส าเร็จ 

การศึกษา 
ชื่อ 

หลักสูตร 
สาขา 

วิชา 
ชื่อสถาบัน 

 
  

1 3-9501-00079-36-5 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นายอารีเฟ็น  

รัศมีศาสน์ 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2550 

2548 

2546 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ 

ม.มหิดล 

ม.มหิดล 

ม.มหิดล 

2564:90 ชม 

2565:90 ชม 

2566:90 ชม 

2567:90 ชม 

ภาคผนวก ข-2 

106 

2 3-9005-00361-11-4 อาจารย ์ นายสมชาย   

กอพูนพัฒน์ 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 
2548 

2544 

วท.ม. 

วท.บ.

(ศึกษาศาสตร์) 

ฟิสิกส์พอลิเมอร ์ 

ฟิสิกส ์
ม.สงขลานครินทร์ 

ม.สงขลานครินทร์ 
2564:360 ชม 

2565:360 ชม 

2566:360 ชม 

2567:360 ชม 

ภาคผนวก ข-2 

107 

3 3-7301-01122-56-8 อาจารย ์ นายปิยะ   

ผ่านศึก 
ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 
2550 

2539 

วท.ม. 

วท.บ. 
ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ 
ม.เชียงใหม่ 

ม.ศรีนครินทรวิ

โรฒ 

2564:90 ชม 

2565:90 ชม 

2566:90 ชม 

2567:90 ชม 
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4 3-9105-00143-33-8 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นายชัยวัฒน์  

เลิศวิริยกุล 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 
2550 

2546 

วท.ม. 

วท.บ. 

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

ม.สงขลานครินทร์ 
2564:90 ชม 

2565:90 ชม 

2566:90 ชม 

2567:90 ชม 

ภาคผนวก ข-2 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
  ไม่มี 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ มีการก าหนดโจทย์วิจัยให้กับนักศึกษาซึ่งมี

แนวทางปฏิบัติ 2 แนวทางคือ  

    (1) การคิดโจทย์วิจัยร่วมกันระหว่างหลักสูตรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

และภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์และพอลิเมอร์ ประเด็นวิจัยจะต้องสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดยประเด็นวิจัยถูกน ามาก าหนด

เป็นแผนการด าเนินการวิจัยฟิสิกส์ประยุกต์ทั้งฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์พอลิเมอร์ตามหลักสูตร และมีการ

เชื่อมโยงกับการใช้ประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กระบวนการการบริหารงานวิจัยของ

หลักสูตรแสดงตามแผนผังที่ 1 ดังนี้ 

 

แผนผังที่ 1 กระบวนการบริหารงานวิจัยของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาฟิสิกสป์ระยุกต์  

 

   (2) ก าหนดโจทย์วิจัยขึ้นจากกระบวนการคิดหรือการต่อยอด ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของแนวโน้มหรือ

ทิศทางการพัฒนาทางด้านฟิสิกส์ประยุกต์ทั้งฟิสิกส์นิวเคลียร์หรือฟิสิกส์พอลิเมอร์ในอนาคต เพื่อประโยชน์

ทางด้านวิชาการ หรือเพื่อประยุกต์ใช้งานจากองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น 

   โดยนักศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์ 1 คนต่อ 1 เร่ือง และมีการเผยแพร่ผลงานในลักษณะของการเข้า

ร่วมประชุมวิชาการ และ/หรือการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

และน าเสนอวิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์มที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด 
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 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

  วิทยานิพนธ์เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ประยุกต์ (ฟิสิกส์นิวเคลียร์หรือฟิสิกส์พอลิเมอร์) และ

สอดคล้องกับแผนการด าเนินการวิจัยด้านฟิสิกส์ประยุกต์ น ามาเสนอเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาจะต้อง

ทบทวนเอกสารที่ เกี่ยวข้อง จากนั้นเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์  สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  มีการติดตาม

ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ และประเมินผลในแต่ละภาคการศึกษา ในขั้นสุดท้ายเป็นการสอบวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษา ภายใต้ความดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ และ

บัณฑิตวิทยาลัย 

 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

  (1)  ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอะตอม และฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์  การวัดและเครื่องมือวัดทาง

นิวเคลียร์เทคโนโลยีทางรังสี แหล่งก าเนิดแสงซินโครตรอน หลักการของสเปกโตรมิเตอร์และเครื่องเร่งอนุภาค ให้

เหมาะสมกับลักษณะของกลุ่มผู้ฟัง 

  (2) พัฒนาจีโอพอลิเมอร์จากวัสดุเหลือใช้ ส าหรับสร้างวัสดุก าบังรังสี ฉนวนกันความร้อน อิฐมวลเบา 

และแผ่นดูดซับเสียง 

  (3) ประยุกต์ใช้ความรู้ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ส าหรับการศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน การพังทลายของ

หน้าดิน การทับถมของตะกอนดิน และพัฒนานวัตกรรมส าหรับลดสารกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อม 

  (4) ประยุกต์ใช้เทคนิคทางฟิสิกส์นิวเคลียร์ ส าหรับการศึกษาอายุของวัตถุโบราณทางประวัติศาสตร์ และ

งานศิลปะ 

  (5) ประยุกต์ใช้เทคนิคทางฟิสิกส์นิวเคลียร์ในการส ารวจโครงสร้างทางธรณีวิทยา 

  (6) ตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ผลในวัตถุพยานและสิ่งแวดล้อมในงานนิติวิทยาศาสตร์ของส านักงาน

พิสูจน์หลักฐานต ารวจโดยใช้ความรู้ทางรังสีวิทยา 

  (7) เสนอแนวคิดเพื่อน าหลักการทางฟิสิกส์เพื่อสร้างภาพรังสีวินิจฉัย สร้างแบบจ าลองงานเวชศาสตร์

นิวเคลียร์ด้วยมอนติคาร์โล ตรวจวัดรังสี แปลผล และประเมินภาพถ่ายทางรังสี ในงานด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

  (8) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการในอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร อัญมณี และพอลิเมอร์ 

  (9) ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างโมเลกุลและสมบัติเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์ สมบัติเชิงกลของ

พลาสติก และยาง สมบัติเชิงรีโอโลยีของพอลิเมอร์  ฟิสิกส์ของเมมเบรน  ฟิสิกส์ของพอลิเมอร์เบลนด และฟิสิกส์

การแตกหักและประลัย ให้เหมาะสมกับลักษณะของกลุ่มผู้ฟัง 

  (10) ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านสมบัติเชิงไฟฟ้าและสมบัติเชิงแสงของพอลิเมอร์ การ

ดัดแปลงพอลิเมอร์ กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ การวิเคราะห์การผิดรูปพอลิเมอร์ด้วยคอมพิวเตอร์ การ

ออกแบบเบ้าและผลิตภัณฑ์ การทดสอบยางและพลาสติก และรีโอโลยีขั้นสูง เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์องค์

ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 

  (11) เลือกใช้เทคนิคทางสถิติ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบค้นข้อมูล และน าเสนอ

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม 

  (12) แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความพร้อมในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ปฏิบัติตน

อยู่ในระเบียบวินัย ยึดมั่นและสนับสนุนหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

และมีจิตสาธารณะ 
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 5.3 ช่วงเวลา  

 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปีการศึกษาที่ 1 และ 2 

 

 5.4 จ านวนหนว่ยกิต  

 แผน ก 1 (36 หน่วยกิต)  

 แผน ก 2 (18 หน่วยกิต) 

 

 5.5 การเตรียมการ  

  มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา มีห้องสมุด มีห้องพักนักศึกษา และ

ระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ  

 

 5.6 กระบวนการประเมินผล  

  นักศึกษาต้องมีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยมีกรรมการสอบโครงร่างไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 

คน มีการประเมินความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา นักศึกษาต้องมีการรายงาน

ความก้าวหน้าที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ต้องมีการเผยแพร่ผลงานในลักษณะของการ

ประชุมวิชาการ และ/หรือการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล มีการสอบ

วิทยานิพนธ์โดยกรรมการสอบ ซึ่งมีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เป็น

ประธาน (ควรจะเป็นกรรมการคนเดียวกันกับการสอบพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์) อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เป็น

กรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม เป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกกรณี

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ

ค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เร่ือง กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนด

ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ

สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้ง

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ) และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด

อย่างเคร่งครัด 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความเชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์ หรือฟิสิกส์พอลิเมอร์ สามารถน าความรู้ไปบูรณาการส าหรับการประเมิน

รังสีในสิ่งแวดล้อม การพัฒนาจีโอพอลิเมอร์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อสร้างวัสดุก าบังรังสี การส ารวจทางธรณีวิทยา 

งานด้านนิติวิทยาศาสตร์ งานด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ การใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอุตสาหกรรม และงานด้าน

ศิลปะและโบราณคดี หรือสามารถน าความรู้ไปบูรณาการในการดัดแปลงพอลิเมอร์ กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ 

กระบวนการแปรรูปยางและพลาสติก การวิเคราะห์การผิดรูปพอลิเมอร์ด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบเบ้าและ

ผลิตภัณฑ์ การทดสอบยางและพลาสติก และรีโอโลยีขั้นสูง มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะในการ

แก้ปัญหา และทักษะคิดแบบสร้างสรรค์เพื่อองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ 

 

1. ส่งเสริมให้นักศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้วย

ตนเอง เน้นการท าวิจัยที่ใช้ปัญหาวิจัยจากบริบทของ

สังคม ชุมชุน และสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหาโดยใช้องค์

ความรู้ฟิสิกส์นิวเคลียร์ หรือฟิสิกส์พอลิเมอร์ หรือใช้

โม เดล  BCG (Bioeconomy, Circular Economy, 

Green Economy) ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเป็น

ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดความมั่นคงทาง

อาหาร ความมั่นคงทางสาธารณสุข ความมั่นคงทาง

พลังงาน หลักประกันการมีงานท า และความยั่งยืน

ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา

มีประสบการณ์ในด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์ หรือฟิสิกส์พอ

ลิเมอร์ โดยการส่งนักศึกษาไปเรียนรู้ประสบการณ์

จริง ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน 

3. มอบหมายงานให้นักศึกษาทั้งงานเดี่ยว และงาน

ก ลุ่ ม ฝึ ก ก า ร เป็ น ผู้ น า แ ล ะ ผู้ ต าม ที่ ดี  เรี ย น รู้

ป ระสบการณ์ เพิ่ ม เติ มด้ วยตน เอง โดยการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้น 
4. ใช้การวิจัยเป็นฐานในการฝึกฝนนักศึกษาโดยให้มี

ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการ

แก้ปัญ หา อย่ างมี คุณ ธรรม  จริยธรรม  และมี

จรรยาบรรณวิชาการ 
5. ส่งเสริมโอกาสในการน าเสนองาน ผลงานทาง

วิชาการ และผลงานวิจัย โดยใช้ทั้งภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

2. มีความเชี่ยวชาญในการใช้เลือกใช้ และปรับปรุงเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ให้มีความเหมาะสม คุ้มค่า ส าหรับการ

วิจัยด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์ หรือฟิสิกส์พอลิเมอร์ อย่างสร้างสรรค์ และถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
 

1. ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้หลักการท างาน และ

การบ ารุงรักษา เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่

เก่ียวข้องกับงานวิจัยด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์ หรือฟิสิกส์

พอลิเมอร ์ทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ 

2. จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา

มีประสบการณ์เก่ียวกับเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน

งานวิจัยด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์ หรือฟิสิกส์พอลิเมอร์ 

โดยการส่งนักศึกษาเข้าอบรมการใช้เครื่องมือ วัสดุ

อุปกรณ์กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่

จัดขึ้น 

3. ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้การใช้เครื่องมือโดย

ผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อให้มีทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ ทักษะในการแก้ปัญหา และทักษะคิด
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

แบบสร้างสรรค์ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และมี

จรรยาบรรณวิชาการ  
4. มอบหมายงานให้นักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์

เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือด้วยตนเองผ่านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐาน 

 การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic 

Skill) 

ทักษะเฉพาะ 

(Specific 

Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 

ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
ผู้เรียน 

(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง 
(Active citizen) 

PLO1 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้

ทางฟิสิกส์นิวเคลียร์ หรือ  

ฟิสิกส์พอลิเมอร์เพื่อแก้ปัญหา

สิ่งแวดล้อมหรือ วัสดุทดแทน 

หรือการเกษตร หรือโบราณคดี  

 3 3 3  

PLO2 ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก ใ ช้

เครื่องมือทางฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

หรือ ฟิสิกส์พอลิเมอร์ได้อย่าง

ถูกต้อง 

 

 

 3 3 3  

PLO3 สื่ อ ส ารและน า เสน อ

ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร ทั้ ง

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้

อย่างถูกต้อง และตรงประเด็น 

3  3  3 

PLO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่ อ การสื บ ค้ น ข้ อมู ล  ห รือ

เรียนรู้ด้วยตนเอง 

3  3  3 

PLO5 ปฏิบัติตนในฐานะผู้น า

และผู้ตามที่ดี 

3  3  3 

PLO6 แ ส ด งอ อ ก ถึ ง ก า ร มี

คุณ ธรรม  จริยธรรม  ความ

3  3  3 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic 

Skill) 

ทักษะเฉพาะ 

(Specific 

Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 

ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
ผู้เรียน 

(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง 
(Active citizen) 

ซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ

วิชาการ 
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ /มคอ.1  สาขา/สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ พ.ศ.2564 / มาตรฐานวิชาชีพ 

 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติระดับปรญิญาโท 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 

  1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดยค านึงถึง

   ความรูส้ึกของผู้อ่ืน 

  1.2 ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 

  1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ท างาน

   และสังคม 

 2. ความรู้ 

  2.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 

  2.2 มีความเข้าใจในวิธีพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ที่ส่งผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่ต่อองค์ความรู้ใน

   สาขาวิชา ทั้งวิชาการและวิชาชีพ 

 3. ทักษะทางปัญญา 

  3.1 ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ 

  3.2 พัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาทางวิชาการและวิชาชีพ 

  3.3 สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อสังเคราะห์ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทาง 
   วิชาชีพ 

  3.4 สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 

  4.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาการและวิชาชีพได้ด้วย 
   ตนเอง 

  4.2 สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 

  4.3 มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่เพื่อการจัดการข้อ 
   โต้แย้ง และปัญหาต่าง ๆ 

  4.4 แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสทิธิภาพ

   ในการท างานของกลุ่ม 

 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใช้ใน 
   การศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ 

  5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพไดอ้ย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและ

   วิชาชีพรวมถึงชุมชนทั่วไป 

  5.3 สามารถน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
   และวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการวิจัย 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ / มคอ.1  

สาขา/สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ พ.ศ.2564 / มาตรฐานวิชาชีพ 

ระดับปริญญาโท 

 

 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์

เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และ 

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

PLO1 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

หรือ ฟิสิกส์พอลิเมอร์เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

หรือวัสดุทดแทน หรอืการเกษตร หรือโบราณคดี  

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

PLO2 สามารถเลือกใช้ เครื่องมื อทางฟิ สิ กส์

นิวเคลียร์ หรือ ฟิสิกส์พอลิเมอร์ได้อย่างถูกต้อง 

3 3 3 3 3 3  3  3 3 3 3  3 3 

PLO3 สื่อสารและน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้ง

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และ

ตรงประเด็น 

3  3 3 3 3  3  3  3  3 3 3 

PLO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้น

ข้อมูล หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3 3 3 3 3 3 3 3  3 3 3 3 3 3 3 

PLO5 ปฏิบัติตนในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  3 

PLO6 แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม 

ความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณวิชาการ 

3 3 3  3   3    3 3   3 
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4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วิธีการสอน   และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 

 

    ระดับปริญญาโท 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลกัสูตร (PLOs) 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

PLO1 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้

ทางฟิสิกส์นิวเคลียร์ หรือ  

ฟิสิกส์พอลิเมอร์เพื่อแก้ปัญหา

สิ่งแวดล้อม หรือวัสดุทดแทน 

หรือการเกษตร หรือโบราณคดี  

1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้

ของผู้ เรียนแบบ active learning โดย

ใช้ ปั ญ ห า เป็ น ฐ า น ใน ก า ร เรี ย น รู้ 

( Problem-based Learning) ใ ช้

โค ร งง าน เป็ น ฐ าน  (Project-based 

Learning) แ ล ะก าร เรี ย น รู้ โด ยก า ร

บริการสังคม (Service Learning) และ

ยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรม

ราชชนก เป็นแนวทางในการพัฒนาการ

เรียนรู้โดยมอบหมายงานให้นักศึกษา

ค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เน้น

การท าวิจัยที่ ใช้ปัญหาวิจัยจากบริบท

ของสั งคม  ชุมชุน  และสิ่ งแวดล้อม 

แก้ปั ญ หาโดยใช้ องค์ ความรู้ฟิ สิ กส์

นิวเคลียร์ หรือฟิสิกส์พอลิเมอร์  

2. การบรรยาย หรือปฏิบัติการในชั้น

เรียนและการถาม-ตอบ 

3. ให้นักศึกษาค้นคว้า เขียนโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ด้วยตนเองและแก้ไขปัญหา

ในการท าวิจัย/วิทยานิพนธ์ด้วยตนเอง 

1. ประเมินจากการท างานที่ได้รับ

มอบหมาย/รายงาน/การน าเสนอ/

โครงงาน/โครงการ 

2. ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี 
3. ประเมินผลจากการน าเสนอโครง

ร่ า งวิ ท ย านิ พ น ธ์  ก ารราย งาน

ความก้าวหน้าของงานวิจัยและการ

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

PLO2 ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก ใ ช้

เครื่องมือทางฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

หรือ ฟิสิกส์พอลิเมอร์ได้อย่าง

ถูกต้อง 

1.จัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้

ของผู้ เรียนแบบ active learning โดย

ใช้ ปั ญ ห า เป็ น ฐ า น ใน ก า ร เรี ย น รู้ 

(Problem-based Learning) โดยการ

มอบ ห ม าย ให้ ผู้ เรี ย น ศึ กษาปั ญ หา 

หลักการ การบ ารุงรักษา เคร่ืองมือ วัสดุ

อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้าน

ฟิสิกส์นิวเคลียร์ หรือฟิสิกส์พอลิ เมอร์ 

เพื่ องานท าวิจัยฟิสิกส์นิวเคลียร์ หรือ

1. ประเมินจากการท างานที่ได้รับ

มอบหมาย/รายงาน/การน าเสนอ/

โครงงาน/โครงการ 

2. ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี 

และปฏิบัติ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลกัสูตร (PLOs) 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

ฟิสิกส์พอลิเมอร ์

2. การบรรยาย หรือปฏิบัติการในชั้น

เรียนและการถาม-ตอบ 

PLO3 สื่ อส ารและน า เสน อ

ผลงานทางวิชาการทั้งภาษาไทย 

และภ าษ า อั งกฤษ ได้ อย่ า ง

ถูกต้อง และตรงประเด็น 

มอบหมายงานให้นักศึกษาท ารายงาน 

และน าเสนอ โดยใช้ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ในการสื่ อสารอย่ างมี

ประสิทธิภาพ เช่น  การน าเสน อใน

รายวิช า เรียน  การน า เสนอผลงาน

วิชาการ การเขียนวิทยานิพนธ์ การ

เตรียมบทความเพื่อเผยแพร่   

1. ประเมินผลจากคุณภาพของการ

น าเสนองาน  

2. ประเมินจากการฟัง พูด อ่าน 

เขียน 

3. ป ร ะ เมิ น จ า ก ก า ร น า เส น อ

ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ/นานาชาติ 
PLO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่ อ การสื บ ค้ น ข้ อมู ล  ห รื อ

เรียนรู้ด้วยตนเอง 

มอบหมายงานให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล

เพื่อการเรียนในรายวิชา หรือเพื่อเป็น

ข้อมูลส าหรับท าวิทยานิพนธ์ โดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ประเมินผลจากคุณภาพของ

รายงาน ความถูกต้อง ทันสมัยและ

ตรงประเด็น ของข้อมูล 
2. ประเมินผลจากการสอบ 

3. ประเมินผลจากการน าเสนอโดย

การบรรยาย 
 

PLO5 ปฏิบัติตนในฐานะผู้น า

และผู้ตามที่ดี 

บรรยายพร้อมทั้งยกตัวอย่างกรณี ศึกษา 

หรือให้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง หรือจัด

กิจกรรมในชั้นเรียน  แล้วมอบหมายงาน

ให้นักศึกษาท างานเป็นทีม  
 

1. ประเมินความรับผิดชอบจากงาน

ที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา

ของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนและ

การส่งงาน 

2. ป ร ะ เมิ น จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต

พฤติกรรมและการแสดงออกของ

นักศึกษาในขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 

3. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อม

เพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม

กิจกรรม และการให้ความร่วมมือ

กับกิจกรรมของสาขาวิชา 

4. ประเมินความสม่ าเสมอของการ

เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลกัสูตร (PLOs) 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

PLO6 แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ก า ร มี

คุณ ธรรม  จริยธรรม  ความ

ซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ

วิชาการ 

1. ส อ น โด ย ส อ ด แ ท ร ก คุ ณ ธ ร ร ม 

จริยธรรมในการเรียนการสอนทั้งในชั้น

เรียน และการท าวิทยานิพนธ์  

2.ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 

เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 

ของสังคม  

3. ให้นักศึกษาระบุที่มาของข้อมูลใน

รายงาน มีการบรรยายวิธีการเขียน

เอกสารอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 

1. ประเมินจากพฤติกรรมทั้งภายใน

และภายนอกห้องเรียน 

2. ป ระ เมิ น จ าก ราย งาน  แ ล ะ

วิทยานิพนธ์  
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5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ระดับปรญิญาโท 

z ความรับผิดชอบหลัก  c ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชาบังคับ PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

แน้นด้านฟิสิกส์พอลิเมอร์       

723-501 โครงสร้างโมเลกุลและสมบัติของพอลิเมอร์  x O O x O x 
723-502 สมบัติเชิงกลของพลาสติกและยาง x O O x O x 
723-503 สมบัติเชิงรีโอโลยีของพอลิเมอร์ x O O x O x 
723-504 ฟิสิกส์ของเคร่ืองมือข้ันสูง O x x O x O 

แน้นด้านฟิสิกส์นิวเคลียร ์       

723-504 ฟิสิกส์ของเคร่ืองมือข้ันสูง O x O O x O 

723-505 อะตอมและฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์ x O O x O x 
723-506 การวัดและเครื่องมือวัดทางนิวเคลียร์ x O x O x O 

723-507 เทคโนโลยีทางรังสี x O O x O x 

รายวิชาเลือก 
PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

แน้นด้านฟิสิกส์พอลิเมอร์       

723-511 กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ x x x x O O 

723-515 ฟิสิกส์ของเมมเบรน x O x x O O 

723-517 ฟิสิกส์ของพอลิเมอร์เบลนด x O x x O x 
723-611 รีโอโลยีขึ้นสูง x O x x O x 
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รายวิชาบังคับ PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

723-612 สมบัติเชิงไฟฟ้าและสมบัติเชิงแสงของพอลิเมอร์ x O x x O x 
723-613 การวิเคราะห์การผิดรูปพอลิเมอร์ด้วยคอมพิวเตอร์ x x x x O x 
723-615 การดัดแปลงพอลิเมอร์ x O x x O x 
723-616 ชุดวิชานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ด้วยพอลิเมอร์ x x x x x x 

741-541 การทดสอบยางและพลาสติก x O x x O x 
723-631 สัมมนา 1 x x x x x x 

723-632 สัมมนา 2 x x x x x x 

723-641 วิทยานิพนธ์  (แผน ก แบบ ก 1) x x x x x x 

723-642 วิทยานิพนธ์  (แผน ก แบบ ก 2) x x x x x x 

แน้นด้านฟิสิกส์นิวเคลียร ์       

723-622 ฟิสิกส์ของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ x O x x O x 
723-623 การควบคุมความปลอดภัยรังสีจากสิ่งแวดล้อม x O x x O x 
723-624 การจัดการของเสียกัมมันตรังสี x O x x O x 
723-626 หลักการของสเปกโตรมเิตอร์และเครื่องเร่งอนุภาค x O x x O x 

723-627 ฟิสิกส์สุขภาพและรังสีทางการแพทย์ x O x x O x 

723-628 สเปกโตรสโคปีส าหรับฟิสิกส์ประยุกต์ x O x x O x 

723-629 แหล่งก าเนิดแสงซินโครตรอน x O x x O x 

723-721 อันตรกริิยาของนิวตรอนและการประยุกต์ x O x x O x 

723-722 รังสีในงานศิลปะและโบราณคดี x O x x O x 

723-724 รังสีประยุกต์ส าหรับนิติวิทยาศาสตร์ x O x x O x 
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รายวิชาบังคับ PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

723-725 รังสีวิทยาส าหรับเวชศาสตร์นิวเคลียร์ x O x x O x 

723-726 ชุดวิชาการประเมินปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน x x x x O x 

723-727 ชุดวิชารังสีเพิ่มความมั่งคั่งเพื่อเกษตรกรไทย x x x x O x 

723-631 สัมมนา 1 x x x x x x 

723-632 สัมมนา 2 x x x x x x 

723-641 วิทยานิพนธ์  (แผน ก แบบ ก 1) x x x x x x 

723-642 วิทยานิพนธ์  (แผน ก แบบ ก 2) x x x x x x 

หมายเหตุ :  x ความรับผิดชอบหลัก หมายถึง เป็นการด าเนินการสอนและมีการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

           O ความรับผิดชอบรอง หมายถึง เป็นการด าเนนิการสอนแตไ่ม่จ าเป็นต้องมีการประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน

46
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6. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ระดับปริญญาโท 

แผน ก1 

ปีที ่ รายละเอียด  
1 สามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อเรียนรูด้้วยตนเอง ด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์ หรือฟิสิกส์พอลิเมอร์ ส าหรับน าไป

ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหางานทางด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านการเกษตร หรือด้านโบราณวัตถุ หรือ

การพัฒนาวัสดุทดแทน น าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ สอบโครงร่าง วางแผน และด าเนินการวิจัย 

สามารถใช้เคร่ืองมือในการด าเนินการวิจัยได้ถูกต้อง และเหมาะสม 

2 สามารถวิเคราะห์ผล เขียนบทความเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยอยู่บนพื้นฐานของจรรยาบรรณ

วิชาการได้ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด มีทักษะการสื่อสาร หรือการน าเสนอข้อมูลทั้งภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ เขียนวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ 
 

 ระดับปริญญาโท 

แผน ก2 

ปีที ่ รายละเอียด  
1 สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์ หรือฟิสิกส์พอลิเมอร์ ให้กับกลุ่มบุคคลต่างๆ มีความ

เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือการวัดทางฟิสิกส์นิวเคลียร์ หรือฟิกส์พอลิเมอร์  เพื่อแก้ปัญหางาน

ทางด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเกษตร ด้านโบราณวัตถุ หรือการพัฒนาวัสดุทดแทน มีทักษะการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณลักษณะของการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์ หรือฟิสิกส์พอลิเมอร์ มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถ

น าเสนองานทางวิชการได้อย่างเหมาะสม สามารถสื่อสาร และปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ดี มีความ

รับผิดชอบเชื่อถือได้ เป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณ

วิชาการ 
2 น าความรู้ความสามารถด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์ หรือฟิสิกส์พอลิเมอร์ ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา

ผ่านกระบวนการท าวิจัย เพื่อแก้ปัญหางานทางด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเกษตร ด้านโบราณวัตถุ 

หรือการพัฒนาวัสดุทดแทน เช่น แก้ปัญหาสารกัมมันตรังสีปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม พัฒนาจีโอพอลิ

เมอร์จากวัสดุเหลือใช้ส าหรับสร้างวัสดุก าบังรังสี  สร้างชนวนกันความร้อน สร้างอิฐมวลเบา และ

แผ่นดูดซับเสียง ตรวจสอบก๊าซเรดอนบริเวณรอยเลื่อนเพื่อคาดคะเนการเกินแผ่นดินไหว 

ประยุกต์ใช้ในงานตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ผลในวัตถุพยานและสิ่งแวดล้อมในงานนิติวิทยาศาสตร์

ของส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ประยุกต์ใช้เทคนิคทางฟิสิกส์นิวเคลียร์ ส าหรับการศึกษาอายุ

ของวัตถุโบราณทางประวัติศาสตร์และงานศิลปะ ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร อัญมณี 

และพอลิเมอร์ เป็นต้น และสามารถเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยอยู่บนพื้นฐาน

ของจรรยาบรรณวิชาการได้ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้น

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ง-1.) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

  2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชาก าหนดให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 

  2.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

หลักสูตร 
  2.1.3 ภาควิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

  2.1.4 นักศึกษาต้องเผยแพร่ผลงานจากการท าวทิยานพินธ์ ในลักษณะของการประชุมทางวิชาการ และ/หรือการ

ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล 

  2.1.5 การสอบวิทยานิพนธ์ โดยมีคณะกรรมการสอบเป็นอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
  2.1.6 คณะกรรมการประจ าคณะรับรองผลการประเมินของรายวิชา 

  2.1.7 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา

ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ท าโดยการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์

ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่องและน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ แล้วน าผลที่ได้ไปใช้ในการปรับ ปรุง

กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร การเก็บข้อมูลอาจจะด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

  2.2.1 การได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางาน

ท า ความเห็นของบัณฑิตต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

  2.2.2 การสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบ

การศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในระยะเวลาต่าง ๆ 

  2.2.3 การประเมินต าแหน่งและหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 

  2.2.4  การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม สอบถามระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ 

ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

  2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในเรื่องของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่ เรียน 

รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

  2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตรต่อปัจจัยเก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ

การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
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  2.2.7 ผลงานของบัณฑิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น จ านวนสิทธิบัตร จ านวนผลงานตีพิมพ์ จ านวนรางวัลทางสังคม

และวิชาชีพ จ านวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อ

สังคม ฯลฯ  

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
   ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 และเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   3.1 สอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  

   3.2 แผน ก 1 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ สอบประมวลความรอบรู้ น าเสนอวิทยานิพนธ์และผ่านการสอบ

ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงาน วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับให้

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพจ านวน 1 บทความ ตามประกาศของ คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (กกอ.) เร่ืองหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

   3.3 แผน ก 2 ศึกษารายวิชาครบตามที่ก าหนดในหลักสูตร ฟิสิกส์ประยุกต์ได้ โดยต้องได้แต้มระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 

ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ โดยคณะกรรมการสอบ วิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับ

น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการซึ่งต้องมีบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (full paper) และมี peer review หรือยอมรับให้

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ จ านวน 1 บทความ ตามประกาศของคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (กกอ.) เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และ

น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการซึ่งต้องมีบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (full paper) และมี peer review 

 

4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

  นักศึกษาสามารถยื่นข้อร้องเรียนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการ

สอนรายวิชานั้นๆ อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ

มีระบบการน าข้อร้องเรียนเข้าสู่การพิจารณา โดยการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อจัดหาแนวทางการแก้ไข

ปัญหาต่อไป 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจน

ในหลักสูตรที่สอน 

 1.2 อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนของอาจารย์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 1.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง  

การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน

ประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 1.4 จัดอบรมให้อาจารย์มีความรู้ที่ทันสมัย ความรู้เรื่องทรัพสินย์ทางปัญญา และ plagiarism 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

   2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยในสาขาวิชาสายตรง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ

ในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่ มพูนประสบการณ์ 

ทางด้านฟิสิกส์พอลิเมอร์หรือฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
   2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ซึ่งครอบคลุมทักษะการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการ

ประเมนิผล 

   2.1.3 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการสอนให้ทันสมัย 

   2.1.4 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

   2.1.5 เพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือใหม่ๆ 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

   2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 

   2.2.2 การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านฟิสิกส์พอลิเมอร์หรือฟิสิกส์นิวเคลียร์ เพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน และเพื่อความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

   2.2.3 การกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการทั้งในรูปแบบของต าราและบทความซึ่งตีพิมพ์ใน 

วารสารวิชาการ 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ได้มีกระบวนการก ากับมาตรฐานหลักสูตรให้

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ       

พ.ศ.2552 ดังนี้ 

เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผล 

1.เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยกับ

เท ค โน โล ยี  เศ ร ษ ฐ กิ จ  สั ง ค ม 

ท รั พ ย า ก ร  แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่

เปลี่ยนแปลงไป 

-มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ ทั น

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกใน

ปัจจุบันและอนาคตทุก 5 ปี 

-มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร โ ด ย

คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

และภายนอก ทุก 5 ปี 

-มีหลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกับ

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และ

เป็ น ไป ต าม กรอบ มาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2552 โดยมีความทันสมัย

และมีการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 

ทุก 5 ปี 

-ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและ

ผู้ ท ร งคุ ณ วุฒิ  เพื่ อ ป รับ ป รุ ง

หลักสูตรทุก 5 ปี 

2.เพื่ อ ต รว จ ส อ บ แ ล ะป รั บ ป รุ ง

คุณภาพหลักสูตร ตามมาตรฐาน

หลักสูตรและการเรียนการสอนอย่าง

สม่ าเสมอ 

-การประเมินหลักสูตรตามระบบประเมิน

คุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามระบบ 

CUPT QA ทุกรอบปี 
2.การส ารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตร

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักศึกษา 

คณาจารย์  บัณฑิต ผู้ ใช้บัณฑิต และ

ผู้ประกอบการ 

-รายงานผลการประเมินคุณภาพ

ภายในระดับหลักสูตร ตามระบบ 

CUPT QA  

2. ผลการส ารวจความพึงพอใจ

ต่อหลักสูตรของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

3. เพื่อประกันคุณภาพของหลักสูตร

และการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม

ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1 .ก ารแต่ งตั้ งอ าจ ารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบ

หลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ า

หลักสูตร และมีภาระหน้าที่ในการบริหาร

และพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร จ านวน 3 คน ต้องมีคุณสมบัติ

ดังนี้ มีคุณวุฒิปริญญาเอกหริอเทียบเท่า 

หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงาน

ท า งวิ ช าก า รที่ ไม่ ใช่ ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง

การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน

ทางวิชาการที่ ได้ รับการเผยแพร่ตาม

หลักเกณฑ์ที่ ก าหนดในการพิจารณา

1. รายละเอียดหลักสูตรตามแบบ 

มคอ. 2 
2. รายละเอียดรายวิชาตามแบบ 

มคอ. 3 

3. รายงานผลการด าเนินการของ

รายวิชา ตามแบบ มคอ.5 

4. รายงานผลการด าเนินการของ

หลักสูตรตามแบบ ตามระบบ 

CUPT QA 
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เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผล 

แต่ งตั้ ง ให้ บุ คคลด ารงต าแหน่ งท าง

วิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี

ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง

เป็นผลงานวิจัย 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่าง

น้อยร้อยละ 80 มีการประชุมหลักสูตร

เพื่ อวางแผนติดตามและทบทวนการ

ด าเนินการของหลักสูตรอย่างน้อยปี

การศึกษาละสองครั้งโดยต้องมีการบันทึก

การประชุมทุกคร้ัง 

3. จัดท ารายละเอียดของหลักสูตรตาม

แบบ มคอ. 2 ที่ สอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณ วุฒิ ระดั บ อุดมศึ กษ า

แห่งชาติ 

4. จัดท ารายละเอียดของรายวิชา ตาม

แบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนเปิดภาค

การศึกษาให้ครบทุกวิชา 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ

รายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน

หลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน

ให้ครบทุกรายวิชา 

6. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ

หลั ก สู ต รต ามตามระบ บ  CUPT QA 

ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
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2. บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

   2.1.1 หลักสูตรได้มีการก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

   2.1.2 หลักสูตรจัดให้นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวข้อวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรก 

   2.1.3 จัดให้นักศึกษาพบปะอาจารย์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง 

   2.1.4 แนะน าแหล่งทุนการศึกษาเพื่อท าวิทยานิพนธ์ และแนะแนวทางในการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุน 

   2.1.5 ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์จากอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการในแต่ละภาคการศึกษา 

   2.1.6 การสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย และเกณฑ์ของหลักสูตร 

   2.1.7 การส าเร็จการศึกษาต้องมีผลงานวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

   2.2.1 มีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร  

และปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี  

   2.2.2 มีการติดตามบัณฑิตทุกปีการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงหลักสูตร 

 

3. นักศึกษา 
 3.1 การรับนักศึกษา  

   3.1.1 นักศึกษาสามารถสมัครเข้าเรียนได้ตลอดปีการศึกษา 

   3.1.2 การรับเข้าจะพิจารณาถึงคุณวุฒิทางการศึกษา สาขาที่ส าเร็จการศึกษา ประสบการณ์การท าวิจัย และ

การท างาน 

   3.1.3 ก่อนเข้าศึกษา นักศึกษาควรดูหัวข้อวิจัย หรือปรึกษาอาจารย์ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อที่จะท าวิจัย  

   3.1.4 คณะ และบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเร่ิมเข้าเรียน โดยแนะน าหลักสูตร 

วิชาที่เรียน กฎระเบียบต่าง ๆ และ วิธีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย และปฐมนิเทศผู้เรียน เพื่อให้เข้าใจวิธีการ

จัดการเรียนการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวก 

   3.1.5 หลักสูตรมีการแนะน าแหล่งทุนการศึกษาเพื่อการท าวิทยานิพนธ์ และแนะน าแนวทางในการเขียน

ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน 

 

 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

   3.2.1 หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาฯ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

   3.2.2 หลักสูตรก าหนดหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาฯดังนี้ 

    - ให้ค าปรึกษาการจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษา และจัดให้มีการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายใน

เวลาที่ก าหนด 

    - รับผิดชอบและควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ให้สอดคล้องกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่สอบผ่าน

แล้ว และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะ 

    - ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษา เกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎี แนวคิด และวิธีการศึกษาวิจัย 

รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 

    - ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษา เก่ียวกับการเขียนวิทยานิพนธ์ และการใช้ภาษา 
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    - ติดตามการด าเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามแผนงาน และรับผิดชอบประเมินผลการท าวิทยานิพนธ์ และต้อง

รายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกภาคการศึกษา จนกว่า

วิทยานิพนธ์จะแล้วเสร็จ 

    - ให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

    - เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และเข้าสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในความดูแล 

    - ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาในการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้และตาม

หลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาก าหนด 

  3.2.3 จัดท าคู่มือการจัดท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แจกให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

  2.2.4 มีการก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ตามข้อบังคับของหลักสูตร 

  3.2.5 มีการควบคุมคุณภาพกระบวนการ และจริยธรรมในการท าวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามระเบียบและ

ข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย และสนับสนุนทุนท าวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษา 12,000 บาท/คน 

  3.2.6 มีการตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของวิทยานิพนธ์ โดยผ่านอาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ

บัณฑิตประจ าคณะฯ และน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  3.2.7 มีการเผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ตามระเบียบที่คณะ/มหาวิทยาลัยก าหนด 

  3.2.8 มีการสนับสนุนทุนการน าเสนอผลงานทางวิชาการแก่บัณฑิตจากคณะฯ 3,000 บาท/คน/ปี ในระดับชาติ 

และ 6,000 บาท/คน/ปี ในระดับนานาชาติ และทุนสนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัยในอัตราเดียวกัน 

  3.2.9 มีการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากโปรแกรม Tell Me More โดยนักศึกษาได้รับ license 

จากบัณฑิตวิทยาลัย และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจ าปีระหว่าง PSU-UMT  

  3.2.10 ให้นักศึกษาเข้าร่วมจัดและน าเสนอในกิจกรรม Sc i& Tech Grad Symposium จัดโดยคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกปี 

  3.2.11 เสริมสร้างทักษะในการวิจัย โดยมีทุนแลกเปลี่ยนในการท าวิจัยกับต่างประเทศที่มี MOU ร่วมกับคณะฯ 

  3.2.12 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

  3.2.13 ส่งเสริทักษะทางสังคม คุณธรรม และจริยธรรม เน้นให้นักศึกษาท างานเป็นทีมมากกว่าการท าเพียงคน

เดียว เช่น นักศึกษาปริญญาตรีเป็นผู้ช่วยวิจัยนักศึกษาปริญญาโท ปลูกฝังจรรยาบรรณโดยเฉพาะการไม่คัดลอกผลงาน

ของคนอ่ืน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมและดูแลอย่างใกล้ชิด 

 

 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  

  3.3.1 นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้ากับอาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการทุกภาคการศึกษา 

  3.3.2 เจ้าหน้าที่หลักสูตร มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา ผลการส าเร็จการศึกษาให้แก่

ประธานหลักสูตร กรรมการวิชาการ และคณะกรรมการประจ าคณะทุกภาคการศึกษา 

  3.3.3 หน่วยพัฒนานักศึกษา และเจ้าหน้าที่หลักสูตร มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหาร

หลักสูตร หลังส าเร็จการศึกษา 

  3.3.4 กรรมการบริหารหลักสูตร มีการประเมินส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน ก่อนจบ

การศึกษา 
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4. คณาจารย ์
 4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย ์

  4.1.1 กระบวนการบริหารหลักสูตรและพัฒนา เป็นการด าเนินการร่วมกันของหลักสูตรและคณะฯโดย เริ่มต้น

ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ มีการก าหนดเกณฑ์ คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของ

มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสมโปร่งใส และมีระบบการบริหารอาจารย์ โดย

การก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ก าหนด โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

  4.1.2 หลักสูตรและคณะฯมีระบบกลไกในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยการผ่านความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จากนั้นจึงเสนอเร่ืองผ่านภาควิชาฯ เพื่อน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ของคณะฯ เพื่อให้ความเห็นชอบในรอบการปรับปรุงหลักสูตร 5 ป ี

  4.1.3 หลักสูตรและคณะฯมีการด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาถึงวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสอดคล้องกับหลักสูตร และมีคุณสมบัติครบตามที่ 

สกอ. ก าหนด และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  หลักสูตรได้แจ้งคณะเพื่อด าเนินการแต่งตั้ง

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมาทดแทน  โดย  คณะฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ 

สกอ. ก าหนด ภายในกรอบเวลา 1 ปี  

  4.1.4 หลักสูตรและคณะฯ ได้จัดให้มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้

เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา โดยเฉพาะการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมและน าความรู้มาใช้ประกอบการจัดท าเอกสารประกันคุณภาพ ปีการศึกษาต่อไป 

  4.1.5 ในด้านการเรียนการสอน หลักสูตรร่วมกับคณะฯให้อาจารย์ได้ก าหนดภาระงานขั้นต่ าตามเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย และได้จัดให้นักศึกษาได้ประเมินการสอนของอาจารย์ผ่านระบบการประเมินของมหาวิทยาลัยเพื่อให้

อาจารย์รับทราบผลการสอน นอกจากนี้คณะยังมีการยกย่อง เชิดชูเกียติอาจารย์ที่ได้รับการโหวตจากนักศึกษา ให้เป็น” 

อาจารย์ที่เป็นที่รัก และชื่นชมศรัทธา” และยังมีการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นในด้านต่างๆ เพื่อให้ได้รับรางวัลและโล่เชิดชู

เกียรติของคณะและผู้ได้รับการโหวตในระดับดีเด่นจะได้รับการเสนอเป็นตัวแทนคณะเพื่อ เข้ารับรางวัลในระดับ

มหาวิทยาลัยต่อไป  

  4.1.6 หลักสูตรร่วมกับคณะฯด าเนินการให้โอกาสอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ

มาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดย มีงบประมาณให้ปีละ 12,000 บาท ต่อคน  

  4.1.7 ในระดับคณะและมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมีรางวัล

การตีพิมพ์ ค่า Page charge และ มีประกาศ/ค าสั่งก ากับให้อาจารย์ได้สร้างผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง เช่น งานวิจัย 

และผลงานทางวิชาการตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย 

  4.1.8 หลักสูตรร่วมกับคณะฯด าเนินการให้มีแผนยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ผ่านโครงการต่าง ๆ 

ทุกปี เช่น โครงการ manuscript writing camp และมีการสนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมที่

เก่ียวกับการเขียนโครงการวิจัย การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ และการเขียนต าราทางวิชาการ เป็นต้น ดังนั้นอาจารย์

ประจ าหลักสูตรจึงสามารถพัฒนาตนเองด้วยการเลือกเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ตามที่สนใจ 
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 4.2 คุณภาพคณาจารย ์ 

  4.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อให้มีผลงานที่มี

คุณภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์ของคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  4.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการทุกปี 

  4.2.3 อาจารย์จัดท าแผน TOR การสอน ผลงานวิชาการ และอ่ืนๆ และมีการรายงานความก้าวหน้าทุกภาค

การศึกษา 

  4.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการท าวิจัย และขอทุนวิจัย อย่างน้อยปีละ 1 โครงการวิจัย 

  4.2.5 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ในด้านที่เกี่ยวกับภาระงานสอน และ งานวิจัย 

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

  4.2.6 ส่งเสริมให้อาจารย์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ 

  4.2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชการ 

 

 4.3 ผลที่เกิดกับคณาจารย ์

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และส ารวจความพึงพอใจของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารงานของหลักสูตรทุกปี 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

  หลักสูตรก าหนดกระบวนการออกแบบหลักสูตร โดยการส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม การส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาวะการมีงานท าของบัณฑิต เพื่อให้ตอบสนองต่อความ

ต้องการของมีส่วนได้ส่วนเสียและก าหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้  (PLO) ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

คณะ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2552 นอกจากนี้หลักสูตรมีกระบวนการก าหนด

สาระส าคัญของหลักสูตรด้วยการวิเคราะห์สาระรายวิชาซึ่งแสดงการเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

  5.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการปรับหลักสูตรใหม่ให้ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและทุกรอบ 5 ปี โดยมีการมอบหมายอาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละคนไปศึกษาค้นคว้า

ลักษณะของหลักสูตรที่สอดคล้องกับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในระดับสากล และระดับประเทศ เพื่อวิเคราะห์

และสังเคราะห์ลักษณะของการก าหนดหลักสูตรรายวิชาที่มีความทันสมัยโดยมีการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือ

ปรับปรุงหลักสูตรด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ จัดท าสนทนากลุ่มบัณฑิต พบผู้ทรงคุณวุฒิ ส ารวจความคิดเห็นด้านเนื้อหาของ

หลักสูตร จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และอาจารย์ประจ าในหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ 

  5.1.2 เสนอขอแต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้เหมาะสมและเป็นไปตามเกณฑ์ และ มหาวิทยาลัยได้

แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรรวมถึงกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  5.1.3 มีแนวทางในการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 

   - วิเคราะห์ความต้องการของสังคมและผู้เรียน และวิเคราะห์ผลการประเมินหลักสูตรฉบับเดิม 

   - ก าหนดหลักคิดของหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และผู้เรียน 

   - มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรส าหรับนักศึกษาและอาจารย์  
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   - มีการปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้ทันสมัย  

   - ด าเนินการเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาส าเร็จได้ทันตามเวลาที่ก าหนดใน

หลักสูตร  

   -ควบคุมก ากับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัย สนองความต้องการของท้องถิ่น และเน้น

ประเด็นวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น  

  5.1.4 ได้จัดท าร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุงและด าเนินการส่งให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการพิจารณาและให้

ค าแนะน า โดยการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร มีการด าเนินการดังนี้ 

   – เสนอคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อขอแต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ 

จ านวน 3 คน เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการจัดท าหลักสูตรปรับปรุงใหม่ ลักษณะของรายวิชาเหมาะสม 

และการจัดการเรียนการสอนพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

  5.1.5 ปรับปรุงร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและด าเนินการส่งคณะ 

  5.1.6 กรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะฯ พิจารณารายละเอียดของหลักสูตรปรับปรุง ก่อนส่งหลักสูตรปรับปรุงไป

ยังบัณฑิตวิทยาลัย สภาวิชาการฯ และ สกอ. ต่อไป 

  5.1.7 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรโดยจัดท า รายงานประกันคุณภาพ

ภายในตามเกฑ์ AUN-QA ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

 

 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละแผนการศึกษาของแต่ละชั้นปี เพื่อ

วางแผนก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน เวลาเรียน เวลาสอบและผู้สอน ทั้งรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก หลังจาก

รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับรายวิชาที่เปิดสอนแล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพื่อ

ก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาทั้งจากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์การสอน 

รวมถึงพิจารณาเรื่องตารางเวลาที่เหมาะสมทั้งผู้เรียนและผู้สอน และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 ของแต่ละรายวิชาที่

เปิดสอน 

  5.2.1 การพิจารณาก าหนดคุณสมบัติผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิช าที่สอน มี

ความรู้ความช านาญในเนื้อหาที่สอนที่เก่ียวข้องกับสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ 

  5.2.2 ก าหนดผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรโดยพิจารณาตามความเหมาะสมดังนี้ 

   - ความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์การท างานของผู้สอน ตามสาระรายวิชาและเนื้อหาที่สอนที่เหมาะสม 

   - ผลงานวิจัย หรือประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้องกับวิชานั้น และ 

   - ก าหนดให้มีทีมผู้สอนที่มีความช านาญหลากหลาย ในรายวิชาแกนกลาง หรือวิชาที่มีสาระแบบบูรณาการ 

สอนตามข้อก าหนดภาระงานของมหาวิทยาลัย 

  5.2.3 มีการก ากับมาตรฐาน ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ ตาม มคอ. 3 โดยที่ 

   - อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดให้ผู้สอนจัดท า มคอ. 3 ตามระยะเวลาที่

มหาวิทยาลัยก าหนด โดยก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่ง มคอ. 3 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา 

   - มีการประชุมติดตามผล มคอ 3 และการเรียนการสอน เป็นระยะ ในระหว่างภาคเรียน 

   - ก าหนดให้มีการประเมินการสอนปลายภาคเรียน และวิเคราะห์คุณภาพของการสอนในมุมมองของผู้เรียน 

เพื่อใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
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  5.2.4 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่มีความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เพื่อสามารถ

ให้ค าแนะน านักศึกษาในการลงทะเบียนเรียน การท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ได้และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  5.2.5 จัดแนวทางที่นักศึกษาสามารถเสนอเร่ืองอุทธรณ์ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ า เอกสาร หรือทาง

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 

 5.3 การประเมินผู้เรียน 
  5.3.1 หลักสูตรมีการรายงานผลการด าเนินงานตาม มคอ. 5 โดย ก าหนดให้การประเมินการจัดการเรียนการ

สอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5) และมีการติดตามให้มีการจัดท า มคอ. 5 ให้เสร็จตามก าหนดเวลา 

  5.3.2 หลักสูตรฯ ตรวจสอบ มคอ. 5  

  5.3.3 หลักสูตรประเมิน มคอ 5 ตามผลการเรียนของนักศึกษา โดยพบว่า ไม่มีการร้องเรียนใดๆจากผู้เรียน และ

ไม่พบความผิดปกติใดๆ  

  5.3.4 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา อย่างน้อยร้อยละ 25 ของจ านวนรายวิชาที่เปิดสอน

ในแต่ละภาค 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

 6.1 การบริหารงบประมาณ 

  คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อ สื่อการเรียน  การสอน 

โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ

การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

 

 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

  คณะฯ มีความพร้อมด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จะสนับสนุนการเรียนการสอน ส าหรับหนังสือ ต ารา  วารสารทาง

วิชาการรวมทั้งการสืบค้นข้อมูลและเอกสารประกอบการเรียนและการท าวิจัย สามารถใช้บริการได้จากหอสมุดของ

มหาวิทยาลัย 

   6.2.1 สถานที่เรียนและห้องปฏิบัติการ ใช้ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ ของแผนกวิชาฟิสิกส์ 

   6.2.2 อุปกรณ์การสอน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้ที่หน่วยคอมพิวเตอร์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรยาย เช่น เครื่อง LCD projector เครื่องฉายแผ่นทึบ มีในแต่ละห้องบรรยาย 

 

 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

  ประสานงานกับส านักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เก่ียวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษา

ได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการเสนอซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการ

เสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น    

  6.3.1 ชุดทดสอบสมบัติทางกายภาพของฟิสิกส์พอลิเมอร์ 

   1) Universal Testing Machine 1 ตัน  จ านวน 2 เครื่อง 

   2) Mooney Viscometer  จ านวน 1 เครื่อง 
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   3) Capillary Rheometer  จ านวน 1 เครื่อง 

   4) Zwick Impact Tester  จ านวน 1 เครื่อง 

   5) Drop Ball Type Impact Tcster  จ านวน 1 เครื่อง 

   6) Melt Flow Indexer  จ านวน 1 เครื่อง 

   7) HDT/VICAT  จ านวน 1 เครื่อง 

   8) Data Logger  จ านวน 1 เครื่อง 

   9) Electrometer  จ านวน 1 เครื่อง 

  6.3.2 เครื่องมือวิเคราะห์ทางฟิสิกส์พอลิเมอร์ 

   1) Thermogravimetric Analyzer (TGA)  จ านวน 1 เครื่อง 

   2) Differential Scanning Calorimetry (DSC)  จ านวน 1 เครื่อง 

   3) Dynamic Mechanical Analyser (DMA7)  จ านวน 1 เครื่อง 

   4) Scanning Electron Microscope (SEM)  จ านวน 1 เครื่อง 

  6.3.3 อุปกรณ์แปรรูปยางและพลาสติก 

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

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

   3) Plastic Extruder (single screw L/D 25:1)  จ านวน 1 เครื่อง 
  6.3.4 ชุดทดสอบทางฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

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

   2) หัววัดรังสีแกมมาแบบสารก่ึงตัวน า ชนิดเจอมาเนียมบริสุทธิ์สูง: HPGe  จ านวน 1 เครื่อง 

   3) หัววัดรังสีแกมมาแบบหัวบรรจุกาซ ชนิดไกเกอร์มูลเลอร์: GM  จ านวน 1 เครื่อง 

   4) หัววัดรังสีแอลฟา  จ านวน 1 เครื่อง 

   5) หัววัดปริมาณรังสีแบบเทอร์โมลูมิเนสเซนต์:TLD  จ านวน 1 เครื่อง 

   6) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนพร้อมอุปกรณ์วิเคราะห์ธาตุ XRF (SEM XRF)  จ านวน 1 เครื่อง 

   

  ในส่วนของภาควิชาจะมีห้องสมุดเพื่อบริการหนังสือ ต ารา และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN & Wireless) 

เพื่อบริการการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  

  เครื่องมือวิเคราะห์ที่จ าเป็นที่มีในศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ 

   - Fourier-transform infrared spectrometer (FTIR) 

   - Ultraviolet-visible spectrometer (UV-Vis) 

  เครื่องมืออ่ืนๆและรายละเอียดเพิ่มเติมของศูนย์เครื่องมือกลาง คณะฯ ดูได้ที่ 

https://www.sat.psu.ac.th/academic-center-tool/ 

  เครื่องมือวิเคราะห์ที่จ าเป็นที่มีในศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ได้แก ่ 

   - Nuclear magnetic resonance spectrometer 

   - Differential scanning calorimeter 

   - Scanning electron microscope 

https://www.sat.psu.ac.th/academic-center-tool/
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   - Transmission electron microscope 

   - Particle size analyzer 

   - Gas chromatograph-Mass spectrometer (GC-MS) 

   - Flammability tester 

   - Ozone resistance property tester 

  เครื่องมืออ่ืนๆ และรายละเอียดเพิ่มเติมของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

หาดใหญ่ ดูได้ที่ https://osit.psu.ac.th/th/equipment/ 

 

 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 

   6.4.1 มีคณะกรรมการวางแผน จัดสรรงบประมาณ จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยาการการเรียนการสอน 

  6.4.2 อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ ต ารา และทรัพยากรการเรียนการสอน ไปยัง

คณะกรรมการวางแผน 
 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี ที่ 

1 

ปี ที่ 

2 

ปี ที่ 

3 

ปี ที่ 

4 

ปี ที่ 

5 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีการประชมุหลักสูตร

เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร อย่างน้อยปี

การศึกษาละ 2 คร้ัง โดยต้องบนัทึกการประชุมทุกคร้ัง 

X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ 

 มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน

การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการ

ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 

วัน หลังสิน้สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวชิา 

X X X X X 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย ภายใน 60 

วันหลังสิน้สุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ 

 ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา 

 ที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรบัปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ

ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานในผลการด าเนินการของ

หลักสูตรปีที่ผา่นมา 

X X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้น 

 การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี ที่ 

1 

ปี ที่ 

2 

ปี ที่ 

3 

ปี ที่ 

4 

ปี ที่ 

5 

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 

 อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง 

X X X X X 

10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 

50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ 

 หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X X X 

12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  

 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

   

  ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการ

ด าเนินการตาม TQF 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 

  ประเมินการสอนโดยนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

  การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 
  1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 

  1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

  การประเมินหลักสูตรในภาพรวมท าโดยการส ารวจข้อมูลจากนศ.ปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่  ผู้ว่าจ้าง หรือ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

  ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร 

 4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก 

ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

ก-2 ตารางเปรียบ เที ยบความคิด เห็นและข้อ เสนอแนะของผู้ ท รงคุณ วุฒิ กับการด าเนินการของ

 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ภาคผนวก ข 

ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ข-2 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 

ภาคผนวก ค 

ค-1 การด าเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 

ค-2 ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WiL) 

ค-3 ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

(Active Learning) 

ค-4 รายละเอียดของโมดูลในหลักสูตร 

ภาคผนวก ง 

ง-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

ง-2 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

ประยุกต์ 
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ภาคผนวก ก 

ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

 
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

ปรัชญาของหลักสตูร 

         หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ฟิสิกส์ประยุกต์ มีความมุ่งหมายที่จะผลิตมหาบัณฑิตที่มี

ความสามารถในการวิจัยเชิงลึก สามารถบูรณาการ

ความรู้ มีทักษะ กระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

ในสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ โดยเฉพาะกลุ่มฟิสิกส์พอลิเมอร์ 

และกลุ่มฟิสิกส์นิวเคลียร์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็น

ผู้น าและเป็นที่พึ่งทางวิชาการขององค์กรที่ตนปฏิบัติงาน

ได้ สามารถถ่ายทอดและเชื่อมโยงความรู้และความ

เข้าใจให้แก่ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

ปรัชญาของหลักสตูร 

        หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

ประยุกต์  มีความมุ่ งมั่นที่ จะผลิตมหาบัณฑิตฟิสิกส์

ประยุกต์ ด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์ หรือฟิสิกส์พอลิเมอร์ ที่มี

ความรู้ และทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถวิจัยต่อ

ยอดองค์ความรู้ พัฒนาเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรม อีก

ทั้ งมีความฉลาดทางอารมณ์  มีคุณธรรม จริยธ รรม 

สามารถสื่อสารถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

โด ย ใช้ ก ารจั ด ก า ร เรี ย น รู้ แ บ บ  Active learning ที่

หลากหลายทั้ งการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ 

(Problem-based Learning) การใช้โครงงานเป็นฐาน 

(Project-based Learning) และการเรีย น รู้ โด ยก าร

บริการสังคม (Service Learning) ยึดพระราชปณิธาน

ของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของ

เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” และใช้ปรัชญาการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เป็นการจัดการศึกษาตาม

แนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) พัฒนาผู้เรียน

ในทุกด้านเพื่อให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

และปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่ เปลี่ยนไป โดยใช้

กระบวนการจัดการเรียนรู้ข้างต้นเป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ 

และพัฒนาจากความต้องการของผู้เรียน ผ่านกระบวนการ

แก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการที่ต้อง ลง

มือปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งจะน าไปสู่การเรียนรู้

ที่ยั่งยืน และมุ่งเน้นถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต มาใช้เป็น

แนวทางในการผลิตมหาบัณฑิต 

 

ความส าคัญ/หลักการและเหตผุล 
         วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชาติ

ต้องอาศัยความรู้ความสามารถในวิทยาการสาขาต่างๆ 

ความส าคัญ/หลักการและเหตผุล 
        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชาติต้อง

อาศัยความรู้ความสามารถในวิทยาการสาขาต่างๆ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
โดยเฉพาะสาขาฟิสิกส์เป็นสาขาวิชาหนึ่งซึ่งเป็นพื้นฐาน

ของวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในงานวิจัยและพัฒนาเพื่อ

แก้ปัญหาชาติในด้านต่าง ๆ เช่นการวิจัยด้านพลังงาน

ทดแทน การผลิตสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง การจัดการ

ด้านสิ่งแวดล้อม และปัญหาอ่ืน ๆอีกมากมาย ถือได้ว่า

พื้นความรู้ทางฟิสิกส์ มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง

ในการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ และประเทศชาติ เนื่องจาก

ภาคใต้มีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ โดยเฉพาะยางพารา ที่มี

ผลต่อความเป็นอยู่ของคนในแถบนี้ การทราบคุณสมบัติ

ทางฟิสิกส์ของยางพารามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงาน

ต่าง ๆ ได้ เช่น การประดิษฐ์วัสดุดูดกลืนเสียงโดยการน า

แท่งยางผสมวัสดุเหลือใช้ การประดิษฐ์อิฐมวลเบาจาก

ยางแท่งผสมวัสดุเหลือใช้ หรือการประดิษฐ์ฉนวนกัน

ความร้อนโดยใช้ยางแท่งผสมวัสดุเหลือใช้ ซึ่งจะเป็นการ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังสามารถ

ท าให้ไม้ผลเศรษฐกิจที่ส าคัญๆ  เช่น ลองกอง มังคุด 

ส่งไปขายในต่างประเทศไกลๆได้โดยการวิเคราะห์

สเปกตรัมสีผิวของผลไม้เพื่อคาดคะเนระยะสุกพอดีเมื่อ

ส่งผลไม้เหล่านี้ไปถึงประเทศปลายทางพอดี ท าให้ผลไม้

ไม่เน่าเสียก่อน ท าให้ได้ราคาสูง นอกจากนี้ ในปัจจุบัน

มนุษย์ต้องประสบกับปัญหาภัยพิบัติ และมลภาวะเป็น

พิษที่เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งมีสาเหตุทั้งจากการกระท าของ

มนุษย์โดยตรง หรือจากธรรมชาติ ซึ่งสามารถน าความรู้

ทางฟิสิกส์นิวเคลียร์ ไปศึกษาหาที่มาของปัญาเพื่อ

แก้ปัญหา เช่นศึกษาอัตราการพังทะลายของพื้นที่ชัน 

ศึกษาอัตราการทับถมของตะกอน ศึกษาระดับของรังสี

ในสิ่งแวดล้อม ศึกษาปริมาณแก๊ซเรดอนเพื่อคาดคะเน

การเกิดแผ่นดินไหว เป็นต้น 

       การสร้างหลักสูตรในระดับมหาบัณฑิตสาขาวิชา

ฟิสิกส์ประยุกต์ขึ้นในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในสามจังหวัดชายแดนใต้ จะมีส่วนช่วยใน

การเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักวิจัย นักวิชาการ ในส่วน

ราชการได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และสามารถสร้าง

โดยเฉพาะสาขาฟิสิกส์ประยุกต์เป็นหลักสูตรที่สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  พ.ศ. 2561 – 2580 ตาม

วิสัยทัศน์ที่ว่าความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา

แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง หลักสูตรสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ เป็นสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่ องานวิจัยและพัฒนาเพื่ อ

แก้ปัญหาและส่งเสริมด้านความมั่นคงเกี่ยวกับปกป้อง

ผลประโยชน์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ  ด้ าน การสร้ า ง

ความสามารถในการแข่งขันเกี่ยวกับพัฒนาภาคการผลิต

ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม ด้านการพัฒนาและ

ส่งเสริมศักยภาพมนุษย์เกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาให้มี

คุณธรรม มีวินัย เคารพกฎหมาย มีทักษะในศตวรรษที่ 21 

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเกี่ยวกับ

การสร้างความมั่นคงในชีวิต และสร้างโอกาสเข้าถึงบริการ

ทางสังคม  และด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่

เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม เกี่ ยวกับการอนุ รักษ์ฟื้ นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ และการป้องกันภัยจากธรรมชาติ 

นอกจากนี้การศึกษาด้านโบราณคดีในหลักสูตรสาขา

ฟิสิกส์ประยุกต์ยังสอดคล้องกับแผนงานวิจัยสุวรรณภูมิ

ศึกษาที่มีเป้าหมายส าคัญเพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็น

ศูนย์กลางการศึกษาด้านสุวรรณภูมิ เพื่อประโยชน์ทาง

สังคมและเศรษฐกิจ โดยการสร้างความเข้มแข็งและความ

ภาคภูมิใจของท้องถิ่น สามารถส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม

และการตระหนักถึงคุณค่าของความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม ที่จะช่วยหนุนเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ

การท่องเที่ยวท้องถิ่น  

  โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยด้าน

สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การประเมินและหาแนวทางแก้ไขการ

ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อม การประเมินการ

เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ การทับถม การพังทลายของดิน 

การเกิดแผ่นดินไหว และตรวจสอบแทรกซึมของน้ าทะเล

ในน้ าจืด ด้านวัสดุจีโอพอลิเมอร์ผสมกับวัสดุเหลือใช้ ได้แก่ 

การประดิษฐ์ วัสดุก าบังรังสี และแผ่นเกาะกันกระสุน ด้าน
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บัณฑิตที่มีศักยภาพสูง มีความรอบรู้ ในวิชาชีพใน

มาตรฐานที่สูงขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างความเป็นอยู่ที่ดี

ขึ้นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ

ประชาชนชาวไทยโดยรวม 

การเกษตรและอุตสาหกรรม ได้แก่ การกลายพันธุ์ในพืช 

การท าหมันแมลง การยืดอายุผลผลิตทางการเกษตร การ

ฆ่าเชื้อและการถนอมอาหาร การตรวจวัดและควบคุมโดย

เทคนิคทางนิวเคลียร์ในอุตสาหกรรมอาหาร อัญมณี และ

พอลิเมอร์ ด้านงานศิลปะและโบราณคดี ได้แก่ การศึกษา

โบราณวัตถุ การค้นหาแหล่งโบราณคดี การวิเคราะห์

ภาพเขียน การก าหนดอายุ ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ได้แก่ 

การใช้เทคนิครังสีอินฟราเรดในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของ

สารตัวอย่างวัตถุพยาน  และการวิเคราะห์ผลไอโซโทปใน

วัตถุพยานและสิ่งแวดล้อม และด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

ได้แก่ การสร้างภาพรังสีวินิจฉัย การจ าลองงานเวชศาสตร์

นิวเคลียร์ การตรวจวัดรังสีและความปลอดภัย การ

ประเมินภาพถ่ายทางรังสี และการบริหารงานเวชศาสตร์

นิวเคลียร์ นอกจากนี้เนื่องจากภาคใต้มีพืชเศรษฐกิจที่

ส าคัญ คือ ยางพาราที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของคนในแถบ

นี้ การทราบคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของยางพารามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ เช่น การผสมยางพารากับวัสดุ

เหลือใช้ เพื่อประดิษฐ์วัสดุดูดกลืนเสียง อิฐมวลเบา และ

ฉนวนกันความร้อน  การวัลคาไนซ์น้ ายางพาราด้วยรังสี

แกมมา หรือรังสีจากเครี่องเร่งอนุภาคอิเล็ กตรอน 

ซินโครตรอน และไซโคลตรอน เพื่อลดปริมาณโปรตีนที่

ก่อให้เกิดภูมิแพ้ในน้ ายางพารา ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าน้ า

ยางพารา สามารถน าไปผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ที่มี

มูลค่าสูงได้ 
  การสร้างหลักสูตรในระดับมหาบัณฑิตสาขาวิชา

ฟิสิกส์ประยุกต์ขึ้นในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง

มีที่ตั้งอยู่ในสามจังหวัดชายแดนใต้ จะมีส่วนช่วยในการ

เพิ่มพูนความรู้ให้กับนักวิจัย นักวิชาการ ในส่วนราชการได้

มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และสามารถสร้างบัณฑิตที่มี

ศักยภาพสูง มีความรอบรู้ในวิชาชีพในมาตรฐานที่สูงขึ้น 

ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนใน

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และประชาชนชาวไทย

โดยรวม 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. เพื่อผลิตบุคลากรของชาติในระดับมหาบัณฑิต สาขา

ฟิสิกส์ประยุกต์  เน้นฟิสิกส์พอลิ เมอร์ และ ฟิสิกส์

นิวเคลียร์ ที่มีความรู้เชิงลึกและทักษะการวิจัย ที่พร้อม

จะแก้และอธิบายปัญหา พัฒนาวิชาการในสาขานี้ และ

เป็นก าลังส าคัญของประเทศ 

2. เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนางานวิชาการด้าน

ฟิสิกส์ประยุกต์ ให้ตอบโจทย์ปัญหาทางด้านพอลิเมอร์ 

ภัยพิบัติ มลภาวะเป็นพิษ การหาอายุวัตถุโบราณ ท าให้

ได้องค์ความรู้ใหม่ทางด้านฟิสิกส์ผ่านกระบวนการวิจัย 

3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1. เพื่อผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่มีความสามารถประยุกต์ ใช้องค์ความรู้ด้านฟิสิกส์

นิวเคลียร์ หรือฟิสิกส์พอลิเมอร์ วิจัยต่อยอดเทคโนโลยี

และนวัตกรรมร่วมกับภาครัฐและอุตสาหกรรม เพื่อ

แก้ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม วัสดุทดแทน การเกษตร 

และโบราณคดี 

 2. เพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางด้านเครื่องมือทาง

ฟิสิกส์นิวเคลียร์ หรือฟิสิกส์พอลิเมอร์ ก้าวทันองค์ความรู้ 

และเทคโนโลยีทางฟิสิกส์ที่ทันสมัย 

 3. เพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21  มีความเป็นพลเมืองโลก เข้าใจ

สังคมพหุวัฒนธรรม สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ มี

คุณธรรม จริยธรรม สามารถถ่ายทอดความรู้ต่อผู้อ่ืนและ

เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 

 
โครงสร้างหลักสูตร 

แผน ก 1 

 จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วย

กิต ประกอบด้วยรายวชิาวทิยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

แผน ก 2 

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 36 

หน่วยกิต ประกอบด้วย 

          วิชาบังคับ                   12       หน่วยกิต 

          วิชาเลือก                     6       หน่วยกิต 

          วิทยานพินธ์                 18       หน่วยกิต 

          รวม                          36       หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 

แผน ก 1 

 จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

ประกอบด้วยรายวชิาวทิยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

แผน ก 2 

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 36 

หน่วยกิต ประกอบด้วย 

          วิชาบังคับ                   12       หน่วยกิต 

          วิชาเลือก                     6       หน่วยกิต 

          วิทยานพินธ์                 18       หน่วยกิต 

          รวม                          36       หน่วยกิต 
1.รายวิชาบังคับ  
723-501 โครงสร้างและสมบัติเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์          

          (Structure and Physical Properties of 

              Polymers) 3(3-0-6) 

        สมบัติพื้นฐานของพอลิเมอร์ โครงสร้างและสมบัติ

723-501 โครงสร้างโมเลกลุและสมบัติของพอลิเมอร์           

              (Molecular Structure and Properties of 

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

             โครงสร้างโมเลกลุและสมบัติของพอลิเมอร์  
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ของพอลิเมอร์ สมบัติเชิงวิสโคอิลาสติก อิทธิพลของ

โครงสร้าง โคพอลิเมอร์ พลาสติไซเซอร์ อุณหภูมิเปลี่ยน

สภาพแก้ว สมบัติเชิงพลวัต สมบัติเชิงกล สมบัติการ

ยืดหยุ่นของยาง การตกผลึกและโครงสร้าง ความ

แข็งแรงและการแตกหัก  สมบัติเชิงไฟฟ้า สมบัติเชิงแสง

และสมบัติ เชิงความร้อน การซึมผ่านของก๊าซและ

ของเหลว 

สมบัติเชิงวสิโคอิลาสติก สถานะของโพลิเมอร์ อิทธิพลของ

โครงสร้าง โคพอลิเมอร์ พลาสตไิซเซอร์ สมบัติเชิงพลวตั 

สมบัติเชิงกล สมบัติการยืดหยุ่นของยาง สมบัติเชิงความ

ร้อน การตกผลึก ความแข็งแรงและการแตกหัก  สมบัติ

เชิงแสงและ การซึมผ่าน 

 

723-502  สมบัติเชิงกลของพลาสติกและยาง               

   (Mechanical Properties of Plastics and 

              Rubbers) 3(3-0-6) 

             พอลิเมอร์ในสถานะคล้ายแก้ว โครงสร้างของ

ผลึกพอลิเมอร์ ทฤษฎีเชิงปรากฏการณ์ของความยืดหยุ่น

ของยาง สมบัติเชิงพลวัตของยาง สมบัติเชิงสถิตและ

สมบัติเชิงพลวัตของพลาสติก  สมบัติการไหลของ 

พอลิเมอร์หลอม ปรากฏการณ์การแตกของพอลิเมอร์ 

อิทธิพลของอุณหภูมิและอัตราเครียดต่อกระบวนการ

แตกและการไหลเย็น ยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ 

วัสดุยืดหยุ่นแบบเทอร์มอพลาสติก วิธีการทดสอบสมบัติ

ทางพลวัต  เครื่องมื อวิ เคราะห์สมบัติพลวัต  การ

ประยุกต์ใช้ยางเนื่องจากแรงพลวัต 

723-502 สมบัติเชิงกลของพลาสติกและยาง   

          (Mechanical Properties of Plastics and  

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

              พลาสติกและสมบัตขิองยาง สมบัติเชิงกล

ศาสตร์และสมบัติเชงิพลวัตของพลาสติก  ทฤษฎีเชงิ

ปรากฏการณ์ของความยืดหยุ่นของยาง คุณสมบัตทิางรี

โอโลยีของพอลิเมอร์ อิทธิพลของอุณหภูมิและอัตราเครียด

ต่อกระบวนการแตกและการไหลเย็น ยางธรรมชาติและ

ยางสังเคราะห์ วัสดุยืดหยุ่นแบบเทอร์มอพลาสติก วิธีการ

ทดสอบสมบัติทางกลศาสตร์ และวิธีการทดสอบสมบัติ

ทางพลวัต  

 

 
723-503  สมบัติเชิงรีโอโลยีของพอลิเมอร์               

          (Rheological Properties of Polymers)  

              3(2-3-4) 

              วิสโคอิลาสติกซิตีแบบเชิ งเส้น  หลักการ

ซ้อนทับของโบลต์มันน์ หลักการซ้อนทับของเวลาและ

อุณหภูมิ สมการ WLF ทฤษฎีปริมาตรอิสระ การไหลของ

พอลิเมอร์หลอม ฟังก์ชันวิสโคเมตริก  การไหลเฉือน การ

ไหลตามยาว การไหลจากการกด การวัดสมบัติเชิงรีโอโลยี

ของพอลิ เมอร์หลอม การประยุกต์ เชิ งรี โอโลยี ใน

กระบวนการผลิตของพอลิเมอร์ 

 

 

723-503  สมบัติเชิงรีโอโลยีของพอลิเมอร์               

          (Rheological Properties of Polymers)          

             3((2)-3-4) 

             วิส โค อิลาสติกซิตี แบบ เชิ งเส้น  หลักการ

ซ้อนทับของโบลต์มันน์ หลักการซ้อนทับของเวลาและ

อุณหภูมิ สมการ WLF ทฤษฎีปริมาตรอิสระ การไหลของ

พอลิเมอร์หลอม การไหลเฉือน การไหลตามยาว การไหล

จากการกด การวัดสมบัติเชิงรีโอโลยีของพอลิเมอร์หลอม 

การประยุกต์เชิงรีโอโลยีในกระบวนการผลิตของพอลิเมอร์ 
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723-504   ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ขั้นสูง             

              (Advanced Mathematical Physics)  

              3(3-0-6) 

              สมการอนุพันธส์ามญั สมการอนุพันธ์เชงิเส้น

อันดับสองและอันดับสูงกว่า การแปลงลาปลาซ อนุกรม

ฟูเรียร์และการแปลงฟูเรียร์ สมการอนุพันธ์ย่อย ฟังก์ชนั

แกมมาฟังก์ชันเบสเชส ฟงัก์ชันเลอจอง การวิเคราะห์

เชิงเวกเตอร ์  

723-504   ฟิสิกส์ของเคร่ืองมือขั้นสูง 3(3-0-6) 

(Physical of Advanced Instrument)              

              3((3)-0-6) 

              เครื่องมือวัดโดยหลักการรังสี เอกซ์  เครื่อง

เอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรมิเตอร์ เครื่องเอกซ์เรย์

ดิฟแฟรกโตรมิตอร์ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง

ผ่าน กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด  เครื่อง

อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปคโตรมิเตอร์ เครื่องฟูเรียร์

ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปคโตรมิ เตอร์ เครื่องมือ

วิ เค ร าะ ห์ ท า งค วาม ร้ อน  เค รื่ อ งอะต อม มิ ก แอป

ซอปชั่นสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ เครื่องอินดัคพลีคัพเพิล

พลาสมาสเปคโตรมิเตอร์ การประยุกต์ใช้เครื่องมือชั้นสูง

ในงานทางสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้เครื่องมือชั้นสูงใน

งานทางวัสดุ การประยุกต์ใช้เครื่องมือชั้นสูงในงานทาง

โบราณคดี 
723-505 อะตอมและฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์     

            (Applied Atomic and Nuclear Physics) 

           3(3-0-6) 

            อะตอมและฟิ สิ กส์นิ ว เคลียร์  กลศาสตร์

ควอนตัมที่ประยุกต์ใช้ส าหรับระบบอะตอมและโมเลกุล

ประยุกต์ใช้กับระบบทางนิวเคลียร์ การปลดปล่อย

อนุภาคและโฟตอน อันตรกิริยาระหว่างโฟตอนและ

อนุภาค สถิติควอนตัม ทฤษฎีไฟฟ้าแม่เหล็ก  สมการ

แมกเวลล์ที่ประยุกต์ส าหรับวัสดุกึ่งตัวน า ตัวน ายิ่งยวด 

เครื่องเร่งอนุภาคและเตาปฏิกรณ์ การวัดและฐานข้อมูล 

723-505 อะตอมและฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์     

            (Applied Atomic and Nuclear Physics) 

            3((3)-0-6) 

            อะตอมและฟิสิกส์นิวเคลียร์ แรงนิวเคลียร์ และ

ปฏิกิริยานิวเคลียร์ กลศาสตร์ ควอนตัมที่ประยุกต์ใช้

ส าหรับระบบอะตอมและโมเลกุล การแผ่รังสีนิวเคลียร์

และการประยุกต์นิวเคลียร์ฟิชชัน นิวเคลียร์ฟิวชันและการ

ประยุกต์ สถิติควอนตัม ทฤษฎีไฟฟ้าแม่เหล็ก สมการแมก

เวลล์ที่ประยุกต์ส าหรับเคร่ืองเร่งอนุภาคเตาปฏิกรณ์ 

723-506 การวัดและเครื่องมือวัดทางนิวเคลียร ์

            (Nuclear Instrumentation and    

            Measurement) 3(3-0-6) 

           เครื่องมือทางนิวเคลียร์และระบบหัววัดรังสีซึ่ง

สัญญาณเกิดจากโฟตอน อิเล็กตรอน อนุภาคแอลฟา 

และนิวตรอน  อันตรกิริยาของรังสี  สถิติของการนับ 

หัววัดแบบไอออนไนเซชั่น  เครื่องนับรังสีแบบสัดส่วน 

เครื่องนับไกเกอร์  หัววัดผลึกเรืองแสง แกมมสเปกโทรส

723-506 การวัดและเครื่องมือวัดทางนิวเคลียร์ 

            (Nuclear Instrumentation and    

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

            ประวัติการค้นพบกัมมันตภาพรังสี ชนิดของ

กัมมันตภาพรังสี อันตรกิริยาของรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ 

เครื่องมือทางนิวเคลียร์และระบบหัววัดรังสีซึ่งสัญญาณ

เกิดจากโฟตอน อิเล็กตรอน อนุภาคแอลฟา และนิวตรอน  

สถิติของการนับ หัววัดแบบไอออนไนเซชั่น  หัววัดปรอบ
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โกปี หัววัดแบบเซมิคอนดักเตอร์  การวัดนิวตรอนช้า

และนิวตรอนเร็ว การวัดโดยผลึกเหลวเรืองแสง และ  

TLD  รังสีภูมิหลั ง การก าบั งรังสี  การจ าลองด้วย

โปรแกรมมอนติคาร์โล 

ปอชั่นนอล  หัววัดไกเกอร์  หัววัดผลึกเรืองแสง หัววัด

แบบเซมิคอนดักเตอร์  การวัดนิวตรอนช้าและนิวตรอน

เร็ว การวัดโดยผลึกเหลวเรืองแสง และ TLD  รังสีภูมิหลัง 

การก าบังรังสีและการจ าลองด้วยโปรแกรมมอนติคาร์โล 
723-507 เทคโนโลยีทางรังสี (Radiation 

Technology)                           3(2-3-4) 

      การเกิดการแพร่กระจาย และอันตรกิริยา

ของรังสีที่ก่อให้เกิดไอออน แหล่งก าเนิดรังสี ไอโซโทป

รังสี เครื่องเร่งอนุภาค และรังสีคอสมิค ประยุกต์ใช้

ความรู้ในงานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  การถนอมอาหาร  

การท าผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อ การปรับปรุงวัสดุ การ

ถ่ายภาพรังสีในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม ความ

เสียหายจากรังสี 

723-507 เทคโนโลยีทางรังสี (Radiation Technology) 

             3((3)-0-6) 

      การเกิดกัมมันตรังสี รังสีที่ก่อให้เกิดไอออน 

อนุภาคมูลฐาน โครงร้างและแบบจ าลองนิว เคลียส  

แหล่งก าเนิดรังสี ไอโซโทปรังสี อันตรกิริยารังสีกับสสาร 

เครื่องเร่งอนุภาค เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ประยุกต์ใช้

ความรู้ในการถนอมอาหาร  การท าผลิตภัณฑ์ปราศจาก

เชื้อ การก าหนดอายุ เครื่องมือรังสีรักษา ฟิสิกส์ทางรังสีใน

งานรังสีรักษา การถ่ายภาพรังสีในทางการแพทย์และ

อุตสาหกรรม 
723-631   สัมมนา 1 (Seminar 1) 1(0-2-1) 

   การค้นคว้าและการเสนอรายงานทางวิชาการ

เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ทางฟิสิกส์ในหัวข้อที่น่าสนใจ 

โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้ควบคุม การเข้า

ฟังและการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในกิจกรรมสัมมนา

ของภาควิชา 

723-631   สัมมนา 1 (Seminar 1) 1(0-2-1) 

คงเดิม 

 

 

723-632  สัมมนา 2 (Seminar 2) 1(0-2-1)                           

  เทคนิคการน าเสนอผลงานและการตั้งค าถาม

ทางวิชาการ การเข้าฟั งและการมีส่วนร่วมในการ

อภิปรายในกิจกรรมสัมมนาของภาควิชา 

723-632  สัมมนา 2 (Seminar 2) 1(0-2-1) 

คงเดิม 

 

 

2.รายวิชาเลือก  

723-511  กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์       

              (Polymer Processing)   3(2-3-4) 

       การฉีดเป่าขึ้นรูป กระบวนการดันเป่าขึ้น

รูป กระบวนการขึ้นรูปแบบสุญญากาศ การเป่าฟิล์ม 

และกระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ 

723-511  กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์       

              (Polymer Processing)   3((2)-3-4) 

              สมบัติการไหลที่เกี่ยวกับการแปรรูปยางและ

พลาสติก การท าให้โมเลกุลยางเล็กลงและกลไกปฏิกิริยา

หลักการผสมยางกับสารเคมีและพลังงานการผสม การรีด

แผ่นยาง การอัดเข้าแม่พิมพ์ การอัดส่ง การฉีดเข้าแม่พิมพ์

การออกแบบแม่พิมพ์ การตกแต่งชิ้นงาน การเอ็กซ์ทรู
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ดยาง การวัลคาไนซ์ด้วยไอน้ า การวัลคาไนซ์ด้วยอากาศ

ร้อน การวัลคาไนซ์อย่างต่อเนื่ องของยาง การผสม

พลาสติกและสารเคมี การเอ็กซ์ทรูดพลาสติก เครื่องเอ็กซ์

ทรูดแบบสกรูเดี่ยวและสกรูคู่ การเอ็กซ์ทรูดเป็นแผ่นฟิล์ม 

การฉีดพลาสติก การเป่าแผ่นฟิล์ม การรีดแผ่นพลาสติก 

การหล่อและการขึ้นรูปด้วยความร้อน กระบวนการขึ้น

รูปแบบสุญญากาศ   การฉีดเป่า การหล่อเบ้าหมุน 

กระบวนการลามิ เนท การประกอบและเทคนิคการ

เชื่อมต่อ และกระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์      
723-514 วัสดุพอลิเมอร์และสารเติมแต่ง    

  (Polymeric Material and Additives) 

  2(2-0-4) 

            พอลิเมอร์สังเคราะห์ เทอร์มอพลาสติก เทอร์

โมเซท ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ สารเติมแต่ง 

(สารตัวเติม เช่น เขม่าด า ซิลิกา พลาสติไซเซอร์ สารเพิ่ม

ความเสถียร สารเพิ่มความหล่อลื่น สารต้านการเกิดออก

ซิเดชั่น สารต้านการติดไฟและสารวัลคาไนซ์ 

 

 

 

ไม่มีรายวิชานี ้

 

723-515 ฟิสิกส์ของเมมเบรน                          

      (Physics of Membrane) 2(2-0-4) 

            ความรู้เบื้องต้นและการแบ่งประเภทของเมม

เบรน กลไกการแพร่ผ่านเมมเบรน การเตรียมเมมเบรน 

โครงสร้างระดับจุลภาคของเมมเบรน แบบจ าลองการ

ส่งผ่านและการแพร่ การประยุกต์ใช้เมมเบรน (การ

ออสโมสิสย้อนกลับ แผ่นกรองระดับไมโครและระดับนา

โน การแยกก๊าซด้วยเมมเบรน) 

723-515 ฟิสิกส์ของเมมเบรน                          

     (Physics of Membrane) 2((2)-0-4) 

            ความรู้เบื้องต้นและการแบ่งประเภทของเมม

เบรน กลไกการแพร่ผ่านเมมเบรน การเตรียมเมมเบรน 

โครงสร้างระดับจุลภาคของเมมเบรน แบบจ าลองการ

ส่งผ่านและการแพร่ การประยุกต์ใช้เมมเบรน, การออสโม

สิสย้อนกลับ แผ่นกรองระดับไมโครและระดับนาโน การ

แยกก๊าซด้วยเมมเบรน                                                 
723-516  ฟิสิกส์การแตกหักและประลัย  

   (Physics of Fracture and Failure) 

   2(2-0-4) 

             ความสัมพันธ์ของความเค้นกับความเครียด

ของพอลิเมอร์ การเกิดคอคอดและการดึงเย็น ความเค้น

ยืดหยุ่นสูงสุดของเทสการ์ ความเค้นยืดหยุ่นสูงสุดของ

โวน-มิส  กระบวนการเกิดความเค้นสูงสุด อิทธิพลของ

อุณหภูมิและอัตราการดึงต่อความเค้นสูงสุด การอธิบาย

 

 

 

 

 

 

ไม่มีรายวิชานี ้
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เชิงโมเลกุลของการเกิดความเค้นสูงสุดและการไหลเย็น 

การแตกหักแบบเปราะของพอลิเมอร์ โครงสร้างและ

ลักษณะของรอยร้าว ลักษณะความเค้นและความเครียด

ของรอยร้าว แฟคเตอร์ที่มีอิทธิพลต่อความเปราะและ

เหนียว  การทนการกระแทกของพอลิเมอร์ พอลิเมอร์

เบลนด์ที่ทนการกระแทกได้ดี 
723-517  ฟิสิกส์ของพอลิเมอร์เบลนด์             

   (Physics of Polymer Blends) 2(2-0-4) 

            อุณหพลศาสตร์ของการผสมคู่พอลิเมอร์ การ

เข้ากันได้และเข้ากันไม่ได้ของพอลิเมอร์เบลนด์ สมบัติ

ของพื้นผิวระหว่างพอลิเมอร์ สมบัติเชิงรีโอโลยีและ

สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์อัลลอย ตัวอย่างของพอลิ

เมอร์อัลลอยทางการค้า พอลิเมอร์เบลนด์ที่ว่องไวและไม่

ว่องไวต่อปฏิกิริยาเคมี ปฎิกิริยาเคมีของพอลิเมอร์

เบลนด์ในเครื่องผสม 

723-517  ฟิสิกส์ของพอลิเมอร์เบลนด์             

       (Physics of Polymer Blends)  2((2)-0-

4) 

              อุณหพลศาสตร์ของการผสมคู่พอลิเมอร์ การ

เข้ากันได้และเข้ากันไม่ได้ของพอลิเมอร์เบลนด์ สมบัติของ

พื้นผิวระหว่างพอลิเมอร์ สมบัติเชิงรีโอโลยีและสมบัติ

เชิงกลของพอลิเมอร์อัลลอย ตัวอย่างของพอลิเมอร์อัล

ลอยทางการค้า พอลิเมอร์เบลนด์ที่ว่องไวและไม่ว่องไวต่อ

ปฏิกิริยาเคมี ปฎิกิริยาเคมีของพอลิเมอร์เบลนด์ในเครื่อง

ผสม     

 
723-518 การใช้กัมมันตภาพรังสีในพอลิเมอร์        

   (Radiation Uses in Polymers) 2(2-0-4) 

            บทน าเร่ืองหน่วยการแผ่รังสีและการวัด การ

เกิดอิออนเนื่องจากรังสีและความต้านทานรังสีของพอลิ

เมอร์คอมพอสิท วิธีการบ่มเร่งอายุเพื่อท านายสมบัติ

เชิงกลของพอลิเมอร์ในระยะยาว เทคนิคการศึกษา

กระบวน การเสื่อมสภาพของพอลิเมอร์ แหล่งก าเนิด

รังสีแกมมา แหล่งก าเนิดอิเล็กตรอน การใช้รังสีในการ

สเตอร์ไรด์และการบรรจุภัณฑ์อาหาร พอลิเมอร์ใน

อุตสาหกรรมนิวเคลียร์ 

 

 

 

 

ไม่มีรายวิชานี ้

 

 

723-519 เทคโนโลยีพอลิเมอร์ข้ันสูง            

   (Advanced Polymer Technology) 

   2(2-0-4) 

            การผลิตพอลิเมอร์ชนดิใหม่ในเคร่ืองเอกซ์ทรูด

ด้วยปฏิกิริยาเคมี และปฏิกิริยาเคมีในเคร่ืองฉีดเข้าเบ้า 

การจัดการและควบคุมการผลิต การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

 

 

ไม่มีรายวิชานี ้
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ออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบเบ้า 

723-611 รีโอโลยีขั้นสูง                                 

      (Advanced Rheology) 2(2-0-4) 

           วิสโคอิลาสติกซิตีแบบไม่เชิงเส้น สมการของ

ลอดก์ สมการของ BKZ สมการของ K-BKZ สมการของ

แวกเนอร์ สมการของปาปานาสตาสุ ฟังกช์ันการหน่วง

และการประยุกต์ใช้รโีอโลยีในกระบวนการผลิตพอลิ

เมอร์ 

723-611 รีโอโลยีขั้นสูง                                 

      (Advanced Rheology) 2((2)-0-4) 

            วิสโคอิลาสติกซิตีแบบไม่เชิงเส้น สมการของ

ลอดก์ สมการของ BKZ สมการของ K-BKZ สมการของ

แวกเนอร์ สมการของปาปานาสตาสุ ฟังก์ชันการหน่วง

และการประยุกต์ใช้รีโอโลยีในกระบวนการผลิตพอลิเมอร์ 

723-612 สมบัติเชิงไฟฟ้าและสมบัติเชิงแสงของพอลิ

เมอร์                                                                 

   (Electrical and Optical Properties of  

            Polymers) 2(2-0-4) 

            สมบัติเชิงไฟฟา้ของพอลิเมอร์ การน าไฟฟ้า

และสภาพกึ่งน าไฟฟา้ของพอลิเมอร์ พฤติกรรมของ

วัตถุท่ีไม่เป็นสื่อไฟฟ้าและลักษณะอ่ืนๆของวัสดุทาง

ไฟฟ้า สมบัติเชงิแสงของพอลิมอร์ ดัชนีหักเห อันตร

กิริยาของแสงกับวัสดุ การดูดกลืนแสง (สารก่ึงตัวน า 

และไฟเบอร์ออปติก)  

723-612 สมบัติเชิงไฟฟ้าและสมบัติเชิงแสงของพอลิเมอร์                                                                 

   (Electrical and Optical Properties of  

            Polymers) 2((2)-0-4) 

            สมบัติเชิงไฟฟ้าของพอลิเมอร์ การน าไฟฟ้าและ

สภาพกึ่งน าไฟฟ้าของพอลิเมอร์ พฤติกรรมของวัตถุที่ไม่

เป็นสื่อไฟฟ้าและลักษณะอ่ืนๆของวัสดุทางไฟฟ้า สมบัติ

เชิงแสงของพอลิมอร์ ดัชนีหักเห อันตรกิริยาของแสงกับ

วัสดุ การดูดกลืนแสง (สารก่ึงตัวน า และไฟเบอร์ออปติก)    

723-613  การวิเคราะห์การผิดรูปพอลิเมอร์ด้วย 

            คอมพิวเตอร ์                                   

        (Analysis on Polymers Deformation by 

           Computer) 2(1-3-2) 

           การวิเคราะห์ด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์ การ

วิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ สมการพลังงาน 

ความเครียดของพอลิเมอร์ และการใช้วิธีไฟไนท์เอลิ

เมนต์กับการผิดรูปของพอลิเมอร์ 

723-613  การวิเคราะห์การผิดรูปพอลิเมอร์ด้วย 

            คอมพิวเตอร ์                                   

        (Analysis on Polymers Deformation by 

           Computer) 2((1)-3-2) 

คงเดิม 

723-614  การออกแบบเบ้าและผลิตภัณฑ์       

        (Product and Mold Designs) 2(2-0-4) 

           สมบัติเชิงกายภาพของผลิตภัณฑ์พลาสติก      

การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสตกิและอิลาสโตเมอร์ ชนิด

ของผลิตภัณฑ์ เกียร์พลาสติก ตระกร้า ท่อ สายพานยาง

เสริมแรง และสายเคเบิล การผลิตและการออกแบบเบา้

ผลิตภัณฑ์เพื่อรับแรงแบบสถิตและแรงแบบพลวัต 

 

 

 

ไม่มีรายวิชานี ้
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
 723-615 การดัดแปลงพอลิเมอร์                     

       (Polymer Modifications) 2(2-0-4) 

             การดัดแปลงสมบัติเชิงรีโอโลยีของพอลิเมอร์ 

พอลิเมอร์กราฟติง ยางฮาโลเจน โพลีโพรพิลีนที่ควบคุม

น้ าหนักโมเลกุลด้วยเปอร์ออกไซด์ การเตรียมกราฟต์โค

พอลิเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชันคาร์บอกซิล เครื่องเอกซ์ทรูด

ส าหรับการท าปฏิกิริยา 

723-615 การดัดแปลงพอลิเมอร์                     

       (Polymer Modifications) 2((2)-0-4) 

             การดัดแปลงสมบัติเชิงรีโอโลยีของพอลิเมอร์ 

พอลิเมอร์กราฟติง ความเข้ากันได้และความเข้ากันไม่ได้

ในการผสมพอลิเมอร์ สมบัติการไหลและเชิงกลของโลหะ

ผสมโพลิ เมอร์  ตั วอย่างของโลหะผสมโพลิ เมอร์ใน

ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ การผสมพอลีเมอร์ที่ไวต่อสารเคมี

และการผสมพอลิเมอร์ที่ไม่ไวต่อสารเคมี ปฏิกิริยาทางเคมี

ของพอลิ เมอร์ผสม เครื่องเอกซ์ทรูดส าหรับการท า

ปฏิกิริยา 
 

 

 

 

 

 

 

ไม่มีวิชานี ้

723-616 ชุดวิชานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ 

ด้วยพอลิเมอร ์

(Module; Innovation the Value of 

Material Scraps with Polymers)  6((5)-3-10) 

               การผลิตและการออกแบบเบ้าผลิตภัณฑ์

เพื่อรับแรงแบบสถิตและแรงแบบพลวัต ความต้านทาน

รังสีของพอลิเมอร์คอมพอสิท วิธีการบ่มเร่งอายุเพื่อ

ท านายสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ในระยะยาว การวัล

คาไนซ์น้ ายางพาราด้วยรังสีแกมมา หรือรังสีจากเครี่อง

เร่งอนุภาคอิเล็กตรอน, ซินโครตรอน, ไซโคลตรอน การ

ใช้รังสีในการสเตอร์ไรด์และการบรรจุภัณฑ์อาหาร พอลิ

เมอร์ในอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ ความสัมพันธ์ของความ

เค้นกับความเครียดของพอลิเมอร์ การเกิดคอคอดและ

การดึงเย็น ความเค้นยืดหยุ่นสูงสุดของเทสการ์ ความ

เค้นยืดหยุ่นสูงสุดของโวน-มิส  กระบวนการเกิดความ

เค้นสูงสุด อิทธิพลของอุณหภูมิและอัตราการดึงต่อ

ความเค้นสูงสุด การอธิบายเชิงโมเลกุลของการเกิด

ความเค้นสูงสุดและการไหลเย็น การแตกหักแบบ

เปราะของพอลิเมอร์ โครงสร้างและลักษณะของรอย

ร้าว ลักษณะความเค้นและความเครียดของรอยร้าว 

แฟคเตอร์ที่มีอิทธิพลต่อความเปราะและเหนียว  การ

ทนการกระแทกของพอลิเมอร์ พอลิเมอร์เบลนด์ที่ทน

การกระแทกได้ดี 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
 741-540 กระบวนการแปรรูปยางและพลาสติก  

   (Processing Rubbers and Plastics)  

              3(2-3-4) 

              สมบัติการไหลที่เก่ียวกับการแปรรูปยางและ

พลาสติก การท าให้โมเลกุลยางเล็กลงและกลไกปฏิกิริยา

หลักการผสมยางกับสารเคมีและพลังงานการผสม การ

รีดแผ่นยาง การอัดเข้าแม่พิมพ์ การอัดส่ง การฉีดเข้า

แม่พิมพ์ การออกแบบแม่พิมพ์ การตกแต่งชิ้นงาน การ

เอ็กซ์ทรูดยาง การวัลคาไนซ์ด้วยไอน้ า การวัลคาไนซ์

ด้วยอากาศร้อน การวัลคาไนซ์อย่างต่อเนื่องของยาง 

การผสมพลาสติกและสารเคมี การเอ็กซ์ทรูดพลาสติก 

เครื่องเอ็กซ์ทรูดแบบสกรูเดี่ยวและสกรูคู่ การเอ็กซ์ทรูด

เป็นแผ่นฟิล์ม การฉีดพลาสติก การเป่าแผ่นฟิล์ม การรีด

แผ่นพลาสติก การหล่อและการขึ้นรูปด้วยความร้อน 

การฉีดเป่า การหล่อเบ้าหมุน กระบวนการลามิเนท การ

ประกอบและเทคนิคการเชื่อมต่อ 

 

 

ไม่มีรายวิชานี ้

 

741-541  การทดสอบยางและพลาสติก           
  (Testing of Rubbers and Plas) 3(2-3-4) 

            การเตรียมชิ้นตัวอย่างและสภาวะการทดสอบ 

พลาสติซิตี้ เวลาอบสุกและสมบัติการหลอมไหล การ

ทดสอบความแข็งและความเค้น -ความเครียด  การ

แตกหัก ความต้านทานต่อการสึกหรอ การไหล การจัด

ตัวและการคลายความเค้น การทดสอบรอยแตกจากการ

หักงอและความล้า ความกระเด้ง การทดสอบแรง

กระแทกและเชิงกลพลวัต ความร้อนและการบ่มเร่ง การ

ทดสอบค่าดัชนีการไหล การทดสอบทางรีโอโลยี การ

ทดสอบหาค่าปริมาณออกซิเจนที่น้อยที่สุดที่ช่วยในการ

ติดไฟ 

741-541  การทดสอบยางและพลาสติก           
  (Testing of Rubbers and Plas) 3((2)-3-4) 

คงเดิม 

 

723-621 ฟิสิกส์ของรังสีวิทยา (Physics of Radiology)   

            2(2-0-4) 

            หลักการทางฟิสิกส์ของการสร้างภาพรังสี

วินิจฉัย อันตรกิริยาของรังสี โดสรังสี  การเกิดภาพและ

คุณภาพของภาพเอกซ์เรย์ ภาพเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ 

             

 

ไม่มีวิชานี ้
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
ภาพทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาพแมกเนติกเรโซแนนซ์ 

ภาพอุลตร้าซาวด์ การตรวจวัดรังสีและความปลอดภัย 

การจ าลองด้วยโปรแกรมมอนติคาร์โล  
723-622 ฟิสิกส์ของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์     
           (Physics of Nuclear Reactors) 2(2-0-4) 

            ทฤษฎีพื้นฐานของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์  วัฏ

จักรเชื้อเพลิง  การแพร่ของนิวตรอน  และการลด

ความเร็วนิวตรอน  จลนศาสตร์ของเตาปฏิกรณ์และการ

ควบคุม  การจัดการเชื้อเพลิง ชนิดของเตาปฏิกรณ์และ

การออกแบบเตาปฏิกรณ์  ระบบความปลอดภัยของเตา

ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 

723-622 ฟิสิกส์ของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์     
           (Physics of Nuclear Reactors) 2((2)-0-4) 

            ทฤษฎีพื้นฐานของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ วัฏจักร

เชื้อเพลิง ปฏิกิริยาฟิชชั่นลูกโซ่ การแพร่ของนิวตรอน และ

การลดความเร็วนิวตรอน จลนศาสตร์ของเตาปฏิกรณ์ 

และการควบคุม ชนิดของเตาปฏิกรณ์ และการออกแบบ 

ระบบความปลอดภัยของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 

723-623 การควบคุมความปลอดภัยรังสีจาก 

            สิ่งแวดล้อม                                                    

            (Environmental Radiation Safety 

            Controls) 2(2-0-4) 

             ก า ร ร ะ วั ง แ ล ะ ค ว บ คุ ม อั น ต ร า ย จ า ก

อุตสาหกรรมที่เก่ียวกับกัมมันตรังสีต่อสุขภาพ หน่วยวัด

รังสี การควบคุมการปล่อยรังสี การก าบัง  การปนเปื้อน

ในอากาศ  วัสดุเป็นพิษ การขนส่งและการจัดเก็บ การ

จัดการของเสีย กฏหมายที่เกี่ยวข้อง น าเสนออันตราย

จากรังสีที่ไม่ก่อเกิดไอออน 

723-623 การควบคุมความปลอดภัยรังสีจากสิ่งแวดล้อม                                                    

            (Environmental Radiation Safety 

            Controls) 2((2)-0-4) 

             แหล่งก าเนิดรังสี กัมมันตภาพรังสี อันตราย

จากรังสี การควบคุมการปล่อยรังสี การก าบัง การจัดเก็บ

และการขนส่งของเสียกัมมันตรังสี การระวังและควบคุม

อันตรายจากกัมมันตรังสีต่อสุขภาพ          

723-624 การจัดการของเสียกัมมันตรังสี        
           (Radioactive Waste Management)  

           2(2-0-4) 

            การวิเคราะห์และการจ าแนกของเสียทางรังสี

อ อ ก เป็ น ป ร ะ เภ ท กั ม มั น ต ภ า พ รั ง สี สู ง  แ ล ะ

กัมมันตภาพรังสีต่ า  เสนอวิธีการค านวณ ข้อควรระวัง

ทางรังสีและสิ่งที่ต้องจัดให้มีความพร้อม ระบบก าจัด

ของเสียในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์  การท าให้เชื้อเพลิงมี

สมรรถนะสูง และการน ามาใช้ซ้ า การลดปริมาตรของ

เสียและการท าให้เป็นของแข็ง  การขนส่งและการ

จัดการพื้นที่จัดเก็บ การท าให้พื้นที่ใช้งานทางนิวเคลียร์

กลับมาใช้ได้ใหม่ การลดการปนเปื้อนและการฝังแน่น

723-624 การจัดการของเสียกัมมันตรังสี        
           (Radioactive Waste Management)  

           2((2)-0-4) 

           สารกัมมันตรังสีที่ปล่อยออกมาจากโรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์ การวิเคราะห์และการจ าแนกของเสียทางรังสี

จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ การค านวณกัมมันตภาพของเสีย

ทางรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เทคโนโลยีการจัดการของ

เสียจากเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เทคโนโลยีการจัดการพื้นที่

ที่เคยใช้งานทางนิวเคลียร์กลับมาใช้ใหม่ แนวทางปฏิบัติให้

ปลอดภัยจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 



80 
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สารรังสีของพื้นที่ 
723-625 วัสดุก าบังรังสี (Radiation Shielding)                            

            2(2-0-4) 

            การออกแบบ  การวิเคราะห์และการยืนยันผล

การก าบังรังสี  การค านวณโดยคอมพิวเตอร์ด้วยการใช้

หลักการค านวณเป็นจุด  จ ากัดการแพร่กระจาย P-N 

การค านวณแบบไม่ต่อเนื่อง  และการค านวณด้วย

โปรแกรมมอนติคาร์โล  การจัดการข้อมูลของโฟตอน  

นิวตรอน และอนุภาคมีประจุ  การประยุกต์และการ

ทดสอบ  สมบัติของวัสดุก าบัง  ศึกษาโดสรังสีเมื่อผ่าน

วัสดุก าบัง 

  

 

 

 

ไม่มีวิชานี ้

723-626 หลักการของสเปกโตรมิเตอร์และเครื่องเร่ง  

            อนุภาค (Principles of Spectrometer and 

            Accelerator) 2(2-0-4) 

            หลักการและการออกแบบระบบวัดสเปกตรัม

แล ะ เค รื่ อ ง เร่ งอนุ ภ าค   NMR  ESR  Mossbauer 

เลเซอร์  ไมโครเวฟและการท างานร่วมกันของเครื่องมือ

เหล่านี้   แหล่งก าเนิดรังสี  การน าส่งล ารังสีและการ

โฟกัส   วัสดุเป้าและผลที่เกิดขึ้น 

723-626 หลักการของสเปกโตรมิเตอร์และเครื่องเร่ง  

            อนุภาค (Principles of Spectrometer and 

            Accelerator) 2((2)-0-4) 

 

คงเดิม 

 

723-627 ฟิสิกส์สุขภาพและรังสีทางการแพทย์    
            (Health Physics and Medical Aspects  

            of Radiation) 2(2-0-4) 

            การใช้ไอโซโทปรังสีและรังสีในเวชศาสตร์

นิวเคลียร์ เคมีรังสี  โดสรังสี เบื้องต้น  กระบวนการ

ส่งผ่านพลังงานของรังสีที่ก่อเกิดไอออนและไม่เกิด

ไอออนผ่านเนื้อเยื่อและเซลล์ ผลของรังสีที่มีต่อ DNA  

โปรตีนและผนังเซลล์ การประยุกต์ความรู้ในทางเวช

ศาสตร์นิวเคลียร์  การรักษามะเร็ง การใช้รังสีในงาน

ด้านสิ่งแวดล้อม   

723-627 ฟิสิกส์สุขภาพและรังสีทางการแพทย์    
            (Health Physics and Medical Aspects  

            of Radiation) 2((2)-0-4) 

             ความปลอดภัยในการใช้รังสีก่อประจุทาง

การแพทย์ ราดิโอนิวไคลด์ที่ใช้เพื่อการตรวจวินิจฉัยและ

การรักษา กระบวนการส่งผ่านพลังงานของรังสีผ่าน

เนื้อเยื่อ ผลของรังสีที่มีต่อ DNA และผนังเซลล์ ประยุกต์

ความรู้ในทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ การรักษามะเร็ง และ

การใช้รังสีในงานด้านสิ่งแวดล้อม 

723-628 สเปกโตรสโคปีส าหรับฟิสิกส์ประยุกต์  

            (Spectroscopy for Applied Physics)   

            2(2-0-4)  

            ประวัติ การศึกษาสเปกตรัมของอะตอม 

723-628 สเปกโตรสโคปีส าหรับฟิสิกส์ประยุกต์  

            (Spectroscopy for Applied Physics)   

            2((2)-0-4)  

            ป ระวัติ ก ารศึ กษ าส เปกตรัมของอะตอม 
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สเปกตรัมของอะตอมที่มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนสองตัว 

โครงสร้างละเอียด โครงสร้างละเอียดมาก ปรากฏการณ์

ซีมาน ปรากฏการณ์พาเซน-แบค สเปกตรัมเชิงซ้อนและ

ความกว้างของเส้นสเปกตรัม โฮโลกราฟี 

สเปกตรัมของอะตอมที่มี เวเลนซ์อิ เล็กตรอนสองตัว 

โครงสร้างละเอียด ปรากฏการณ์ซีมาน ปรากฏการณ์พา

เซน-แบค สเปกตรัมเชิงซ้อนและความกว้างของเส้น

สเปกตรัม  การประยุกต์สเปกโทรสโกปีของรังสีแกมมาใน

ด้านต่าง ๆ 
723-629 แหล่งก าเนิดแสงซินโครตรอน     

            (Synchrotron Light Source) 2(2-0-4) 

             เครื่องเร่งอิเล็กตรอน แสงซินโครตรอน วง

แหวนกั ก เก็บ อิ เล็ กตรอนและ อุปกรณ์ พ่ วง การ

เปลี่ ยนแปลงของล าแสง  เทคโนโลยีของการเร่ง

ไมโครเวฟ  ระบบสุญญากาศ  และระบบควบคุม 

723-629 แหล่งก าเนิดแสงซินโครตรอน     

            (Synchrotron Light Source) 2((2)-0-4) 

            ทฤษฎีการปลดปล่อยแสงซินโครตรอน หลักการ

ของการออกแบบแหล่งก าเนิดแสงซินโครตรอน เครื่องเร่ง

อิเล็กตรอน วงแหวนกักเก็บอิเล็กตรอนและอุปกรณ์พ่วง 

คุณสมบัติส าคัญของแสงซินโครตรอน และประโยชน์ใน

งานวิจัยขั้นสูง 
723-721  อันตรกิริยาของนิวตรอนและการประยุกต์                                            

             (Neutron Interactions and 

            Applications) 2(2-0-4) 

             ผลจากอันตรกิริยาของนิวตรอนทั้งแบบครั้ง

เดียวและแบบหลายซ้ า ฟิชชั่น  ฟิวชั่น  การจ าลองด้วย

คอมพิวเตอร์และวิธีการเชิงตัวเลข การเข้าใจความรู้

พื้นฐาน การเชื่อมโยงงานวิจัยที่อยู่ในกระแสปัจจุบัน 

723-721  อันตรกิริยาของนิวตรอนและการประยุกต์                                            

             (Neutron Interactions and 

            Applications) 2((2)-0-4) 

            อันตรกิริยาของต่อสสารของนิวตรอน นิวเคลียร์

ฟิชชั่น ฟิวชั่น การจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์ และวิธีการเชิง

ตัวเลข น าความรู้พื้นฐานประยุกต์ใช้งานวิจัยที่อยู่ ใน

กระแสปัจจุบัน 

 

 
723-722 รังสีในงานศิลปะและโบราณคดี  

            (Radiation in Art and Archaeometry)  

            2(2-0-4) 

            การใช้เรดาห์ค้นหาแหล่งโบราณคดี  การใช้

รังสีอินฟาเรด  อุลตราไวโอเลต  และการเรืองแสงใน

การวิเคราะห์ภาพเขียน   การก าหนดอายุเทคนิคเทอร์

โมลูมิ เนสเซนต์  การก าหนดอายุเทคนิคไอโซโทป

คาร์บอน  กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน กล้อง

จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทะลุผ่าน  การใช้นิวตรอน

และรังสีซินโครตรอนในการศึกษาโบราณวัตถุ  การ

ก าหนดอายุด้วยเครื่องเร่งอนุภาคในงานโบราณคดี

ประวัติศาสตร์และศิลปะ 

723-722 รังสีในงานศิลปะและโบราณคดี  

            (Radiation in Art and Archaeometry)  

            2((2)-0-4) 

            ประวัติของการก าหนดอายุด้วยเทคนิคต่าง ๆ 

การใช้เรดาค้นหาแหล่งโบราณคดี  การใช้รังสีอินฟาเรด  

อุลตราไวโอเลต  การเรืองแสงในการวิเคราะห์ภาพเขียน   

การก าหนดอายุเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนต์  เทคนิค

ไอโซโทปคาร์บอน  การใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

แบบสแกน และแบบทะลุผ่าน  การใช้นิวตรอนและรังสี

ซินโครตรอนในการศึกษาโบราณวัตถุ  การก าหนดอายุ

ด้วยเครื่องเร่งอนุภาค ในงานโบราณคดี ประวัติศาสตร์

และศิลปะ 
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ไม่มีรายวิชานี ้

723-724 รังสีประยุกต์ส าหรับนิติวิทยาศาสตร์  

(Applied Radiation for Forensic Science) 

             2((2)-0-4) 

             วิทยาศาสตร์ส าหรับนิติวิทยาศาสตร์ กฎหมาย 

จริยธรรม และหลักการทางนิติวิทยาศาสตร์ ปัญหาข้อ

พิพาทและคดีความด้านรังสีในสิ่งแวดล้อม การตรวจ

พิสูจน์ทางฟิสิกส์ในงานนิติวิทยาศาสตร์ หลักพื้นฐานของส

เปกโทรสโคปีรังสีอินฟราเรดแบบฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์ม 

เทคนิคการเตรียมสารตัวอย่างวัตถุพยานและการวิเคราะห์

ผลทางนิติวิทยาศาสตร์ สเปกโทรสโคปีรังสีเหนือม่วงของ

สารเสพติด การใช้เทคนิครังสีอินฟราเรดในการพิสูจน์

เอกลักษณ์ของยาเสพติด การวิเคราะห์ผลไอโซโทปในวัตถุ

พยานและสิ่งแวดล้อม 

 

ไม่มีรายวิชานี ้

723-725  รังสีวิทยาส าหรับเวชศาสตร์นิวเคลียร์  

(Radiology for Nuclear Medicine) 2((2)-0-4) 

              หลักการทางฟิสิกส์ของการสร้างภาพรังสี

วินิจฉัย เครื่องนับวัดรังสีและเครื่องถ่ายภาพทางเวช

ศาสตร์นิวเคลียร์ การจ าลองงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ด้วย

มอนติคาร์ โล การตรวจวัดรังสีและความปลอดภัย 

หลักการแปลผลและการประเมินภาพถ่ายทางรังสี การ

บริหารงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

 

 

 

 

ไม่มีรายวิชานี ้

723-726  ชุดวิชาการประเมินปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม 

เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน  6((5)-3-10) 

(Module; Environmental Radiation Dose 

Assessment for Sustainable Life) 

               รังสี และไอโซโทป การวัด ไอโซโทปรังสี 

กัมมันตภาพรังสี เทคนิคการวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับการแผ่

รังสี     การออกแบบวัสดุก าบังรังสีด้วยคอมพิวเตอร์ 

การศึกษาสมบัติของวัสดุก าบังรังสี การศึกษาสมบัติการ

ดูดซับของวัสดุก าบั งรังสี  เทคนิคไอโซโทปส าหรับ

การศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน การน าเอาไอโซโทป

กัมมั นตรังสี ไป ใช้ ใน การวิ เค ราะ ห์สารตั วอย่ างใน

สิ่ งแวดล้อม ประยุกต์ ใช้รังสีส าหรับการส ารวจทาง
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ธรณีวิทยา 

 

 

ไม่มีรายวิชานี ้

 

 

 

723-727  ชุดวิชารังสีเพิ่มความมั่งคั่งเพื่อเกษตรกรไทย  

6((5)-3-10) 

(Module: Radiation Increase Prosperity for Thai 

Farmers) 6((5)-3-10) 

   รังสีและไอโซโทป การวัดไอโซโทปรังสี กัมมันตภาพรังสี 

รังสีและสารเคมีก่อกลายพันธุ์  เทคนิคการกลายพันธุ์ใน

พืชด้วยรังสี ท าหมันแมลงด้วยรังสี ยืดอายุผลผลิตทาง

การเกษตรด้วยรังสี ถนอมอาหารด้วยรังสีเทคโนโลยี

นิวเคลียร์ในอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีนิวเคลียร์ทาง

การเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม เทคโนโลยีนิวเคลียร์ใน

อุตสาหกรรมพอลิเมอร์ การควบคุมอันตรายจากสาร

กัมมันตรังสีในอุตสาหกรรม 
1. หมวดวิทยานิพนธ์  

723-641 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 36 (0-108-0) 

            ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อทีส่นใจในสาขาวชิาฟสิิกส์

ประยุกต์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ

ประโยชน์ทางดา้นวชิาการ และ/หรือ เพื่อประยุกต์ใช้

งาน ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

723-641 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 36 (0-108-0) 

คงเดิม 

723-642 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 18 (0-54-0) 

            ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจในสาขาวิชาฟิสิกส์

ประยุกต์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ

ประโยชน์ทางด้านวิชาการ และ/หรือ เพื่อประยุกต์ใช้

งาน ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  

723-642 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 18 (0-54-0) 

คงเดิม 
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ก-2 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการด าเนินการของผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 1 

รศ.ดร. ธวัช ชิตตระการ โรงเรียน ม.อ. วิทยานุสรณ์ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. ชื่อหลักสูตร/ปริญญา 

�  เหมาะสม     �  ไม่เหมาะสม 

รับทราบ 

2. จ านวนหน่วยกิต……36………….หน่วยกิต 

�  เหมาะสม     �  ไม่เหมาะสม 
รับทราบ 

3. คุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

�  เหมาะสม     �  ไม่เหมาะสม 
รับทราบ 

4. การเขียนสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จะเป็น

ต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

�  เหมาะสม     �  ไม่เหมาะสม 

รับทราบ 

5. ปรัชญา/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

� เหมาะสม      �  ไม่เหมาะสม 

            5.1 ควรปรับเป้าหมายของหลักสูตรให้มีจุดเน้น

ที่บูรณาการด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์ และ ด้านยางพาราเข้า

ด้วยกัน ซึ่งจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ และ 

วิทยาเขตปัตตานี เช่น การวัลคาไนซ์น้ ายางพาราด้วยรังสี

แกมมา หรือ รังสีจากเครี่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอน หรือ 

ซินโครตรอน หรือ ไซโคลตรอน เพื่อลดปริมาณโปรตีนที่

ก่อให้เกิดภูมิแพ้ในน้ ายางพารา ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าน้ า

ยางพารา สามารถน าไปผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ ที่มี

มูลค่าสูงกว่าถุงมือทั่วไป เพราะไม่ท าให้บุคลากรทางการ

แพทย์ที่ใช้ถุงมือดังกล่าวเกิดการแพ้ เป็นหารเพิ่อมูลค่าน้ า

ยางพารา ซึ่งจะช่วยให้ประเทศมีรายได้เพิ่มข้ึน 

        5.2 สร้างจุดเน้นทางด้านการหาอายุฟอสซิลด้วย

เทคนิ ค  Raiocarbon dating หรือ  การหาอายุ ของ

ตัวอย่างโบราณคดี ด้วยเทคนิค Thermoluminescence 

dating (TL) ซึ่งปัจจุบันยังมีต้องการบุคลากรที่มีความ

ช านาญการทางด้านนี้ เป็นจ านวนมากจะช่วยสร้าง 

Uniqueness ให้กับหลักสูตร น่าจะมีนักศึกษามาสมัคร

5. ปรัชญา/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

      5.1 ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ อยู่ใน

หมวดที่ 2 ข้อ 1.1 ปรัชญาหลักสูตร 

                 1.2 หลักการและเหตุผล 

                 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

     5.2 ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ หมวดที่ 

2 ข้อ 1.2 หลักการและเหตุผล และได้เพิ่มเนื้อหาเกี่ยว

การวัลคาไนซ์น้ ายางพารา ในวิชา 723-518 การใช้

กัมมันตภาพรังสีในพอลิเมอร์ 

    5.3 ส่วนการหาอายุฟอสซิลด้วยเทคนิค Raiocarbon 

dating หรือ การหาอายุของตัวอย่างโบราณคดี ด้วย

เทคนิค Thermoluminescence dating (TL) มีเนื้อหา

ในรายวิชา 723-722 รังสีในงานศิลปะและโบราณคดี  
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เรียนเพิ่มข้ึน 

6. ระบบการจัดการศึกษา 

�  เหมาะสม     �  ไม่เหมาะสม 

รับทราบ 

7. คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา 

�  เหมาะสม     �  ไม่เหมาะสม 

รับทราบ 

8. การคัดเลือกบุคคลผู้เข้ารับการศึกษา 

�  เหมาะสม     �  ไม่เหมาะสม 

รับทราบ 

9. งบประมาณ 

� เหมาะสม      �  ไม่เหมาะสม 

      9.1 การประมาณการรายรับไม่ถูกต้อง (ปี พ.ศ. 

2565-2568) ไม่สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษา 

      9.2 จ านวนนักศึกษาในหัวข้อ 2.5 (รายรับ) และ

หัวข้อ 2.6 (รายจ่าย) ไม่สอดคล้องกัน 

9. งบประมาณ 

     ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ อยู่ในหมวด

ที่ 3 ข้อ 2.6 งบประมาณตามแผน  

10. ส าหรับนักศึกษาที่เน้นด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

หมวดวิชาบังคับ 

� เหมาะสม      �  ไม่เหมาะสม 

      ควรให้เรียนรายวิชาเกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ า

ยางพารา กระบวนการวัลคาไนซ์น้ ายางพาราด้วยรังสี

แกมมา และ ด้วยเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอน การหา

อายุฟอสซิล หรือ ตัวอย่างทางโบราณคดีเทคนิค ด้วย 

Thermoluminescence dating (TL)   

10. ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 

      10.1 ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิโดย

เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวการวัลคาไนซ์น้ ายางพารา ในวิชา 723-

518 การใช้กัมมันตภาพรังสีในพอลิเมอร์ 

     10.2 ส่ ว น ก า ร ห า อ า ยุ ฟ อ ส ซิ ล ด้ ว ย เท ค นิ ค 

Raiocarbon dating หรือ  การหาอายุ ของตั วอย่ า ง

โบราณคดี ด้วยเทคนิค Thermoluminescence dating 

(TL) มีเนื้อหาในรายวิชา 723-722 รังสีในงานศิลปะและ

โบราณคดี 

11. ส าหรับนักศึกษาที่เน้นด้านฟิสิกส์พอลิเมอร์ ควรเพิ่ม

หมวดวิชาเลือก 

� เหมาะสม      �  ไม่เหมาะสม 

         ควรเพิ่ ม รายวิชาเกี่ ยวกับคุณ สมบัติ ของน้ า

ยางพารา กระบวนการวัลคาไนซ์น้ ายางพาราด้วยรังสี

แกมมา และ ด้วยเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอน การหา

อายุฟอสซิล หรือ ตัวอย่างทางโบราณคดีเทคนิค ด้วย 

Thermoluminescence dating (TL) 

11. ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 

      11.1 ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิโดย

เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการวัลคาไนซ์น้ ายางพารา ในวิชา 

723-518 การใช้กัมมันตภาพรังสีในพอลิเมอร์ 

     11.2 ส่ ว น ก า ร ห า อ า ยุ ฟ อ ส ซิ ล ด้ ว ย เท ค นิ ค 

Raiocarbon dating หรือ  การหาอายุ ของตั วอย่ า ง

โบราณคดี ด้วยเทคนิค Thermoluminescence dating 

(TL) มีเนื้อหาในรายวิชา 723-722 รังสีในงานศิลปะและ

โบราณคดี 

12. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

�  เหมาะสม     �  ไม่เหมาะสม 

รับทราบ 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

13. Curriculum Mapping 

�  เหมาะสม     �  ไม่เหมาะสม 

รับทราบ 

14. การพัฒนาอาจารย์ 

�  เหมาะสม     �  ไม่เหมาะสม 

รับทราบ 

15. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

�  เหมาะสม     �  ไม่เหมาะสม 

รับทราบ 

16. การประเมิน และการปรับปรุงการด าเนินการของ

หลักสูตร 

�  เหมาะสม     �  ไม่เหมาะสม 

รับทราบ 

17. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

ประยุกต์นี้เหมาะส าหรับสถานการณ์ประเทศในปัจจุบัน 

ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ พ.ศ. 2561 – 2580  

 

- ทางหลักสูตรได้เพิ่มเติมข้อมูลตามข้อเสนอแนะ 

18. นักศึกษาควรได้รับการเสริมสร้างศักยภาพเพิ่มเติม

จากด้านวิชาการ คือ ทักษะทางด้าน Soft skill ซึ่งจะท า

ให้เป็นบัณฑิตที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ โดยชื่น

ชมใน ศิลปะ ดนตรี เข้าใจเกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง 

สิทธิพลเมือง สุขภาพ และ สิ่งแวดล้อม สามารถท างานใน

ประเทศใดบนโลกใบนี้ได้ ซึ่งเน้นหนัก 4 ด้าน  

 1) ด้ า น แ ร ก ไ ด้ แ ก่  ทั ก ษ ะ ก า ร สื่ อ ส า ร 

(Communication)   

 2) ด้ านที่ ส องได้ แก่  ทั กษะการท างาน ร่วมกั น 

(Collaboration) โดยเฉพาะโลกปัจจุบันการท างาน

ภายใต้พหุวัฒนธรรม. 

    3) ด้านที่สามได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical 

thinking) 

 4) ด้ า น ที่ สี่ ไ ด้ แ ก่  ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด ส ร้ า งส ร ร ค์ 

(Creativity)  

18. ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิโดยเพิ่ม

เนื้อหาในหัวข้อ 1.1 ปรัชญา 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

19. ควรพัฒนาหลักสูตรทั้งแบบ Degree และแบบ Non-

Degree โดยการพัฒนาหลักสูตรเทียบโอนจากท างาน 

เช่นบุคลากรที่ท างานในโรงงานน้ ายางข้น หรือ กรม

ศิลปากร ก็ออกแบบหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สอดคล้องกับ

ทิศทางขององค์กร เป้าหมายคือ ศิษย์เก่า หรือ กลุ่ม

คนท างาน ที่ต้องการพัฒนาตนเองด้วยการเพิ่มทักษะ

ชั้นสูง ซึ่งท าให้ Win-Win ทั้งสองฝ่าย 

หลักสูตรได้ออกแบบที่เอ้ือต่อกลุ่มคนท างาน ซึ่งสามารถ

เข้าศึกษาได้ โดยเฉพาะในแผน ก1 

20. ปรับรูปแบบการเรียนรู้ส าหรับรองรับทรัพยากร

บุคคลที่อยู่นอกระบบทางการศึกษาจะต้องใช้หลักการ

ของการเรียนรู้ตลอดชีวิตมาใช้ เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้เท่า

ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้ระบบการเรียนรู้ด้วย

ร ะ บ บ อ อ น ไล น์  (Massive Online Open Course: 

MOOC) เพื่อรองรับสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ที่

ยืดเยื้อ 

ด้วยสถานการณ์โรค โควิด-19 ระบาด ปัจจุบัยหลักสูตร

ได้ปรับรูปแบบการเรียนรู้มาใช้ระบบออนไลน์ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 2 

รศ. ดร. มนัส  แซ่ด่าน สถานที่ท างาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. ชื่อหลักสูตร/ปริญญา 

�  ถูกต้อง         �  ไม่ถูกต้อง 

       เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ฟิสิกส์ประยุกต์ มีการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านพอลิเมอร์ และ

นิวเคลียร ์

    ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ ทั้งด้านพอลิเมอร์ 

และนิวเคลียร์ ให้สามารถน าไปต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้

ใหม่ๆ และวิชาชีพต่าง ๆที่หลากหลาย 

2. จ านวนหน่วยกิต……36…………..หน่วยกิต 

�  เหมาะสม     � ไม่เหมาะสม 

        เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ฟิสิกส์ประยุกต์ จัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบ 

Active Leaniing เน้นการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ด้าน

ฟิสิกส์ประยุกต์ทั้งด้านพอลิเมอร์ และนิวเคลียร์ 

   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้

นักศึกษาเรียนตามหลักสูตรจนครบ 36 หน่วยกิตที่ตั้งใว้ และ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้

นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทั้งใน และต่างประเทศเพื่อน ามา

พัฒนาวิทยานิพนธ์ 

3. คุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

�  เหมาะสม     � ไม่เหมาะสม 

        เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ฟิสิกส์ประยุกต์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ 

และประสบการณ์ทั้งด้านการสอน และผลงานทางวิชาการที่

สอดคล้องกับแนวทางพัฒนานักศึกษาในด้านฟิสิกส์ประยุกต์

ทั้งด้านพอลิเมอร์ และนิวเคลียร์ 

   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการพัฒนาตนเองทั้งด้านการสอน 

และการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา และ

ในอนาคตมีแนวคิดที่จะรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เพิ่มเติม หรือขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่คุณวุฒิ  หรือ

ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร หรือสอดคล้องกับ

หัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทั้งด้านพอลิเมอร์ และ

นิวเคลียร์ มาเป็นอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4. การเขียนสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จะเป็น

ต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

�  เหมาะสม     � ไม่เหมาะสม 

       เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ฟิสิกส์ประยุกต์ มีการประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ทั้งด้านพอลิ

เมอร์ และนิวเคลียร์ ที่สอดคล้องกับภูมิศาสตร์พื้นที่ภาคใต้ที่

มีผลผลิตยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ และยังมีผลิตผล

ทางการเกษตรด้านอ่ืนๆอีกหลายชนิด นอกจากนี้ยังได้รับ

ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดจากสารกัมมันตรังสี ผลกระทบ

จากภัยพิบัติจากธรรมชาติหลายรูปแบบ  

   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ศึกษาบริบทพื้นที่ภาคใต้ที่

สามารถน าความรู้ทางฟิสิกส์ทั้งด้านพอลิเมอร์ และนิวเคลียร์

มาพัฒนา เห็นได้จากวิทยานิพนธ์ของบัณฑิต จะมีความ

เก่ียวเนื่องกับยางพารา และรังสี 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

5. ปรัชญา/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

�  เหมาะสม     � ไม่เหมาะสม 

       เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ฟิสิกส์ประยุกต์ มีการประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ทั้งด้านพอลิ

เมอร์ และนิวเคลียร์ ที่สอดคล้องกับภูมิศาสตร์พื้นที่ภาคใต้

และมีจุดเน้นที่พัฒนานักศึกษามีอาชีพที่ชัดเจน และมีทักษะ

ที่ส าคัญในปัจจุบัน 

   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีแนวคิดที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ 

จากการประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ด้านพอลิเมอร์ และ

นิวเคลียร์ เพื่อพัฒนาวิชาชีพต่างๆ ตลอดจนพัฒนานักศึกษา

ให้สามารถท างานได้หลากหลาย สาขาอาชีพ โดยเน้นทักษะ

ในการท างาน ทักษะการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ในสังคมพหุ

วัฒนธรรม 

6. ระบบการจัดการศึกษา 

�  เหมาะสม     � ไม่เหมาะสม 

       เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ฟิสิกส์ประยุกต์  จัดการศึกษาให้ เป็น ไปตามข้อบั งคับ

มหาวิท ยาลั ยส งขลาน ครินท ร์ ว่ าด้ วยการศึ กษ าชั้ น

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

รับทราบ 

7. คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา 

�  เหมาะสม     � ไม่เหมาะสม 

  เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ฟิสิกส์ประยุกต์ รับนักศึกษาที่มีคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ และ

วิศวกรรมศาสตร์ และมีการก าหนดผลการเรียนที่เหมาะสม

แล้ว มีประสบกาณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร  

   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีแนวคิดที่จะสร้างบัณฑิตที่มีอาชีพ 

ที่หลากหลาย โดยใช้พื้นฐานความรู้ด้านฟิสิกส์พอลิเมอร์ 

และฟิสิกส์นิวเคลียร์ จากการท าวิจัยที่มีจุดเริ่มต้นมาจาก

บริบทพื้นที่  หรือแหล่งอาชีพต่างๆ เพื่อพัฒนาพื้นที่และ

พัฒนาวิชาชีพนั้นๆ ดังนั้นจึงมีการก าหนดคุณสมบัติ และ

ประสบการณ์ของผู้ เรียนที่ สอดคล้องกับแนวทางของ

หลักสูตร 

8. การคัดเลือกบุคคลผู้เข้ารับการศึกษา 

�  เหมาะสม     � ไม่เหมาะสม 

       เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ฟิสิกส์ประยุกต์ รับนักศึกษาที่มีคุณวุฒิ และประสบกาณ์ที่

สอดคล้องกับหลักสูตร ที่สามารถพัฒนานักศึกษาได้อย่างตรง

ประเด็น 

รับทราบ 

9. งบประมาณ 

�  เหมาะสม     � ไม่เหมาะสม 

       เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ฟิสิกส์ประยุกต์ มีการใช้ครุภัณฑ์ และเครื่องมือ เครื่อง

ตรวจวัดต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพสูง และมีการศึกษาวิจัยใน

พื้นที่ต่างๆ 

รับทราบ 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1 0. ส าหรับนักศึกษาที่เน้นด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

หมวดวิชาบังคับ 
�  เหมาะสม     � ไม่เหมาะสม 

       เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ฟิสิกส์ประยุกต์ มีรายวิชาบังคับด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์ที่

นักศึกษาสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาวิทยานิพนธ์ได้ 

รับทราบ 

11. ส าหรับนักศึกษาที่เน้นด้านฟิสิกส์พอลิเมอร์  

� เหมาะสม     �  ไม่เหมาะสม 

       เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ฟิสิกส์ประยุกต์ มีรายวิชาบังคับด้านฟิสิกส์พอลิเมอร์ ที่

นักศึกษาสามารถน าไปใชใ้นการพัฒนาวิทยานิพนธ์ได ้แต่ควร

ปรับปรุง 

1. วิชา 723-501 Structure and physical 

properties of polymers ให้เปลี่ยนชื่อวิชา และ

ปรับค าอธิบายรายวชิา 

2. 723-502 Mechanical properties of plastics 

and rubber ให้ปรับค าอธิบายรายวิชา 

3. 723-503 Rheological properties of polymer   

ให้ปรับค าอธิบายรายวิชา 

4. 723-511 Polymer processing ให้ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

5. 723-514 Polymeric material and additives ให้

ปรับออก 

6. 723-519 Advanced polymer technology ใ ห้

ปรับออก 

7. 723-615 Polymer modifications   ใ ห้ ป รั บ

ค าอธิบายรายวิชา 

8. 741-540 Processing rubbers and plastics 

      ให้ปรับออก  

ปรับตามค าแนะน าของผูท้รงคณุวุฒ ิ

อยู่ในภาคผนวก ก-1 

 

12. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
�  เหมาะสม     � ไม่เหมาะสม 

       เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ฟิสิกส์ประยุกต์ มีผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

รับทราบ 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้กลยุทธ์การประเมินผล

การเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกัน และผลลัพธ์การเรียนรู้

ระดับหลักสูตร (PLOs) มีความเด่นชัดในการพัฒนานักศึกษา

ทั้งด้านพอลิเมอร์ และนิวเคลียร์ ตามความต้องการของ

ผู้เรียน  
13. Curriculum Mapping 

�  เหมาะสม     � ไม่เหมาะสม 

       เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ฟิสิกส์ประยุกต์ มี PLOs ที่ชัดเจนในการพัฒนานักศึกษาทั้ง

ด้านพอลิเมอร์ และนิวเคลียร์ ตามความต้องการของผู้เรียน 

และมีรายวิชาที่รองรับความต้องการดังกล่าวในแต่ละด้าน

อย่างชัดเจน 

รับทราบ 

14. การพัฒนาอาจารย์ 

�  เหมาะสม     � ไม่เหมาะสม 

        เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ฟิสิกส์ประยุกต์ มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ 

ให้คณาจารย์อย่างตรงจุด และสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ 

และความต้องการพัฒนางานวิจัยในด้านฟิสิกส์ประยุกต์ ทั้ง

ด้านพอลิเมอร์ และนิวเคลียร์ 

หลักสูตรส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรขอทุนวิจัย และ

น าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ ตลอดจนเผยแพร่

ผลงานในวารสารที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เข้า

อบรมในโครงการต่างๆ 

15. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

�  เหมาะสม     � ไม่เหมาะสม 

         เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ฟิสิกส์ประยุกต์ มีกระบวนการก ากับมาตรฐานหลักสูตรตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

หลักสูตรมีการรายงานการด าเนินของหลักสูตรทุกปี ปีละ 2 

คร้ัง  

16. การประเมิน และการปรับปรุงการด าเนินการของ

หลักสูตร 

�  เหมาะสม     � ไม่เหมาะสม 

        เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ฟิสิกส์ประยุกต์ มีการประเมินหลักสูตรในภาพรวมท าโดยการ

ส ารวจข้อมูลจากนศ.ปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ ผู้ว่าจ้าง หรือ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ และศึกษาแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรกับ

บุคคลดังกล่าว 

หลักสูตรมีการปรับปรุงทุก 5 ปี ยกเว้นรอบนี้จะปรับปรุงเร็ว

เนื่องจากต้องปรับปรุงให้เป็นไปตามแนว OBE พร้อมกันทุก

หลักสูตร 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 3  

พันต ารวจโทหญิง จรัสศรี ส าราญ สถานที่ท างาน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 ส านักพิสูจน์หลักฐานต ารวจ  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของ

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

1. ชื่อหลักสูตร/ปริญญา 

�  ถูกต้อง         �  ไม่ถูกต้อง 

       เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มีการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านพอลิเมอร์ 

และนิวเคลียร์ 

รับทราบ 

2. จ านวนหน่วยกิต……36…………..หน่วยกิต 

�  เหมาะสม     � ไม่เหมาะสม 

        เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ จัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้

แบบ Active Leaniing เน้นการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ด้านฟิสิกส์ประยุกต์ทั้งด้านพอลิเมอร์ และนิวเคลียร์ 

   

ผู้รับผิดชอบ

ห ลั ก สู ต ร 

ด า เนิ น ก า ร

จัดการเรียน

การสอน ให้

นั ก ศึ ก ษ า

เ รี ย น ต า ม

หลักสูตรจน

ค ร บ  36 

หน่วยกิตที่ตั้ง

ใว้ ส่งเสริมให้

นั ก ศึ ก ษ า

ค้ น ค ว้ า ห า

ความรู้ทั้ งใน 

แ ล ะ

ต่างประเทศ

เพื่ อ น า ม า

พั ฒ น า

วิทยานิพนธ์ 
3. คุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

�  เหมาะสม     � ไม่เหมาะสม 

        เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี

คุณวุฒิ และประสบการณ์ทั้งด้านการสอน และผลงานทางวิชาการที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนานักศึกษาในด้าน

ฟิสิกส์ประยุกต์ทั้งด้านพอลิเมอร์ และนิวเคลียร์ 

   มีนโยบาย

ในการพัฒนา

ทั้ งด้ านการ

ส อ น  แ ล ะ

ก า ร วิ จั ย ที่
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของ

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

สอดคล้องกับ

ค ว า ม

ต้องการของ

นั ก ศึ ก ษ า 

ก า ร รั บ

อ าจ า รย์ ใน

อนาคตต้องมี

คุณวุฒิ  หรือ

ประสบการณ์

ที่สอดคล้อง

กับหลักสูตร 

ห รื อ

สอดคล้องกับ

หั ว ข้ อ

วิทยานิพนธ์

ของนักศึกษา

ทั้ งด้านพอลิ

เม อ ร์  แ ล ะ

นิวเคลียร์  

4. การเขียนสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จะเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

�  เหมาะสม     � ไม่เหมาะสม 

       เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มีการประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ทั้งด้าน

พอลิเมอร์ และนิวเคลียร์ ที่สอดคล้องกับภูมิศาสตร์พื้นที่ภาคใต้ที่มีผลผลิตยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ และ

ยังมีผลิตผลทางการเกษตรด้านอ่ืนๆอีกหลายชนิด นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดจากสาร

กัมมันตรังสี ผลกระทบจากภัยพิบัติจากธรรมชาติหลายรูปแบบ  

   

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ได้

ศึกษาบริบท

แ ล ะ อั ต

ลักษณ์พื้นที่

ภ า ค ใ ต้ ที่

ส ามารถน า

ความ รู้ ท า ง

ฟิสิกส์ทั้งด้าน

พ อ ลิ เม อ ร์ 

แ ล ะ
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของ

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

นิวเคลียร์มา

พัฒนา เห็น

ไ ด้ จ า ก

วิทยานิพนธ์

ของบัณ ฑิ ต 

จ ะ มี ค ว า ม

เก่ียวเนื่องกับ

ย า ง พ า ร า 

และรังสี 

5. ปรัชญา/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

�  เหมาะสม     � ไม่เหมาะสม 

       เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มีการประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ทั้งด้าน

พอลิเมอร์ และนิวเคลียร์ ที่สอดคล้องกับภูมิศาสตร์พื้นที่ภาคใต้และมีจุดเน้นที่พัฒนานักศึกษามีอาชีพที่ชัดเจน 

และมีทักษะที่ส าคัญในปัจจุบัน 

   

ผู้รับผิดชอบ

หลั กสู ตร มี

แนวคิดที่จะ

ส ร้ า ง อ ง ค์

ความรู้ใหม่ๆ 

จ า ก ก า ร

ป ร ะ ยุ ก ต์

ค วาม รู้ ท า ง

ฟิ สิ ก ส์ ด้ า น

พ อ ลิ เม อ ร์ 

แ ล ะ

นิ ว เค ลี ย ร์ 

เพื่ อ พั ฒ น า

นักศึกษาให้

ส า ม า ร ถ

ท า ง า น ไ ด้

หลากหลาย 

สาขาอาชีพ 

โ ด ย เ น้ น

ทักษะในการ

ท า ง า น 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของ

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

ทั ก ษ ะ ก า ร

ท า ง า น

ร่วมกับผู้ อ่ืน 

ในสังคมพหุ

วัฒนธรรม 

6. ระบบการจัดการศึกษา 

�  เหมาะสม     � ไม่เหมาะสม 

       เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ จัดการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

รับทราบ 

7. คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา 

�  เหมาะสม     � ไม่เหมาะสม 

  เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ รับนักศึกษาที่มีคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ 

และวิศวกรรมศาสตร์ และมีการก าหนดผลการเรียนที่เหมาะสมแล้ว มีประสบกาณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร  

   

ผู้รับผิดชอบ

หลั กสู ตร มี

แนวคิดที่จะ

สร้างบัณฑิต

ที่มีอาชีพ  ที่

หลากหลาย 

โ ด ย ใ ช้ พื้ น

ฐานความรู้

ด้ า น ฟิ สิ ก ส์

พ อ ลิ เม อ ร์ 

แ ล ะ ฟิ สิ ก ส์

นิ ว เค ลี ย ร์ 

จากการท า

วิ จั ย ที่ มี

จุดเริ่มต้นมา

จ า ก บ ริ บ ท

พื้ น ที่  ห รื อ

แหล่งอาชีพ

ต่ า ง ๆ  เพื่ อ



96 

 

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของ

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

พัฒนาพื้นที่

และพั ฒ น า

วิชาชีพนั้นๆ 

ดั ง นั้ น จึ ง มี

การก าหนด

คุ ณ ส ม บั ติ 

แ ล ะ

ประสบการณ์

ของผู้เรียนที่

สอดคล้องกับ

แนวทางของ

หลักสูตร 

8. การคัดเลือกบุคคลผู้เข้ารับการศึกษา 

�  เหมาะสม     � ไม่เหมาะสม 

       เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ รับนักศึกษาที่มีคุณวุฒิ และประสบ

กาณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร ที่สามารถพัฒนานักศึกษาได้อย่างตรงประเด็น 

รับทราบ 

9. งบประมาณ 

�  เหมาะสม     � ไม่เหมาะสม 

       เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มีการใช้ครุภัณฑ์ และเครื่องมือ เครื่อง

ตรวจวัดต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพสูง และมีการศึกษาวิจัยในพื้นที่ต่างๆ 

รับทราบ 

1 0. ส าหรับนักศึกษาที่เน้นด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

หมวดวิชาบังคับ 
�  เหมาะสม     � ไม่เหมาะสม 

       เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มีรายวิชาบังคับด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์ที่

นักศึกษาสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาวิทยานิพนธ์ได้ 

ป รั บ ต า ม

ค า แ น ะ น า

ข อ ง

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ดังค าอธิบาย

ร า ย วิ ช า

หน้าที่ 29 

11. ส าหรับนักศึกษาที่เน้นด้านฟิสิกส์พอลิเมอร์  

� เหมาะสม     �  ไม่เหมาะสม 

       เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มีรายวิชาบังคับด้านฟิสิกส์พอลิเมอร์ ที่

นักศึกษาสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาวิทยานิพนธ์ได้ แต่ควรปรับปรุง 

รับทราบ 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของ

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

1. วิชา 723-501 Structure and physical properties of polymers ให้เปลี่ยนชื่อวิชา และปรับ

ค าอธิบายรายวิชา 

2. 723-502 Mechanical properties of plastics and rubber ให้ปรับค าอธิบายรายวิชา 

3. 723-503 Rheological properties of polymer   ให้ปรับค าอธิบายรายวิชา 

4. 723-511 Polymer processing ให้ปรับค าอธิบายรายวิชา 

5. 723-514 Polymeric material and additives ให้ปรับออก 

6. 723-519 Advanced polymer technology ให้ปรับออก 

7. 723-615 Polymer modifications   ให้ปรับค าอธิบายรายวิชา 

8. 741-540 Processing rubbers and plastics 

      ให้ปรับออก  
12. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
�  เหมาะสม     � ไม่เหมาะสม 

       เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มีผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกัน และ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) มีความเด่นชัดในการพัฒนานักศึกษาทั้งด้านพอลิเมอร์ และนิวเคลียร์ 

ตามความต้องการของผู้เรียน  

 

13. Curriculum Mapping 

�  เหมาะสม     � ไม่เหมาะสม 

       เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มี  PLOs ที่ชัดเจนในการพัฒนา

นักศึกษาทั้งด้านพอลิเมอร์ และนิวเคลียร์ ตามความต้องการของผู้เรียน และมีรายวิชาที่รองรับความต้องการ

ดังกล่าวในแต่ละด้านอย่างชัดเจน 

รับทราบ 

14. การพัฒนาอาจารย์ 

�  เหมาะสม     � ไม่เหมาะสม 

        เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริม

ประสบการณ์ ให้คณาจารย์อย่างตรงจุด และสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ และความต้องการพัฒนางานวิจัยใน

ด้านฟิสิกส์ประยุกต์ ทั้งด้านพอลิเมอร์ และนิวเคลียร์ 

ห ลั ก สู ต ร

ส่ ง เส ริ ม ใ ห้

อ า จ า ร ย์

ป ร ะ จ า

หลักสูตรขอ

ทุนวิจัย และ

น า เ ส น อ

ผลงานวิจัยใน

ที่ ป ร ะ ชุ ม

วิ ช า ก า ร 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของ

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

ต ล อ ด จ น

เ ผ ย แ พ ร่

ผ ล ง า น ใ น

วา รส า รที่ มี

คุ ณ ภ า พ 

นอกจากนี้ยัง

ส่ ง เส ริ ม ใ ห้

เข้าอบรมใน

โ ค ร ง ก า ร

ต่างๆ 

15. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

�  เหมาะสม     � ไม่เหมาะสม 

         เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มีกระบวนการก ากับมาตรฐาน

หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2552 

ห ลั ก สู ต ร มี

การรายงาน

ก า รด า เนิ น

ของหลักสูตร

ทุกปี ปีละ 2 

คร้ัง  
16. การประเมิน และการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

�  เหมาะสม     � ไม่เหมาะสม 

        เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มีการประเมินหลักสูตรในภาพรวมท า

โดยการส ารวจข้อมูลจากนศ.ปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ ผู้ว่าจ้าง หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ และศึกษาแนวทางการปรับปรุง

หลักสูตรกับบุคคลดังกล่าว 

ห ลั ก สู ต ร มี

การปรับปรุง

ทุ ก  5 ปี 

ยกเว้นรอบนี้

จะปรับปรุง

เร็วเนื่องจาก

ต้องปรับปรุง

ให้เป็นไปตาม

แ น ว  OBE 

พร้อมกันทุก

หลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ดร.สมัญญา สงวนพรรค สถานที่ท างาน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. ชื่อหลักสูตร/ปริญญา 

�  ถูกต้อง         �  ไม่ถูกต้อง 

       เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์

ประยุกต์  เป็นหลักสูตรที่มีการน าความรู้ด้านฟิสิกส์ ไป

ประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น นิวเคลียร์ ยาง พลาสติก 

โบราณคดี นิติวิทยาศาสตร์ และด้านการจัดการอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

    ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ ทั้งด้านพอลิเมอร์ 

และนิวเคลียร์ ให้สามารถน าไปต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้

ใหม่ๆ และวิชาชีพต่าง ๆที่หลากหลาย  

2. จ านวนหน่วยกิต……36…………..หน่วยกิต 

�  เหมาะสม     � ไม่เหมาะสม 

เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์

ประยุกต์ สามารถเลือกลงทะเบียนในรายวิชาที่เปิดสอนได้ 

รวมถึงมีการเรียนการสอนในลักษณะเน้นการท าวิจัยเป็นหลัก

ด้วย 

   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้

นักศึกษาเรียนตามหลักสูตรจนครบ 36 หน่วยกิตที่ตั้งไว้ และ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้

นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทั้งใน และต่างประเทศเพื่อน ามา

พัฒนาวิทยานิพนธ์ 

3. คุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

�  เหมาะสม     � ไม่เหมาะสม 

        เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

ฟิสิกส์ประยุกต์ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงกับ

เนื้อหาการสอน รวมถึงมีประสบการณ์ด้านการท าวิจัยที่

เก่ียวข้องกับหลักสูตร 

   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการพัฒนาตนเองทั้งด้านการสอน 

และการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา และ

ในอนาคตมีแนวคิดที่จะรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เพิ่มเติม หรือขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ หรือ

ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร หรือสอดคล้องกับ

หัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทั้งด้านพอลิเมอร์ และ

นิวเคลียร์ มาเป็นอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

4. การเขียนสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จะเป็น

ต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

�  เหมาะสม     � ไม่เหมาะสม 

       เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์

ประยุกต์ มีการน าสถานการณ์และมีการเชื่อมโยง แนวโน้ม

เทคโนโลยี ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ของ

ประเทศไทยมาใช้ในการวางแผนหลักสูตร 

   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ศึกษาบริบทพื้นที่ภาคใต้ที่

สามารถน าความรู้ทางฟิสิกส์ทั้งด้านพอลิเมอร์ และนิวเคลียร์

มาพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และเกษตรกรรมและประมง 

5. ปรัชญา/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

�  เหมาะสม     � ไม่เหมาะสม 

เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์

ประยุกต์มีปรัชญาในการผลิตมหาบัณฑิตด้านฟิสิกส์ประยุกต์

ที่มีความหลากหลายในด้านวิชาการ และมีคุณธรรม ซึ่ง

เหมาะสมกับความต้องการบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ใน

   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีแนวคิดที่จะพัฒนานักศึกษาให้

สามารถท างานได้หลากหลาย สาขาอาชีพ โดยเน้นทักษะใน

การท างาน ทักษะการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ในสังคมพหุ

วัฒนธรรม 

     นอกจากนี้ได้พัฒนาบุคลากรไปด้วย  
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ปัจจุบัน 
               อย่างไรก็ตามในส่วนความส าคัญ หลักการและ

เหตุผล ที่ เกี่ยวข้องกับวัสดุจี โอโพลิ เมอร์ ควรเพิ่มการ

ประดิษฐ์วัสดุเมมเบรนด้วย เนื่องจากมีความสอดคล้อง

เชื่อมโยงกับรายวิชาเลือกของสาขา 
              นอกจากนี้ในส่วนของ หลักฐานและตัวบ่งชี้ ควร

เพิ่มในส่วนของการยื่นจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร ซึ่งเป็นอีก

ตัวชี้วัดที่ส าคัญในส่วนของแผนการพัฒนาการวิจัย และ

สามารถเชื่อมโยงไปถึงการถ่ายทอดนวัตกรรมที่อาจเกิดขึ้นใน

อนาคตด้วยเช่นกัน 
 
6. ระบบการจัดการศึกษา 

�  เหมาะสม     � ไม่เหมาะสม 

      จัดการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

รับทราบ 

7. คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา 

�  เหมาะสม     � ไม่เหมาะสม 

  เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์

ประยุกต์ มีเกณฑ์การรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาขั้น

ปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ วิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต  และผู้มีประสบการณ์ ในการท าวิจัยที่

เก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ส่วนผู้เข้ารับการศึกษาที่ไม่

เข้ า เกณ ฑ์ ดั งกล่ า ว  ต้ อ งผ่ าน การคั ด เลื อกจากคณ ะ

กรรมการบริหารหลักสูตร 

รับทราบ 

8. การคัดเลือกบุคคลผู้เข้ารับการศึกษา 

�  เหมาะสม     � ไม่เหมาะสม 

       เหตุผลเดียวกันกับข้อ 7  

รับทราบ 

9. งบประมาณ 

�  เหมาะสม     � ไม่เหมาะสม 

เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์

ประยุกต์ ต้องใช้งบประมาณในส่วนของการวิจัย และต้องใช้

ครุภัณฑ์ เครื่องมือวัดที่หลากหลาย รวมถึงการซ่อมแซม 

บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ เครื่องมือวัด ดังกล่าว ให้เพียงพอต่อ

รับทราบ 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
แผนการรับนักศึกษา 

1 0. ส าหรับนักศึกษาที่เน้นด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

หมวดวิชาบังคับ 
�  เหมาะสม     � ไม่เหมาะสม 

      เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์

ประยุกต์ มีการก าหนดรายวิชาที่เก่ียวข้องในส่วนพื้นฐานและ

การน าไปประยุกต์ใช้ในการท าวิจัยได้อย่างสอดคล้อง       

รับทราบ 

11. ส าหรับนักศึกษาที่เน้นด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

�  เหมาะสม     � ไม่เหมาะสม 

แต่ควรเพิ่มเติมเก่ียวกับรายวิชาที่เน้นการตรวจวัดและ

ควบคุมโดยเทคนิคทางนิวเคลียร์ในงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

หรือด้านอุตสาหกรรม เช่น อาหาร การเกษตร อัญมณี และ

พอลิ เมอร์ เกี่ยวกับการใช้รังสี ในการส ารวจ วิ เคราะห์  

ประเมินผลทางธรณีวิทยา โดยเฉพาะเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ 

ปรับตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 

          โดยเพิ่มเติมเนื้อหา ในรายวิชา 723-725 รังสีวิทยา

ส าหรับเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ชุดวิชา 723-726 การประเมิน

ปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน และชุดวิชา 723-
727 รังสีเพิ่มความมั่งคั่งเพื่อเกษตรกรไทย 

 

12. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
�  เหมาะสม     � ไม่เหมาะสม 

       เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์

ประยุกต์ มีผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กลยุทธ์การสอน

ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

ที่ครบถ้วนและมีความสอดคล้องกัน อย่างไรก็ตาม ควรมีการ

เพิ่มการประเมินจากการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุม

วิชาการระดับชาติ /นานาชาติ  เข้ า ไป ในกลยุทธ์การ

ประเมินผลการเรียนรู้ในระดับปริญญาโท ด้วย 

เพิ่มเติมในหน้า 43 ข้อ 4 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

ในระดับปริญญาโท  

13. Curriculum Mapping 

�  เหมาะสม     � ไม่เหมาะสม 

       เพราะมี PLOs ในการพัฒนานักศึกษาตามความ

ต้องการของผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รับทราบ 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
14. การพัฒนาอาจารย์ 

�  เหมาะสม     � ไม่เหมาะสม 

        เพราะมีการส่งเสริมประสบการณ์อาจารย์ตรงความ

สนใจในการท างานวิจัย 

         หลักสูตรส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าอบรม

ในโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมประสบการณ์อาจารย์ให้ตรง

กับความสนใจในการท างานวิจัย 

15. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

�  เหมาะสม     � ไม่เหมาะสม 

         เพราะมีกระบวนการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  แ ล ะ ก รอ บ ม าต รฐ าน คุ ณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

มีการรายงานการด าเนนิงานปีละ 2 คร้ัง 

16. การประเมิน และการปรับปรุงการด าเนินการของ

หลักสูตร 

�  เหมาะสม     � ไม่เหมาะสม 

        เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

ฟิสิกส์ประยุกต์ มีการประเมินหลักสูตรในภาพรวมจากการ

ส ารวจข้อมูลจากนักศึกษา บัณฑิตใหม่ รวมถึงผู้ว่าจ้างและ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ควรให้น้ าหนักกับผลการประเมินจากผู้ว่าจ้าง 

ผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่รับนักศึกษาเข้าร่วมงาน ซึ่งผล

การป ระ เมิ น ดั งกล่ าวจะแสดงถึ งป ระสิ ท ธิภ าพและ

ประสิทธิผลโดยรวมของหลักสูตรได้อย่างชัดเจน 
 

รับทราบ 
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ภาคผนวก ข 

ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พวงทิพย์ แก้วทับทิม 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปร.ด. (ฟิสิกส์) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

723-111   General Physics I  3(3-0-6)  
723-112   General Physics II 3(3-0-6)  
723-113   Physics Laboratory 1(0-3-0)                     

723-211   General Physics Laboratory I        1(0-3-0)   

723-212   General Physics Laboratory II 1(0-3-0)  

723-343   Applied Nuclear Physics 3(3-0-6)  

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

723-381   Energy Technology  3(3-0-6)  

723-444   Health Physics  3(3-0-6)  

723-471   Applied Geophysics 3(3-0-6)  

723-486   Physics Seminar 1(0-2-1)   

723-487   Physics Projects 3(0-9-0)  

 

  ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศกึษา 

723-505 Applied Atomic and Nuclear Physics 3((3)-0-6)  

723-518  Radiation Uses in Polymers 2((2)-0-4) 

723-623 Environment Radiation Safety Controls 2((2)-0-4) 
723-624 Radioactive Waste Management 2((2)-0-4) 
723-628 Spectroscopy for Applied Physics 2((2)-0-4) 

723-631 Seminar I 1(0-2-1)  
723-632 Seminar II 1(0-2-1) 

723-641 Thesis  36(0-108-0) 

723-642 Thesis  18(0-54-0) 

723-724  Applied Radiation for Forensic Science              2((2)-0-4) 

723-725  Radiology for Nuclear Medicine  2((2)-0-4) 

723-726 Module; Environmental Radiation Dose Assessment for Sustainable Life 6((5)-3-10) 

723-727 Module; Radiation Increase Prosperity for Thai Farmers  6((5)-3-10) 
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

723-505 Applied Atomic and Nuclear Physics 3((3)-0-6) 

723-622  Physics of Nuclear Reactors 2((2)-0-4) 

723-623 Environment Radiation Safety Controls 2((2)-0-4) 
723-624 Radioactive Waste Management 2((2)-0-4) 

723-627  Health Physics and Medical Aspects of Radiation  2((2)-0-4) 

723-628 Spectroscopy for Applied Physics 2((2)-0-4)  

723-631 Seminar I 1(0-2-1)  

723-632 Seminar II 1(0-2-1)  

723-641 Thesis  36(0-108-0)  

723-642 Thesis  18 (0-54-0) 

723-724  Applied Radiation for Forensic Science             2((2)-0-4) 

723-725  Radiology for Nuclear Medicine  2((2)-0-4) 

723-726 Module; Environmental Radiation Dose Assessment for Sustainable Life 6((5)-3-10) 

723-727 Module; Radiation Increase Prosperity for Thai Farmers  6((5)-3-10) 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

พวงทิพย์  แก้วทับทิม, พชิรารัฐ  โสลา, และทิพวรรณ  คงภักดี. (2562). ความเข้มข้นและอัตราการปลดปล่อย

แก๊สเรดอนจากตัวอย่างหินที่ใช้ในการก่อสร้าง บริเวณทางตอนเหนือของจังหวัดยะลา. วารสารวิจัย  

    มทร.กรุงเทพ,  13(2), 187-197. 

สุปราณี  วุน่ศรี, นุชลี  ทิพย์มณฑา, และพวงทิพย์  แก้วทบัทิม. (2562). การพัฒนาเตาประหยัดพลังงานส าหรับ

ชุมชน. วารสารวิจยั มทร.กรุงเทพ, 12(2), 8-16. 

Kaewtubtim, P., Meeinkuirt, W., Seepom, S., & Pichtel, L. (2017). Occurrence of Heavy Metals 

and Radionuclides in Sediments and Seawater in Mangrove Ecosystems in Pattani Bay, 

Thailand. Environmental Science and Pollution Research (ESPR), 24(8), 7630-7639. 

2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

ชายหงส์  กึม, สมัญญา สงวนพรรค, พวงทิพย์  แก้วทับทิม, และสมชาย กอพูนพัฒน์. (2563). การพัฒนาวัสดุเชงิ

ประกอบจีโอพอลิเมอร์จากกากตะกอนเหล็กเป็นวัสดุก าบังรังสแีกมมา. การประชุมวชิาการระดับชาติ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจ าปี 2563 (หน้า 2950-2959). นครปฐม: 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.  

 



105 

 

 

Kaewtubtim, P., Bordeepong, S., Phansuk, P., Pathan, Z., & Piromrak, A. (2019). Analysis of 

Radionuclide in Plants from Koh Tao, Surat Thani Province. The 16th International 

Phytotechnology Conference (pp.1-4). Changsha, Hunana Province, China.  

Kaewtubtim, P., & Sulong, M.  (2018). The Natural and Man-Made Radionuclides in Kluai Hin 

(Musa spp.) from Three Southernmost Provinces of Thailand. The 15th International 

Phytotechnology Conference. Institute of Lowland Forestry and Environment and the 

International Phytotechnology Society (pp.1-5). VoJvodina, Serbia: University of Novi 

Sad. 

มูบารัค เล็กเกลี้ยง, พวงทิพย์ แก้วทับทิม, อุดร ยังช่วย, สนุารี บดีพงศ์, ปิยะ ผ่านศึก, และสมหมาย ช่างเขียน. 

(2562). การวิเคราะห์นิวไคล์กัมมันตรังสี (226
Ra, 

232
Th และ 40

K) ในดินบริเวณอ าเภอเกาะพงันจังหวัด

สุราษฎร์ธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวทิยาลัยทักษณิ ครั้งที่ 29 ประจ าปี 2562 (หน้า 278-

284). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

สุชานาถ ชูพูล, พวงทิพย์ แก้วทบัทิม, สุนารี บดีพงศ์, ปิยะ ผ่านศึก, และสมหมาย ชา่งเขียน. (2561). การ

วิเคราะห์ปริมาณนิวไคล์กัมมันตรังสี (226
Ra, 

232
Th และ 40

K) ของตัวอย่างน้ าบาดาล และน้ าบอ่ตื้น

บริเวณหาดสะกอม อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา. การประชุมวิชาการระดับชาติ MUU Annual 

Conference 2018 (หน้า 113-110). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

มีซาน โตะพง, พวงทิพย์ แก้วทบัทิม, ปิยะ ผ่านศึก, สุนารี บดพีงศ์, สมหมาย ชา่งเขียน, และอุดร ยังช่วย. 

(2561).  การวิเคราะห์ปริมาณนิวไคล์กัมมนัตรังสี (226
Ra, 

232
Th, 40

K) ของพืชชนิดตา่งๆ ทีต่ าบลตาชี 

อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา. การประชุมวชิาการระดบัชาติ MUU Annual Conference 2018 (หน้า 

104-112). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

พวงทิพย์ แก้วทับทิม, ปิยะ ผ่านศึก, และสุนารี บดีพงศ์. (2561).  ศึกษาศักยภาพของพืชในการบ าบัดสาร

กัมมันตรังสีในดนิ. การประชุมวชิาการระดบัชาติราชภัฏเลยวิชาการ ประจ าปี 2561 (หน้า 994-951). 

เลย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

พวงทิพย์ แก้วทับทิม, พชิรารัฐ โสลา, ปิยะ ผ่านศึก, สุนารี บดพีงศ์, และทิพวรรณ คงภักดี. (2561). ระดับก๊าซ

เรดอนภายในอาคารเรียน อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา. การประชุมวิชาการระดับชาตพิะเยาวิจยัครั้งที่ 7 

ประจ าปี 2561 (หน้า 663-668). พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. 
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ 

 วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปร.ด. (ฟิสิกส์) 

 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

723-111 General Physics I  3(3-0-6)  
723-112 Generally Physics II 3(3-0-6)  
723-241 Modern physics                         3(3-0-6)  

723-242 Atomic Physics 3(3-0-6)  

723-342 Nuclear Physics                      3(3-0-6)   

723-114 Life Science Physics 3(3-0-6)   

723-488 Physics for Teacher                     3(3-0-6)  

723-486 Physics Seminar                     3(3-0-6)  

723-487 Physics Projects 3(3-0-6)   

723-113 Physics Laboratory 1(0-3-0)   

723-211 General Physics Laboratory I 1(0-3-0)  

723-333 Electricity and Magnetism Laboratory 1(0-3-0)   

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

723-506 Nuclear Instrumentation and Measurement 3((3)-0-6) 

723-625 Radiation Shielding 2((2)-0-4) 

723-626 Principles of Spectrometer and Accelerator 2((2)-0-4) 

723-722 Radiation in Art and Archaeometry  2((2)-0-4) 

723-641 Thesis  36(0-108-0) 

723-642 Thesis  18(0-54-0) 

723-631 Seminar I 1(0-2-1)  

723-632 Seminar II 1(0-2-1)  

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

723-506 Nuclear Instrumentation and Measurement 3((3)-0-6) 

723-626 Principles of Spectrometer and Accelerator 2((2)-0-4) 

723-629  Synchrotron Light Source 2((2)-0-4) 

723-722 Radiation in Art and Archaeometry  2((2)-0-4) 

723-641 Thesis  36(0-108-0) 

723-642 Thesis  18(0-54-0) 

723-631 Seminar I 1(0-2-1)  

723-632 Seminar II 1(0-2-1) 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
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2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Salaeh, H., Mophan, N. & Vichaidid, T. (2017).  Effects of the STAD-Cooperative learning 

techniques with science shows on achievement and retention in learning science of 

grade five students, Ban Lubobuloh School, Rueso district, Narathiwat province, 

Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences, 4(1), 27-

41. 

ธิดารัตน์ วชิัยดิษฐ, และสรศักดิ ์ด่านวรพงศ์. (2019).  รางวัลโนเบลสาขาฟสิิกส์ประจ าปี พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) 

“For ground-breaking inventions in the field of laser physics”, Thai Journal of Physics, 

36(3), 62-69. 

2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

อุมมูอัยมาน  มะดีเยาะ, ธรณิศ นาวารัตน์, และธดิารัตน์ วิชัยดษิฐ.  (2560).  การวิเคราะห์ปริมาณยูเรเนียม 

ทอเรียม และโพแทสเซียม ในตะกอนดินบริเวณรอบแหล่งโบราณคดีก าแพงเมืองสงขลา จงัหวัดสงขลา 

โดยใช้วิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี. การประชุมวชิาการระดบัชาติครั้งที่ 4 งานวิจยัเพื่อนพัฒนาท้องถิ่น 

(หน้า 1002-1008). เพชรบูรณ์: มหาวิทยาลยัราชภัฎเพชรบูรณ์. 

Ardae, D., and Vichaidid, T. (2017). The analysis of accumulated dose (AD) by 

Thermoluminescence technique of freshwater shells with different sizes from Tughute 

Ta TughuteYai historical cave at Songkhla Province. The 5th academic science and 

technology conference 2017 science and technology as a Key driver toward Thailand 

4.0 (pp.244-248). Bangkok: Miracle Grand Hotel. 

Vichaidid, T., Madiyah, U., and Navarat, T. (2018).  Annual dose measurement for luminescence 

dating in fragments of bricks from old city wall, historic site of Songkhla. The 8th 

International Conference on Applied Geophysics (pp.1-6). Songkhla: BP. Resort. 

Kruengkrai S., Vichaidid, T., and Naemchanthara K. (2019). Preparation and Characterization of 

PVA/SF Composites Nanofibers Containing Hydroxyapatite Nanoparticles via 

Electrospinning Technique. The 1st International RMUTR Conference (RMUTR-Icon 

2019) (pp.136-143). Bangkok:The Royal River Hotel.  
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3. ดร.สุนารี บดีพงศ ์

 วุฒิการศึกษาการศึกษาสูงสุด  ปร.ด. (ฟิสิกส์) 

 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

723-111 General Physics I  3(3-0-6)  

723-112 General Physics II 3(3-0-6) 

723-443 Modern Physics Laboratory 1(0-3-0)  

723-113 Physics Laboratory 1(0-3-0)  

723-484 Physical Principle of Instrument 3(3-0-6)  
723-443 Modern Physics Laboratory 1(0-3-0)   
723-332 Electricity and Magnetism II 3(3-0-6)   

723-281 Mathematical Physics I 3(3-0-6)  

723-486   Physics Seminar 1(0-2-1)   

723-487   Physics Projects 3(0-9-0)  

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

723-504 Physical of Advanced Instrument 3((3)-0-6) 

723-507 Radiation Technology 3((3)-0-6) 

723-641 Thesis  36(0-108-0) 

723-642 Thesis  18(0-54-0) 

723-631 Seminar I 1(0-2-1)  

723-632 Seminar II 1(0-2-1) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

723-504  Physical of Advanced Instrument 3((3)-0-6) 

723-507 Radiation Technology 3((3)-0-6) 

723-721  Neutron interactions and Applications 2((2)-0-4) 

723-641 Thesis  36(0-108-0) 

723-642 Thesis  18(0-54-0) 

723-631 Seminar I 1(0-2-1)  

723-632 Seminar II 1(0-2-1)  

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

พลชัย ขาวนวล, สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์, และสุนารี บดีพงศ์ (2563). การพัฒนาสมรรถนะเตาชีวมวลชนิด 

TLUD ระดับครัวเรือน. วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ, 14(1), 52-62. 
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สุนารี บดีพงศ์, ปิยะ  ผ่านศึก, และอภิญญา ศุกลรัตน์. (2562). การศึกษาสมบัติทางแร่วิทยาองค์ประกอบทาง

เคมี และสมบัติกายภาพของดินเหนียว จากแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านชุมชนโรงอ่าง จังหวัด

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

2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

Kaewtubtim, P., Bordeepong, S., Phansuk, P., Pathan, Z. & Piromrak, A. (2019). Analysis of 

Radionuclide in Plants from Koh Tao, Surat Thani Province. The 16th International 

Phytotechnology Conference (pp.1-4). Changsha, Hunana Province, China.  

มูบารัค เล็กเกลี้ยง, พวงทิพย์ แก้วทับทิม, อุดร ยังช่วย, สนุารี บดีพงศ์, ปิยะ ผ่านศึก, และสมหมาย ช่างเขียน. 

(2562). การวิเคราะห์นิวไคล์กัมมันตรังสี (226
Ra, 

232
Th และ 40

K) ในดินบริเวณอ าเภอเกาะพงันจังหวัด

สุราษฎร์ธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวทิยาลัยทักษณิ ครั้งที่ 29 ประจ าปี 2562 (หน้า 278-

284). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

สุชานาถ ชูพูล, พวงทิพย์ แก้วทบัทิม, สุนารี บดีพงศ์, ปิยะ ผ่านศึก, และสมหมาย ชา่งเขียน. (2561). การ

วิเคราะห์ปริมาณนิวไคล์กัมมันตรังสี (226
Ra, 

232
Th และ 40

K) ของตัวอย่างน้ าบาดาล และน้ าบอ่ตื้น

บริเวณหาดสะกอม อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา. การประชุมวิชาการระดับชาติ MUU Annual 

Conference 2018 (หน้า 113-110). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

มีซาน โตะพง, พวงทิพย์ แก้วทบัทิม, ปิยะ ผ่านศึก, สุนารี บดพีงศ์, สมหมาย ชา่งเขียน, และอุดร ยังช่วย. 

(2561).  การวิเคราะห์ปริมาณนิวไคล์กัมมนัตรังสี (226
Ra, 

232
Th, 40

K) ของพืชชนิดตา่งๆ ทีต่ าบลตาชี 

อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา. การประชุมวชิาการระดบัชาติ MUU Annual Conference 2018 (หน้า 

104-112). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

พวงทิพย์ แก้วทับทิม, ปิยะ ผ่านศึก, และสุนารี บดีพงศ์. (2561).  ศึกษาศักยภาพของพืชในการบ าบัดสาร

กัมมันตรังสีในดนิ. การประชุมวชิาการระดบัชาติราชภัฏเลยวิชาการ ประจ าปี 2561 (หน้า 994-951). 

เลย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

พวงทิพย์ แก้วทับทิม, พชิรารัฐ โสลา, ปิยะ ผ่านศึก, สุนารี บดพีงศ์, และทิพวรรณ คงภักดี. (2561). ระดับก๊าซ

เรดอนภายในอาคารเรียน อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา. การประชุมวิชาการระดับชาตพิะเยาวิจยัครั้งที่ 7 

ประจ าปี 2561 (หน้า 663-668). พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. 

2.3 อนุสิทธิบัตร  
สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์, นายพลชัย ขาวนวล, สนุารี บดีพงศ์, ชุติพรรณ สุริแสง, ศุภสัณห์ อ่องหลี, และ  

    รองรัชต์ คงบ้านควน. (2562).  เตาประหยัดพลังงานระดับครัวเรือนที่พัฒนาช่องป้อนเชื้อเพลิง  

    อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 15524. กรุงเทพฯ: กรมทรัพย์สินทางปญัญา กระทรวงพานชิย์. 
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4. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อโนมา ธิติธรรมวงศ์ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

741-324 Rubber Chemistry  2(2-0-4) 

741-325 Rubber Blends 2(2-0-4) 

741-331 Polymer Characterization 2(2-0-4) 

741-352 Polymer Characterization Laboratory 1(0-3-0) 

741-401 Cooperative Education Preparation 1(0-2-1) 

741-402 Field work 300 hours 

741-403 Cooperative Education      6(0-36-0) 

741-436 Thermoplastic Elastomers 2(2-0-4) 

741-446 Seminar  1(0-2-1) 

741-471 Research Project in Rubber Technology I    3(0-9-0) 

741-472 Research Project in Rubber Technology II 3(0-9-0) 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

741-511 Instrumental Analysis of Polymers 2((2)-0-4) 

741-534 Thermoplastic Elastomers                2((2)-0-4) 

741-550 Seminar 1                         1(0-2-1) 

741-551 Seminar 2 1(0-2-1) 

741-571 Thesis  18(0-54-0)  

741-781 Special Topic I 2((2)-0-4) 

741-782 Special Topic II 2((2)-0-4) 

741-783 Seminar I 1(0-2-1) 

741-784 Seminar II 1(0-2-1) 

741-790 Thesis 48(0-144-0) 

741-791 Thesis         36(0-108-0 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

723-641 Thesis 36(0-108-0) 

723-642 Thesis 18(0-54-0) 

723-631 Seminar I 1(0-2-1)  

723-632 Seminar II 1(0-2-1) 

741-541 Testing of Rubbers and Plastics 3((1)-3-4) 
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ 

Thongnuanchan, B., Nantayos, W., Lopattananon, N., Rattanapan, S., Thitithammawong, A., &  

  Nakason, C. (2019). New Thermoplastic Vulcanizate Based on Acetoacetoxy 

Functionalized Natural Rubber/Polyamide12 Blend Filled with Carbon Black. Journal of 

Polymers and the Environment, 27(8), 1807-1820. 

Salaeh, S., Banda, T., Pongdong, V., Wießner, S., Das, A., & Thitithammawong, A. (2018). 

    Compatibilization of poly (vinylidene fluoride)/natural rubber blend by poly (methyl  

   methacrylate) modified natural rubber. European Polymer Journal, 107, 132-142.   

Kalkornsurapranee E., Yung-Aoon, W., Thongnuanchan B., Thitithammawong, A., Nakason, C.,  

   & Johns, J. (2018). Influence of Grafting Content on the Properties of Cured Natural  

   Rrubber Grafted with PMMAs using Glutaraldehyde as a Cross-linking Agent. Advances in  

   Polymer Technology, 37, 1478-1485. 

Sookyung, U., Thitithammawong, A., Nakason, C., Pakhathirathien, C., & Thaijaroen, W. (2018).  

   Effects of Cashew NutShell Liquid and Its Decarboxylated Form on the Properties of  

   Natural Rubber. Journal of Polymers and the Environment, 26, 3451-3457.   

Pongdong, W., Kummerlöwe, C., Vennemann, N., Thitithammawong, A., & Nakason, C. (2018). 

   A Comparative Investigation of Rice Husk Ash and Siliceous Earth as Reinforcing Fillers in  

   Dynamically Cured Blends of Epoxidized Natural Rubber (ENR) and Thermoplastic.  

   Journal of Polymers and the Environment, 26, 1145-1159.   

Pongdong, W., Kummerlöwe, C., Vennemann, N., Thitithammawong, A., & Nakason, C. (2018). 

   A comparative study of rice husk ash and siliceous earth as reinforcing fillers in  

   epoxidized natural rubber composites. Polymer Composites, 39, 414-426.  
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ข-2 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ า 

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีเฟ็น รัศมีศาสน์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (ฟิสิกส์) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

723-111 General Physics I  3(3-0-6) 

723-112 General Physics I I 3(3-0-6) 

723-113 Physics Laboratory 3(3-0-6) 

723-211   General Physics Laboratory I        1(0-3-0)   

723-212   General Physics Laboratory II 1(0-3-0)  

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

723-321 กลศาสตร์ 2         3(3-0-6) 

723-481 ฟิสิกส์ร่วมสมัย 1 3(3-0-6) 

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

723-253 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์และแอนะล็อก 1(0-3-0)  

723-383 ดาราศาสตร์อิสลาม 3(3-0-6) 

723-486 สัมมนาฟิสิกส์ 1(0-2-1) 

723-487 โครงงานฟิสิกส์ 3(0-9-0) 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา   

723-631 Seminar  1(0-2-1) 

723-632 Seminar II 1(0-2-1) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้   

723-631 Seminar  1(0-2-1) 

723-632 Seminar II 1(0-2-1) 
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Thatribud, A., Rassamesard, A., Sukmas, W.  & 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, 1-6.  
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2. นายสมชาย กอพูนพัฒน ์
วุฒิการศกึษาสูงสุด  วท.ม. (พอลิเมอร์) 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

723-111 General Physics I 3(3-0-6) 

723-112 General Physics II 3(3-0-6) 

723-113 Physics Laboratory 3(3-0-6) 

723-114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1(0-3-0) 

723-211 General Physics Laboratory I 1(0-3-0) 

723-212 General Physics Laboratory I I 1(0-3-0) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้   
723-501 Molecular Structure and Properties of Polymers  3((3)-0-6) 

723-502 Mechanical Properties of Plastics and Rubber 3((3)-0-6) 

723-503 Rheological Properties of Polymer 3((2)-3-4) 

723-511 Polymer Processing  3((2)-3-4) 

723-515 Physics of Membrane  2((2)-0-4) 

723-517 Physics of Polymer Blends  2((2)-0-4) 

723-611 Advanced Rheology 2((2)-0-4) 

723-612 Electrical and Optical Properties of Polymers 2((2)-0-4) 

723-613 Analysis on Polymers Deformation by Computer 2((1)-6-2) 

723-615 Polymer Modifications 2((2)-0-4) 

723-616 Module: Innovation the Value of Material Scraps with Polymers  6((5)-3-10) 

723-631 Seminar I  1(0-2-1) 

723-632 Seminar II  1(0-2-1) 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

Thatribud, A., & Kopoonput, S. (2017). Electronic Band Structures of Silver Halides by DFT-GW 

study.  The First Materials Research Society of Thailand International Conference (1st 

MRS Thailand International Conference) (pp.361-365). Chiang Mai: The Empress 

Convention Center. 

ชายหงส์  กึม, สมัญญา สงวนพรรค, พวงทิพย์  แก้วทับทิม, และสมชาย กอพูนพัฒน์. (2563). การพัฒนาวัสดุเชงิ

ประกอบจีโอพอลิเมอร์จากกากตะกอนเหล็กเป็นวัสดุก าบังรังสแีกมมา. การประชุมวชิาการระดับชาติ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจ าปี 2563 (หน้า 2950-2959). นครปฐม: 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.  
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3. นายปิยะ  ผ่านศึก 
วุฒิการศึกษาสูงสุด วท.ม. (ฟิสิกส์) 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

723-111 General Physics I 3(3-0-6) 

723-112 General Physics II 3(3-0-6) 

723-113 Physics Laboratory 3(3-0-6) 

723-114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1(0-3-0) 

723-211 General Physics Laboratory I 1(0-3-0) 

723-212 General Physics Laboratory I I 1(0-3-0) 

723-224 การสั่นและคลื่น 3(3-0-6) 

723-241 ฟิสิกส์แผนใหม่ 3(3-0-6) 

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

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

723-331 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 1 3(3-0-6) 

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

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

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

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

723-401 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 

723-402 สหกิจศึกษา 6(0-36-0) 

723-403 ฝึกงาน 300 ชั่วโมง 

723-451 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับนักฟิสิกส์ 3(2-2-4) 
723-452 การจ าลองปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-0-6) 
723-453 ปฏิบัติการฟิสิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
723-482 ฟิสิกส์ร่วมสมัย 2 3(3-0-6) 

723-483 ปัญหาทางฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
723-485 ปฏิบัติการในโรงฝึกงานฟิสิกส์ 3(2-3-4) 

723-486 สัมมนาฟิสิกส์ 1(0-2-1) 

723-487 โครงงานฟิสิกส์ 3(0-9-0) 

723-488 ฟิสิกส์ส าหรับครู 3(3-0-6) 
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ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

723-631 Seminar I  1(0-2-1) 

723-632 Seminar II  1(0-2-1) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

723-631 Seminar I  1(0-2-1) 

723-632 Seminar II  1(0-2-1) 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

สุนารี บดีพงศ์, ปิยะ  ผ่านศึก, และอภิญญา ศุกลรัตน์. (2562). การศึกษาสมบัติทางแร่วิทยาองค์ประกอบทาง

เคมี และสมบัติกายภาพของดินเหนียว จากแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านชุมชนโรงอ่าง จังหวัด

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

2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

Kaewtubtim, P., Bordeepong, S., Phansuk, P., Pathan, Z. & Piromrak, A. (2019). Analysis of 

Radionuclide in Plants from Koh Tao, Surat Thani Province. The 16th International 

Phytotechnology Conference (pp.1-4). Changsha, Hunana Province, China.  

มูบารัค เล็กเกลี้ยง, พวงทิพย์ แก้วทับทิม, อุดร ยังช่วย, สนุารี บดีพงศ์, ปิยะ ผ่านศึก, และสมหมาย ช่างเขียน. 

(2562). การวิเคราะห์นิวไคล์กัมมันตรังสี (226
Ra, 

232
Th และ 40

K) ในดินบริเวณอ าเภอเกาะพงันจังหวัด

สุราษฎร์ธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวทิยาลัยทักษณิ ครั้งที่ 29 ประจ าปี 2562 (หน้า 278-

284). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

สุชานาถ ชูพูล, พวงทิพย์ แก้วทบัทิม, สุนารี บดีพงศ์, ปิยะ ผ่านศึก, และสมหมาย ชา่งเขียน. (2561). การ

วิเคราะห์ปริมาณนิวไคล์กัมมันตรังสี (226
Ra, 

232
Th และ 40

K) ของตัวอย่างน้ าบาดาล และน้ าบอ่ตื้น

บริเวณหาดสะกอม อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา. การประชุมวิชาการระดับชาติ MUU Annual 

Conference 2018 (หน้า 113-110). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

มีซาน โตะพง, พวงทิพย์ แก้วทบัทิม, ปิยะ ผ่านศึก, สุนารี บดพีงศ์, สมหมาย ชา่งเขียน, และอุดร ยังช่วย. 

(2561).  การวิเคราะห์ปริมาณนิวไคล์กัมมนัตรังสี (226
Ra, 

232
Th, 40

K) ของพืชชนิดตา่งๆ ทีต่ าบลตาชี 

อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา. การประชุมวชิาการระดบัชาติ MUU Annual Conference 2018 (หน้า 

104-112). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

พวงทิพย์ แก้วทับทิม, ปิยะ ผ่านศึก, และสุนารี บดีพงศ์. (2561).  ศึกษาศักยภาพของพืชในการบ าบัดสาร

กัมมันตรังสีในดนิ. การประชุมวชิาการระดบัชาติราชภัฏเลยวิชาการ ประจ าปี 2561 (หน้า 994-951). 

เลย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

พวงทิพย์ แก้วทับทิม, พชิรารัฐ โสลา, ปิยะ ผ่านศึก, สุนารี บดพีงศ์, และทิพวรรณ คงภักดี. (2561). ระดับก๊าซ

เรดอนภายในอาคารเรียน อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา. การประชุมวิชาการระดับชาตพิะเยาวิจยัครั้งที่ 7 

ประจ าปี 2561 (หน้า 663-668). พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. 
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4. ผศ.ชัยวัฒน์ เลิศวิริยกุล 
วุฒิการศึกษาสูงสุด วท.ม. (ฟิสิกส์) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  

723-111 General Physics I 3(3-0-6) 

723-112 General Physics II 3(3-0-6) 

723-113 Physics Laboratory 3(3-0-6) 

723-114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1(0-3-0) 

723-211 General Physics Laboratory I  1(0-3-0) 

723-212 General Physics Laboratory I I 1(0-3-0) 

723-251 Electronics 3(3-0-6) 
723-253 Electronics Laboratory 1(0-2-1) 

723-333 Electricity and Magnetism Laboratory 1(0-2-1) 
723-352 Programming Language for Physicists 3(3-0-6) 

723-401 Cooperative Education Preparation 3(3-0-6) 

723-402 Cooperative Education 3(3-0-6) 

723-454 Computer Aided Solution of Physics Problem 3(3-0-6) 

723-455 Introduction to Microcontroller 3(3-0-6)  

723-486 สัมมนาฟิสิกส์ 1(0-2-1) 

723-487 โครงงานฟิสิกส์ 3(0-9-0) 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา   

723-631 Seminar I  1(0-2-1) 

723-632 Seminar II  1(0-2-1) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้   
723-631 Seminar I  1(0-2-1) 

723-632 Seminar II  1(0-2-1) 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

 

ชัยวัฒน์ เลิศวิริยะนนัทกุล และมนูญ อ่องทวีสุข. (2562). ศิลปะการออกแบบแผ่นวงจรในวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ส าหรับนักศึกษาวชิาฟิสิกส์. The 8th PSU Education Conference (หน้า 241-249). สงขลา: 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. 
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ภาคผนวก ค 

ค-1 การด าเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 

1. วิธีการได้มาซึ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcome; PLO)  

1.1 วิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อส ารวจข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ

คุณลักษณะของบัณฑิตจากหลักสูตร กลุ่มเป้าหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

  1.1.1 ผู้เรียน เป็นกลุ่มที่มี High Impact ส าหรับความต้องการของผู้เรียน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  

กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์

ประยุกต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สอบถามจากผู้เรียนจ านวน 8 ราย ได้แก่  

(1) นางสาวนิโรซานา  นิโซ๊ะ  

(2) นางสาวอลิษา  ทวีลาภ  

(3) นายถิรวิทย์  คงสอนหมาน  

(4) นางสาวนภเกตน์  สมชื่อ  

(5) นางสาวอัฟนาน  สกุงสารี  

(6) MR. Chhayhong Kim  

(7) นางสาวอัสมา สันตตินบีวงศ์  

(8) นางสาวสุวนันท์ แดงวิไล 
      กลุ่มที่ 2 เป็นนักศึกษาที่คาดว่าจะศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ในอนาคต จ านวน 8 คน 
   (1) นางสาว สุภาคีนีย์  ทุมณี 

   (2) นายปฏิพัฒน์ เสียงแจ้ว 

   (3) นางสาว วรางคนาง ศรีนพคุณ 

   (4) นางสาวปิยวรรณ หละต า 

   (5) นายสถาพร เรืองรุ่ง 

   (6) นางสาวเกวลิน พัวพันธ์ 

   (7) Mr.Phuangphaghan Vangnopor 

   (8)  นางสาวผกามาศ  แต้มจันทร์ 
 

1.1.2 ศิษย์เก่า หมายถึง ศิษย์ที่ได้เข้าศึกษาและส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกลุ่มที่มี High Impact ส าหรับความต้องการของศิษย์

เก่า ได้สอบถามจากศิษย์เก่า จ านวน 14 ราย ได้แก่  

   (1) นางสาวไซนับ ดอเลาะ 

   (2) นายมูซ ามีน สูหลง 

   (3) นางสาวซูใบหย๊ะ กะเด็ง 

   (4) นางสาวดาวียะห์ อาแด 
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   (5) นางสาวลียานา บินมะยะโกะ 

   (6) นางสาวสุมาลี สีผม 

   (7) นางสาวนูรีดา  กะลูแป 

   (8) นางสาวทิพย์วรรณ  คงภักดี 

   (9) นางสาวเนรัญชรา  ศรีคะรัน 

   (10) นายจิราวุฒิ  รักนุ้ย 

   (11) นางสาวสุชานาถ ชูพูล 

   (12) นายมูบารัค เล็กเกลี้ยง 

   (13) นางสาวซุลฟา โตะเฮง 

   (14) นางสาวมีซาน โตะพง 

1.1.3 สถานประกอบการ หมายถึง สถานประกอบการภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาครัฐ ที่

เกี่ยวข้องกับสายวิชาการทางฟิสิกส์ประยุกต์  ซึ่งประกอบไปด้วยฟิสิกส์พอลิเมอร์ และฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

สามารถแบ่งย่อยเป็น 2 กลุ่ม คือ สถานประกอบการที่ใช้บัณฑิตจากหลักสูตร และสถานประกอบการที่ยัง

ไม่ได้ใช้บัณฑิตจากหลักสูตร  

 

ชื่อหน่วยงาน ที่อยู ่ จังหวัด 

กลุ่มที่ 1 สถานประกอบการที่ใช้บัณฑิตจากหลักสูตร 

1.สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) Thailand Institute of 

Nuclear Technology (Public 

Organization) 

9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ. 26120 

 โทร. 0 2401 9889  

โทรสาร. 037 392 913 

นครนายก 

2. ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม 

เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขต

จตุจักร 10900  

โทร. 0-2596-7600 

กรุงเทพฯ 

3. ส านั ก งาน พิ สู จน์ ห ลั ก ฐาน ต า รวจ 

(Office of Forensic Science) 

อาคาร 10 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ถนน อังรี

ดูนังต์ เขต ปทุมวัน 10330 

กรุงเทพฯ 

4. กรมอุตุนิยมวิทยา 4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพฯ 

5.ส านักพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์

ห้องปฏิบัติการ   

ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม.  

โทร. 0 2201 7425 6  

โทราสาร 0 2201 7429 

กรุงเทพฯ 

6.ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

114 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.

ปทุมธานี 12120 

กรุงเทพฯ 
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ชื่อหน่วยงาน ที่อยู ่ จังหวัด 

โทร: 0-2564-6500 ต่อ 4509 

โทรสาร: 0-2564-6368 

7. ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจ าภาคใต้ ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 

เลขที่  165 ถนนกาญจนวนิช  ต าบลน้ าน้อย 

อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

โทร: 0-7453-6568 

สงขลา 

8. บริษัท สะเดาอุตสาหกรรมยางพารา 

(1988) จ ากัด 

120/1 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนวนิชย์ ต าบลส านัก

ขาม อ าเภอสะเดา สงขลา 90120 
สงขลา 

3.2 สถานประกอบการที่ยังไม่ได้ใช้บัณฑิตจากหลักสูตร 

1. บริษัท นิวเคลียร์ ซิสเต็ม จ ากัด 555/189 ซ.สายไหม 54/1 แขวงสายไหม เขต

สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 

กรุงเทพฯ 

2. บริษัท ซีไอเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 93 หมู่บ้านเทพธานี ซ.4 ถนนเฉลิมพระเกียรติ์ ร.

9 (ซ.62 แยก6) แขวง ดอกไม้  เขต ประเวศ 

กรุงเทพมหานคร 10250 

กรุงเทพฯ 

3. บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ 

คอนซัลติ้ง จ ากัด 
195 ซอยเพชรเกษม 65 ถนนเพชรเกษมแขวง

หลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 

กรุงเทพฯ 

4. บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ที่อยู่ 444 ชั้น 14 เอ็ม บี เค ทาวเวอร์  

12A, อาคาร MBK Center ชั้น 12, 14 Rama I 

Rd, Pathum Wan District, Bangkok 10330 

กรุงเทพฯ 

5. บริษัท ส านักพิมพ์ วัฒนาพานิช จ ากัด 93/29 หมู่ที่ 1 ซอยอัศวพิเชษฐ์ ถนนบรมราช

ชนนี แขวง บางระมาด  

เขต ตลิ่งชัน กทม 10170 

กรุงเทพฯ 

6. บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เลขที่ 122,123 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน  

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 

Tel. 0-2459-4731-8 

นนทบุรี 

7. บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จ ากัด 2/10-11,14,55 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 4 

ถนน ประเสริฐมนูกิจ แขวง ลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ 

8. บริษัท เทค ควอลิตี้ จ ากัด 

 

2/13 ถนน สุขาภิ บาล 2 ประเวศ  Bangkok 

10250 
กรุงเทพฯ 

9.กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถนนพระราม 6 แขวงทุงพยาไท เขตราช

เทวี 10400 

กรุงเทพฯ 

10.บริษัทสยามกราวด์วอเตอร์จ ากัด 75 ซอยรามค าแหง 60 (สวนสน) แขวงหัวหมาก 

เขตบางกะปิ 10240 

กรุงเทพฯ 
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ชื่อหน่วยงาน ที่อยู ่ จังหวัด 

11.บริษัท โกเวนเจอร์ จ ากัด 563 หมู่  4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู  ซอย 10 

ถนนสุ ขุม วิท  ต าบลแพรกษา อ า เภอ เมื อง

สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

0-2709-4782 

สมุทรปราการ 

12. บริษัท วี พี วู๊ด จ ากัด 72/1 หมู่ 4 ซอย 41 ถนนสุขสวัสดิ์ ต าบลบางพึ่ง 

อ าเภอพระประแดง จั งหวัดสมุทรปราการ 

10130 

0-2817-2162-4 

สมุทรปราการ 

13. บริษัท วี พี พลาสติกโปรดักท์ (1993) 

จ ากัด 
สนง ใหญ่ 84/3 หมู่ 8 ซอย 74 ถนนสุขสวัสดิ์ 

ต าบลบางครุ  อ า เภอพระประแดง จั งหวัด

สมุทรปราการ 10130 

0-2463-0336-9 

สมุทรปราการ 

14. บริษัท เจริญมิตร จ ากัด 8 ซอยนครลุ ง  8 แขวงบ างไผ่  เขตบ างแค 

กรุงเทพมหานคร 10160 

028071044 - 8 , 0810000027 

 

กรุงเทพมหานคร 

15. บริษัท สยามยูไนเต็ดรับเบอร์ จ ากัด 55 หมู่ 6 ถ.เพชรเกษม ต.คลองใหม่ อ.สามพราน 

จ.นครปฐม 73110 

087-502-5887 

นครปฐม 

16. บริษัท คอมปาวด์  โปรเฟสชั่นแนล 

จ ากดั 

293,295 ถนนเจริญเมืองเขตปทุมวันวังใหม่

กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร 

17. บริษัท ปตท. เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร

เอ ชั้น 14-18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 

เขตจตุจักร กทม. 10900 

0-2265-8400 

กรุงเทพมหานคร 

18. บริษัท เอเพ็กซ์ ทอยส์ จ ากัด 12/40-2 หมู่  7 ถนนบางขุนเทียน -ชายทะเล 

แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

10150 

0-2416-0084 

กรุงเทพมหานคร 
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1.1.4 อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ เป็น

กลุ่มที่มี High power และ High Impact ส าหรับความต้องการของอาจารย์ ได้สอบถามจากอาจารย์ประจ า

หลักสูตรฯ จ านวน 4 ราย ได้แก่ (1) ผศ.ดร. พวงทิพย์  แก้วทับทิม (2) ผศ.ดร.ธิดารัตน์  วิชัยดิษฐ 

(3) ดร. สุนารี  บดีพงศ์ และ (4) ผศ.ดร.อารีเฟ็น รัศมีศาสน์ 

1.1.5 ผู้ปกครอง หมายถึง บิดา มารดา หรือญาติ ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้เรียนของหลักสูตรฯ 

ส าหรับความต้องการของผู้ปกครอง ได้สอบถามจากผู้ปกครองของผู้เรียน จ านวน 4 ราย ได้แก่ (1) ผู้ปกครอง

ของนางสาวอลิษา  ทวีลาภ (2) ผู้ปกครองของนายถิรวิทย์  คงสอนหมาน (3) ผู้ปกครองของ นางสาวนภ

เกตน์  สมชื่อ และ (4) ผู้ปกครองของ นางสาวอัฟนาน  สกุงสารี 

1.1.6 สถาบัน หมายถึง คณะและมหาวิทยาลัย เป็นกลุ่มที่มี High power  

1.1.7 ภาครัฐ หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็นกลุ่มที่มี High power  

 
 1.2 การสอบถามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมาย โดยการสร้างแบบสอบถามและใช้

วิธีการสอบถามออนไลน์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ประยุกต์สร้างแบบสอบถาม เพื่อใช้ในการสอบถามความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณลักษณะของบัณฑิตจากหลักสูตร ซึ่งแบบสอบถามที่สร้างขึ้นแบ่งได้เป็น  2  

แบบ คือ  

1.2.1 แบบประเมินความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต

ที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ซึ่งใช้ส าหรับสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่ม 

สถานประกอบการ อาจารย์ และผู้ปกครอง  

1.2.2 แบบส ารวจความต้องการของผู้เรียนและศิษย์เก่าต่อหลักสูตร สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ซึ่งใช้

ส าหรับสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มผู้เรียน และศิษย์เก่า 

 

 1.3 สรุปข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมาย 

จากการสอบถามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถสรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ดัง

แสดงในตารางที่ 1 และมีข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับรายวิชาในหลักสูตรที่ควรเพิ่มเติมดังแสดง

ในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 1 ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมายเก่ียวกับการคุณลักษณะของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 

 

ด้านองค์ความรู้ ด้านทักษะ ด้านการแสดงออกและการ

สื่อสาร 

ด้านอ่ืน ๆ 

1. ผู้เรียน  
- มีความเข้าใจเรื่องการตรวจ

พิสูจน์และวิเคราะห์ผลในด้าน

นิติวิทยาศาสตร์โดยใช้ความรู้

ทางรังสีวิทยา 

- มี ความรู้ เกี่ ย วกั บ งานการ

ส ารวจโครงสร้างทางธรณีวิทยา 

- มีความรู้เกี่ยวกับประยุกต์ใช้

เท ค โ น โ ล ยี นิ ว เค ลี ย ร์ ใ น

อุตสาหกรรมต่างๆ 

- มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา

น วั ต ก ร ร ม เพื่ อ ล ด ส า ร

กัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อม 

- มีความรู้เกี่ยวกับการบริหาร

จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิด

จากรังสี 

- มีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

- มีทักษะในการใช้เครื่องมือทางรังสีในการตรวจวัด วิเคราะห์ผลต่าง ๆ 

เพื่อศึกษาและพัฒนานวัตกรรม 

- มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างนวัตกรรม และแก้ไข

ปัญหาในด้านต่าง ๆ 

- สามารถน าเสนองานได้อย่าง

ถูกต้องและน่าสนใจ 

- สามารถสื่อสารได้หลากหลาย

ภาษา  

 

2. ศิษย์เก่า  
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ด้านองค์ความรู้ ด้านทักษะ ด้านการแสดงออกและการ

สื่อสาร 

ด้านอ่ืน ๆ 

-มีความรู้เก่ียวกับฟิสิกส์ของรังสี

วินิจฉัย และงานเวชศาสตร์ 

-มี ค ว า ม รู้ เกี่ ย ว กั บ รั ง สี ใ น

อุตสาหกรรมทางการเกษตร 

อุ ต ส า ห ก ร ร ม อั ญ ม ณี 

อุ ต ส าห ก รร ม พ อ ลิ เม อ ร์ ที่

ทันสมัย  

-มีความรู้ เกี่ ยวกับการตรวจ

พิ สู จ น์ ห ลั ก ฐ า น ท า ง นิ ติ

วิทยาศาสตร์ 

 

- มีทักษะที่เก่ียวข้องกับเครื่องมือทาง 

เวชศาสตร์  เครื่อ งมือ ใน อุตสาหกรรม และเครื่ องมื อทางนิ ติ

วิทยาศาสตร์ 
- มีทักษะภาษาอังกฤษ 

- มีทักษะการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผล 

วิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอข้อมูล 

- มีทักษะในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ 

- มีความเป็นผู้น า 

- มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อ น

ร่วมงานหรือสังคม 

- มีความสามารถในการสื่อสาร

และน าเสนองาน 

 

3. ผู้ประกอบการ  
- มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจวัด

และควบคุมโดยเทคนิคทาง

นิวเคลียร์ในอุตสาหกรรม และ

ประยุกต์เทคโนโลยีนิวเคลียร์ใน

อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่นอาหาร 

การเกษตร อัญมณี  และพอลิ

เมอร์  

- มีทักษะการวางแผน การรวบรวมข้อมูล การวิ เคราะห์ และ

สังเคราะห์อย่างน่าเชื่อถือในการแก้ไขปัญหาหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ 

- มีทักษะการใช้เคร่ืองมือและเทคนิครังสีในการตรวจวัด ควบคุม และ

วิเคราะห์ผลได้อย่างน่าเชื่อถือในการแก้ไขปัญหาหรือสร้างนวัตกรรม

ใหม่ ๆ 

- มีทักษะภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ 

- มีทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ

- กล้าตัดสินใจและกล้าเสนอ

ความเห็น บนพื้นฐานความ

ถูกต้อง  

- มีมารยาททางสังคม รู้จักอ่อน

น้อมถ่อมตน 

- มีความเป็นผู้น า และสามารถ

ท างาน เป็นที ม ในสั งคมพ หุ

- มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ 

กตัญญู และใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบต่อสังคม

และองค์กร 

- มีจิตสาธารณะ 
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ด้านองค์ความรู้ ด้านทักษะ ด้านการแสดงออกและการ

สื่อสาร 

ด้านอ่ืน ๆ 

- มีความรู้ เกี่ยวกับการตรวจ

พิ สู จน์ ท างฟิ สิ กส์ ใน งานนิ ติ

วิ ท ย าศ า ส ต ร์  เท ค นิ ค รั ง สี

วิเคราะห์ผลในวัตถุพยานและ

สิ่งแวดล้อม 

- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้รังสีใน

ก า ร ส า ร ว จ  วิ เ ค ร า ะ ห์ 

ประเมินผลทางธรณีวิทยา 

- มีความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆ 

โดยเฉพาะเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่

ทันสมัย 

 

น าเสนอข้อมูล หรือผลผลิตที่ได้จากการศึกษาและพัฒนา วัฒนธรรมได้ 
- สามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจ

และสุภาพกับผู้คนแต่ละระดับ

ทั้ งน ายจ้ า ง เพื่ อน ร่ วม งาน 

ลูกค้ า  และผู้ อ่ืนที่ มาติดต่ อ

ประสานงาน 

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน

ร่วมงาน ลูกค้า และผู้ อ่ืนที่มา

ติดต่อประสานงาน 

4. อาจารย์  
--มีความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ของ

รังสีวินิจฉัย และงานเวชศาสตร์ 

-มี ค ว า ม รู้ เกี่ ย ว กั บ รั ง สี ใ น

อุตสาหกรรมทางการเกษตร 

อุ ต ส า ห ก ร ร ม อั ญ ม ณี 

อุ ต ส าห ก รร ม พ อ ลิ เม อ ร์ ที่

- มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล 

- มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้และต่อยอดองค์ความรู้ 

- มีทักษะภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 

- มีทักษะการใช้เคร่ืองมือแปรรูปและเครื่องมือทดสอบ 

- มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

-มีทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอ 

- สามารถน าเสนอต่อสาธารณะ

ชนได้ 

- ป รั บ ป รุ ง บุ ค ลิ ก ภ า พ ใ ห้

เหมาะสม 

- มีปฏิสัมพันธ์ที่ ดีกับบุคคล

รอบข้าง 
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ด้านองค์ความรู้ ด้านทักษะ ด้านการแสดงออกและการ

สื่อสาร 

ด้านอ่ืน ๆ 

ทันสมัย  

-มีความรู้ เกี่ ยวกับการตรวจ

พิ สู จ น์ ห ลั ก ฐ า น ท า ง นิ ติ

วิทยาศาสตร์ 

-มีความรู้ เกี่ยวกับการส ารวจ

ทางธรณีวิทยา ด้วยเครื่องมือ

ทางนิวเคลียร์สมบัติของพอลิ

เมอร์ที่ทันสมัย 
 
5. ผู้ปกครอง 

- มีความรู้ด้านฟิสิกส์ประยุกต์ที่

ส าม ารถพั ฒ น าองค์ ค วาม รู้ 

พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ สามารถ

สร้างงานและสร้างอาชีพทีม่ั่นคง

ได้  

- มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการวิจัยต่าง ๆ 

- มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น 

- มีทักษะด้านการสื่อสาร 

- สามารถติดต่อประสานงาน

กับนายจ้ าง เพื่ อนร่วม งาน 

ลูกค้า และผู้อื่นได้  

- ถ่ ายทอดความรู้ ในกับผู้ ที่

สนใจได้ 
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Applied Physics- CUTE 

ตารางที่ 2 ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเก่ียวกับรายวิชาในหลักสูตรที่ควรเพิ่มเติม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมาย วิชาที่ควรเพ่ิมเติม 

1. ผู้เรียน - รังสีประยุกต์ส าหรับนิติวิทยาศาสตร์ 

- รังสีประยุกต์ส าหรับการส ารวจทางธรณีวิทยา 

- เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอุตสาหกรรม 
2. ศิษย์เก่า - รังสีวิทยาส าหรับเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

- เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอุตสาหกรรม 

- รังสีประยุกต์ส าหรับนิติวิทยาศาสตร์ 
3. ผู้ประกอบการ - เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอุตสาหกรรม 

- รังสีประยุกต์ส าหรับนิติวิทยาศาสตร์ 

- รังสีประยุกต์ส าหรับการส ารวจทางธรณีวิทยา 
4. อาจารย์ - รังสีวิทยาส าหรับเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

- รังสีประยุกต์ส าหรับการส ารวจทางธรณีวิทยา 

- เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอุตสาหกรรม 

- รังสีประยุกต์ส าหรับนิติวิทยาศาสตร์ 
 

 1.4 ก าหนด Graduate Attributes และ Program Learning Outcomes (PLOs) 

       การก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต (Graduate Attributes) ของหลักสูตร  

จากผลการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ ผู้เรียน ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ 

อาจารย์ และผู้ปกครอง ผนวกกับผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งเป็นข้อมูลความต้องการของภาครัฐ (สกอ.) และ

วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นข้อมูลความต้องการของมหาวิทยาลัย  สามารถ

ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต (Graduate Attributes) ของหลักสูตร ได้ดังนี้ 

 

 

 

C= Critical Thinking, Creativity, Communication, Collaboration, /มีทักษะการคิดวิเคราะห์คิด 

 แบบสร้างสรรค์ มีการสื่อสารและสร้างความร่วมมือในการท างาน 

U=Use of research to solve community problems, Untiring, Strive/ ใช้การวิจัยเพื่อแก้ปัญหา   

 ของชุมชน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และมีความมุ่งมั่น 

T=Theory, Technology, Talent, Innovative thinking / มีความรู้ด้านทฤษฎีและเทคโนโลยี มีความ 

         ชาญฉลาด และความคิดเชิงนวัตกรรม 

E= Ethics and Morality, Emotion intelligent, / มีจรยิธรรม คุณธรรม และความฉลาดทางอารมณ์  
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 1.5 การก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes , PLOs) ของ

หลักสูตร  
จากการสังเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สามารถก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

Program Learning Outcomes (PLOs) ของหลักสูตร ได้ดังนี้ 

     

PLO1 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางฟิสิกส์นิวเคลียร์ หรือ ฟิสิกส์พอลิเมอร์เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม  

         วัสดุทดแทน การเกษตร หรือโบราณคดี  

PLO2 สามารถเลือกใช้เครื่องมือทางฟิสิกส์นิวเคลียร์ หรือ ฟิสิกส์พอลิเมอร์ได้อย่างถูกต้อง 

PLO3 สื่อสารและน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และตรงประเด็น 

PLO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง 

PLO5 ปฏิบัติตนในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี 

PLO6 แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณวิชาการ 

 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ /มคอ.1  สาขา/สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ พ.ศ.2564 / มาตรฐานวิชาชีพ 

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 

  1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดยค านึงถึงความรู้สึก

   ของผู้อ่ืน 

  1.2 ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 

  1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ท างานและ

   สังคม 

 2. ความรู้ 

  2.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 

  2.2 มีความเข้าใจในวิธีพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ที่ส่งผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่ต่อองค์ความรู้ใน 

   สาขาวิชา ทั้งวิชาการและวิชาชีพ 

 3. ทักษะทางปัญญา 

  3.1 ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ 

  3.2 พัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาทางวิชาการและวิชาชีพ 

  3.3 สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อสังเคราะห์ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทาง 
   วิชาชีพ 

  3.4 สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 

  4.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาการและวิชาชีพได้ด้วย 
   ตนเอง 
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  4.2 สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 

  4.3 มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่เพื่อการจัดการข้อ 
   โต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ 

  4.4 แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสทิธิภาพ 

   ในการท างานของกลุ่ม 

 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใช้ใน 
   การศึกษา 

   ค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ 

  5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและ

   วิชาชีพรวมถึงชุมชนทั่วไป 

  5.3 สามารถน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
   และวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการวิจัย 
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ /มคอ.1  สาขา/สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ พ.ศ.2564 

/ มาตรฐานวิชาชีพ 

 

 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์

เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และ 

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

PLO1 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

หรือ ฟิสิกส์พอลิเมอรเ์พื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม  

 วัสดุทดแทน การเกษตร หรือโบราณคดี 

   3 3 3 3 3 3        

PLO2 สามารถเลือกใช้เครื่องมือทางฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

หรือ ฟิสิกส์พอลิเมอร์ได้อย่างถูกต้อง 

   3 3 3 3 3 3        

PLO3 สื่อสารและน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้ง

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และตรง

ประเด็น 

   3 3   3      3 3 3 

PLO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล 

หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง 

       3      3   

PLO5 ปฏิบัติตนในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี          3 3 3 3    

PLO6 แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม ความ

ซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณวิชาการ 

3 3 3              
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3. ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชา  
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ คุณลักษณะของบัณฑิต 

 PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

วิสัยทัศน์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มี

ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และ

ประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเชียน ภายในปี พ.ศ. 2570 

3 3 3 3 3 3 

พันธกิจ 1 สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็น

ฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล 3 3 3 3 3 3 

พันธกิจ 2 สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ 

มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถ

ประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ 
3 3 3 3 3 3 

พันธกิจ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐาน   

พหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มี

โอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ 
3 3 3 3 3 3 

อัตลักษณ์ (Identity) : I-WiSe 3 3 3 3 3 3 

ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย 3 3 3  3 3 

ใฝ่ปัญญา 3 3 3 3 3 3 

จิตสาธารณะ     3 3 

วิสัยทัศน์ เป็นคณะชั้นน าในการผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการวิชาการ

แก่สังคม ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3 3 3 3 3 3 
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 PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

พันธกิจ 1 พัฒนาคุณภาพและบ่มเพาะบัณฑิตให้เป็นคนดี สร้าง

วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ มีจิตส านึกสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม 

และมีสมรรถนะสากล 

   3 3 3 

พันธกิจ 2 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่น าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ พร้อมทั้ งพัฒนา

บัณฑิตศึกษาให้มีความเข้มแข็งในระดับสากล 

3 3 3 3   

พันธกิจ 3 ถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการวิชาการ และสร้างเสริมเครือข่าย

เพื่อความเข้มแข็งและมั่นคงของสังคม 
3 3 3 3 3  

พันธกิจ 4 บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสู่ความ

เป็นเลิศทางวิชาการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
3 3 3 3  3 

วิสัยทัศน ์

      หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มีความมุ่ง

หมายที่จะผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิจัยเชิงลึก สามารถ

บูรณาการความรู้ มีทักษะ กระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ในสาขา

ฟิสิกส์ประยุกต์ โดยเฉพาะกลุ่มฟิสิกส์นิวเคลียร์ และกลุ่มฟิสิกส์พอลิเมอร์ 

ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้น าและเป็นที่พึ่งพาทางวิชาการของชุมชน 

สามารถถ่ายทอดและเชื่อมโยงความรู้และความเข้าใจให้แก่ผู้อ่ืนได้เป็นอย่าง

ดี 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 
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4. ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต 

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต 

 

 PLO

1 

PLO

2 

PLO

3 

PLO

4 

PLO

5 

PLO

6 

1. คุณลักษณะพื้นฐาน       

1.1 มีความสนใจใฝ่รู้ มีความเป็นสากล มีทักษะในการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าและ

แสวงหาความรู้ 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

1.2 มีความคิดวิจารณญาณบนพื้นฐานทางวิชาการและเหตุผลที่

เหมาะสม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้

ทางด้านวิชาการ 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

1.3 มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ โดยเน้นศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษา

ค้นคว้า  
  3 3   

1.4 มีความสามารถในการบริหารจัดการ  

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

2. คุณลักษณะทางสังคม       

2.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีวินัยในตนเอง ถือ

ประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจที่หนึ่งตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระ

บรมราชชนก สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

   3 3 3 
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 PLO

1 

PLO

2 

PLO

3 

PLO

4 

PLO

5 

PLO

6 

2.2 มีภาวะผู้น า มีวุฒิภาวะและบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ 

สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ สามารถแก้ปัญหาและด าเนินงานให้

ประสบความสาเร็จ 
   3 3 3 

3. คุณลักษณะทางวิชาการ/วิชาชีพ       

3.1 มีความรู้ลึกในศาสตร์เฉพาะและรู้รอบในศาสตร์อ่ืน ๆ 3 3 3 3 3 3 

3.2 มีศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ สามารถบูรณาการความรู้

ที่ได้จากการศึกษาด้วยตนเองหรือจากการค้นคว้าวิจัย และน า ไป

ประยุกต์ในการพัฒนางานอาชีพของตนได้ 

3 3 3 3 3 3 

3.3 มีคุณธรรมและจริยธรรม     3 3 
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5. ความสอดคล้องระหว่าง PLO ของหลักสูตรกับชนิดทั่วไปหรือชนิดเฉพาะสาขา 

    ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับชนิดทั่วไปหรือชนิดเฉพาะสาขา และมาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
 

Program Learning Outcomes, PLOs Specific Generic มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 

(Learner) 

ผู้ร่วม

สร้างสรรค์ 

(Co creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง 

(Active citizen) 

PLO1 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางฟิสิกส์นิวเคลียร์ หรือ ฟิสิกส์พอลิเมอร์เพื่อแก้ปัญหา

สิ่งแวดล้อม วัสดุทดแทน การเกษตร หรือโบราณคดี 
3  3   

PLO2 สามารถเลือกใช้เครื่องมือทางฟิสิกส์นิวเคลียร์ หรือ ฟิสิกส์พอลิเมอร์ได้อย่างถูกต้อง 3  3   

PLO3 สื่อสารและน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้อง และตรงประเด็น 

3  3 3 3 

PLO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง  3 3 3 3 

PLO5 ปฏิบัติตนในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี  3 3 3 3 

PLO6 แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณวิชาการ  3 3 3 3 
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6. ความสอดคล้องของ PLO กับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ (เป็นกลุ่มที่ high power 

และ/หรือ high impact) 

ตารางที่ 7 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับความต้องการของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ 

 

PLOs SH1 SH2 SH3 SH4 SH5 SH6 SH7 

PLO1 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

หรือ ฟิสิกส์พอลิเมอร์เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม วัสดุ

ทดแทน การเกษตร หรือโบราณคดี 

3 3 3 3 3 3 3 

PLO2 สามารถเลือกใช้เครื่องมือทางฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

หรือ ฟิสิกส์พอลิเมอร์ได้อย่างถูกต้อง 

3 3 3 3 3 3 3 

PLO3 สื่อสารและน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้ง

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และตรง

ประเด็น 

3 3 3 3 3 3 3 

PLO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล 

หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3 3 3 3 3 3 3 

PLO5 ปฏิบัติตนในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี 3 3 3 3 3 3 3 
PLO6 แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม ความ

ซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณวิชาการ 

3 3 3 3 3 3 3 

หมายเหตุ : SH1 คือ ผู้เรียน,  SH2 คือ ศิษย์เก่า,  SH3 คือ สถานประกอบการ,  SH4 คือ อาจารย์,  

SH5  คือ ผู้ปกครอง,  SH6 คือ สถาบัน (มหาวิทยาลัย) , SH7 คอื ภาครัฐ (สกว.) 
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7. ควรชี้แจงถึงกระบวนการสร้างรายวิชาจาก PLO เช่น การใช้ backward curriculum design หรือวิธีการอื่น ๆ 

   ตารางที่ 8 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วิธีการสอน และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 

 

    ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

PLO1 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางฟิสิกส์นิวเคลียร์ หรือ 

ฟิสิกส์พอลิเมอร์เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม วัสดุทดแทน 

การเกษตร หรือโบราณคดี 

1. การบรรยายในชั้นเรียน และการถาม-ตอบ 

2. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนแบบ 

active learning เช่น Case study โดยการมอบหมาย

กรณีศึกษาในการประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

หรือ ฟิสิก์พอลิเมอร์ส าหรับแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม วัสดุ

ทดแทน การเกษตร และโบราณคดี  

3. ให้นักศึกษาค้นคว้าและวิจัย 

4. ให้นักศึกษาเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้วยตนเองและ

แก้ไขปัญหาในการท าวิจัย/วิทยานิพนธ์ด้วยตนเอง 

1. ประเมินจากการสอบ  

2. ประเมินจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย 

3. ปะเมินจากการน าเสนอ 

PLO2 สามารถเลือกใช้เครื่องมือทางฟิสิกส์นิวเคลียร์ หรือ 

ฟิสิกส์พอลิเมอร์ได้อย่างถูกต้อง 

1. การบรรยายเกี่ยวกับเครื่องมือต่าง ๆ  ส าหรับประยุกต์ใช้ทาง

ฟิสิกส์นิวเคลียร์ หรือ ฟิสิก์พอลิ เมอร์ เพื่ อแก้ปัญหา

สิ่งแวดล้อม วัสดุทดแทน การเกษตร และโบราณคดี  

ในชั้นเรียน และการถาม-ตอบ 

2. มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าหารายละเอียด และ

หลักการท างานของเครื่องมือเพิ่มเติม ทางฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

หรือ ฟิสิกส์พอลิเมอร์ได้อย่างถูกต้อง   

1. ประเมินจากการสอบ  

2. ประเมินผลจากการเขียนรายงานและการน าเสนอ

งาน 

3. ป ระ เมิ น ผ ล จ าก ก ารส อบ เส น อ โค รงร่ า ง

วิทยานิพนธ์ การรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย

และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
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    ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

3. ฝึกให้นักศึกษาดัดแปลงเครื่องมือให้เหมาะสมกับการใช้

งานจริง   

3. ให้นักศึกษาท าวิจัย/วิทยานิพนธ์ด้วยตนเอง 
PLO3 สื่ อสารและน า เสนอผลงานทางวิช าการทั้ ง

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และตรง

ประเด็น 

1. มอบหมายงานให้นักศึกษาน าเสนองานหน้าชั้นเรียน 

หรือ บรรยายในที่ประชุมวิชาการ 

2. การตั้งค าถามให้นักศึกษาตอบในชั้นเรียน 
 

1. ประเมินผลจากการเขียนรายงานและการน าเสนอ

งานวิชาการ 
2. ประเมินจากการตอบค าถามที่ตรงประเด็น 
3. ป ระ เมิ น ผ ล จ าก ก ารส อบ เส น อ โค รงร่ า ง

วิทยานิพนธ์ การรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย

และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
PLO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล หรือ

เรียนรู้ด้วยตนเอง 

1. มอบหมายงานใหน้กัศกึษาคน้ควา้หาความรูเ้พิ่มเติมดว้ย

ตวัเอง แน้นการเรียนรู้แบบ active learning 

2. ให้นักศึกษาน าเสนองานโดยเลือกใช้ เทคโน โลยี

สารสนเทศที่เหมาะสม  

   

1. ป ระ เมิน ความรับผิ ดชอบจากงานที่ ได้ รับ

มอบหมาย การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้า

ชั้นเรียนและการส่งงาน 

2. ประเมินความถูกต้อง และเหมาะสมของเอกสาร

ที่ได้รับมอบหมาย 
PLO5 ปฏิบัติตนในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี 1. ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบ

และข้อบังคับต่างๆ ของสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับ

สังคมและมีจิตสาธารณะ 

2. ฝึกให้กล้าเสนอแนะ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

1. ประเมินผลจากการเขียนรายงานและการน าเสนอ

งาน 

2. ป ระ เมิ น ผ ล จ าก ก ารส อบ เส น อ โค รงร่ า ง

วิทยานิพนธ์ การรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย

และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 



138 

 

 

    ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

3. ประเมินจากการสั งเกตพฤติกรรมและการ

แสดงออกของนักศึกษาในขณะท ากิจกรรมกลุ่ม  

4. ประเมินความสม่ าเสมอของการเข้าร่วมกิจกรรม

กลุ่ม 
PLO6 แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม ความ

ซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณวิชาการ 

1. การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน

ทั้งในชั้นเรียน และการท าวิทยานิพนธ์ 

2. ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบ

และข้อบังคับต่างๆ ของสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับ

สังคมและมีจิตสาธารณะ 

1. ประเมินจากการสอบย่อย/สอบกลางภาค/สอบ

ปลายภาค  

2. ประเมินผลจากการเขียนรายงานและการน าเสนอ

งาน 

3. ป ระ เมิ น ผ ล จ าก ก ารส อบ เส น อ โค รงร่ า ง

วิทยานิพนธ์ การรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย

และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
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ตารางที่ 9 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom (Bloom’ s Texanomy) 

 

Program Learning Outcomes, PLOs 
Knowledge 

(Cognitive) 

Attitude 

(Affective) 
Skill 

(Psychomotor) 

PLO1 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางฟิสิกส์นิวเคลียร์ หรือ 

ฟิสิกส์พอลิเมอร์เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม วัสดุทดแทน การเกษตร หรือ

โบราณคดี 

Remember 

Understand 

Apply 

Analyse 

Receive 

Respond 

Value 

Organize 

Imitate 

Manipulate 

Perfect 

Articulate 

PLO2 สามารถเลือกใช้เครื่องมือทางฟิสิกส์นิวเคลียร์ หรือ ฟิสิกส์พอลิ

เมอร์ได้อย่างถูกต้อง 

Remember 

Understand 

Apply 

Analyse 

Receive 

Respond 

Value 

Organize 

Imitate 

Manipulate 

Perfect 

Articulate 

PLO3 สื่อสารและน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้ งภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และตรงประเด็น 

Remember 

Understand 

Receive 

Respond 

Imitate 

Manipulate 

PLO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล หรือเรียนรู้ด้วย

ตนเอง 

Remember 

Understand 

Receive 

Respond 

Imitate 

Manipulate 

PLO5 ปฏิบัติตนในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี Remember 

Understand 

Receive 

Respond 

Imitate 

Manipulate 

PLO6 แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มี

จรรยาบรรณวิชาการ 

Remember 

Understand 

Receive 

Respond 

 

Imitate 

Manipulate 
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ตารางที่ 10 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับความรู้ ทักษะ และเจตคติ 

PLOs ความรู้ 

(Knowledge) 

ทักษะ 

(Skill) 

เจตคต ิ

(Attitudes) 

PLO1 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางฟิสิกส์

นิวเคลียร์  หรือ ฟิ สิกส์พอลิ เมอร์เพื่ อ

แก้ปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อม  วัสดุ ท ดแทน 

การเกษตร หรือโบราณคดี 

K1 : โครงสร้างโมเลกุลและสมบัติของพอ

ลิเมอร์ 

K2 : สมบัติเชิงกลของพลาสติกและยาง 

K3 : สมบัติเชิงรีโอโลยีของพอลเิมอร์ 

K4 : อะตอมและฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์ 

K5 : เทคโนโลยีทางรังส ี

K6 : กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ 

K7 :ฟิสิกส์ของเมมเบรน 

K8 :ฟิสิกส์ของพอลิเมอร์เบลนด์ 

K9 :รีโอโลยีขึ้นสูง 

K10 :สมบัติเชิงไฟฟา้และสมบัตเิชิงแสง

ของพอลิเมอร์ 

K11 :วิเคราะห์การผิดรูปพอลิเมอร์ด้วย

คอมพิวเตอร์ 

K12 : ออกแบบเบ้าและผลิตภณัฑ์ 

K13 : ดัดแปลงพอลิเมอร์ 

K14 : ฟิสิกส์ของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 

K15 :การควบคุมความปลอดภัยรังสีจาก

S1 :ถ่ายทอดความคิดและประสบการณ์ 

S2: คิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ 

S3: เหตุผล 

S4: วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

A1 : ตระหนักถึงคุณค่าของการวิจัยและ

พัฒนา 

A2 : กล้าตัดสินใจและน าเสนอวิธีการ

แก้ปัญหา 
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PLOs ความรู้ 

(Knowledge) 

ทักษะ 

(Skill) 

เจตคต ิ

(Attitudes) 

สิ่งแวดล้อม 

K16 :การจัดการของเสียกัมมันตรังสี 

K17 :หลักการของสเปกโตรมเิตอร์และ

เครื่องเร่งอนุภาค 

K18 :ฟิสิกส์สุขภาพและรังสทีางการ

แพทย์ 
K19 :สเปกโตรสโคปีส าหรับฟิสกิส์

ประยุกต ์

K20 :แหล่งก าเนิดแสงซินโครตรอน 

K21 :อันตรกริิยาของนิวตรอนและการ

ประยุกต ์

K22 :รังสีในงานศิลปะและโบราณคดี 

K23 :รังสีประยุกต์ส าหรับนติิวิทยาศาสตร์ 

K24:รังสีวิทยาส าหรับเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
PLO2 สามารถเลือกใชเ้ครื่องมือทางฟิสิกส์

นิวเคลียร ์หรือ ฟิสิกส์พอลิเมอรไ์ด้อย่าง

ถกูตอ้ง 

 

 

K25 :ฟิสิกส์ของเคร่ืองมือข้ันสูง 
K26 :การวัดและเครื่องมือวัดทาง

นิวเคลียร์ 

K27 :นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้

ด้วยพอลิเมอร์ 

S5 :การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐาน

ด้านฟสิิกส์นิวเคลียร์  

S6 :การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐาน

ด้านฟสิิกส์พอลิเมอร์ 

S7: วางแผนขั้นตอนในการใช้เครื่องมือ 

A3 : การเลือกใช้เครื่องมือทดสอบ 
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PLOs ความรู้ 

(Knowledge) 

ทักษะ 

(Skill) 

เจตคต ิ

(Attitudes) 

 

 

 

 

 

 

 

K28 :การทดสอบยางและพลาสติก 

K29 :การประเมินปริมาณรังสีใน

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน 

K30 :รังสีเพิ่มความมั่งคั่งเพื่อเกษตรกร

ไทย 

S8 :ช านาญในการใช้เคร่ืองมือวัดทาง

ฟิสิกส์นิวเคลียร์  

S9 :ช านาญในการใช้เครื่องมือวัดทาง

ฟิสิกส์พอลิเมอร์ 

PLO3 สื่อสารและน าเสนอผลงานทาง

วิชาการทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้

อย่างถูกต้อง และตรงประเด็น 

K31 : ภาษาไทย 

K32 : ภาษาอังกฤษ 

S10 : ก า ร ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม คิ ด แ ล ะ

ประสบการณ์ 

S11 : การสื่ อส ารทั้ งภ าษ าไท ย และ

ภาษาอังกฤษ 

S12 : สื่อสารได้อย่างเข้าใจกับบุคคลทุก

ระดับ 

S13: มีความคิดสร้างสรรค์ 

A4 : ค านึงถึงการใช้ภาษาในการสื่อสารที่

ถูกต้องและเหมาะสม 

A5: มีทัศนคติที่ ดี ในการถ่ายทอดองค์

ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ฟังและ

ตัวผู้ถ่ายทอดความรู้ 

 

PLO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

สืบค้นข้อมูล หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง 

K33 : เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

S14 : การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

S15 : แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

S16 : การสืบค้นข้อมูล 

 

A6 : กล้าตัดสินใจและน าเสนอวิธีการ

แก้ปัญหา 

A7 : เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น 

A8 : มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจน

ส าเร็จ 
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PLOs ความรู้ 

(Knowledge) 

ทักษะ 

(Skill) 

เจตคต ิ

(Attitudes) 

PLO5 ปฏิบัติตนในฐานะผู้น าและผู้ตามที่

ดี 

K34 : ความเข้าใจในระเบียบ ข้อก าหนด 

และนโยบายขององค์กร 

K35 : เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 

S17 : มีความเป็นผู้น า  

S18 : มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

S19 : มีความสามารถในการปรับตัว 
 

A9 : มีทัศนคติที่ดีในการพัฒนาตนเอง

อย่างสม่ าเสมอ 

A10 : มีความตรงต่อเวลา 

A11 : มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ

สังคม 

 

PLO6 แส ด งออก ถึ งก ารมี คุ ณ ธรรม 

จ ริ ย ธ ร รม  ค ว า ม ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต  มี

จรรยาบรรณวิชาการ 

K36 : เกี่ ยวกับกฎกติกา ข้อสัญญา 

หรือข้อตกลงขององค์กร 
 

 

 

S20: ด้านเหตุผล 

S21 :การแยกแยะถูกผิด 

 

A12 : มีความซื่อสัตย์สุจริต 

A13 :ความไม่เอนเอียงในการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงตัวเลข (Bias) 

A14 : การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน 

A15 : มีจรรยาบรรณในวิชาการ 
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ทั้งนี้ ต้องแสดงควบคู่กับตารางที่ระบุกระบวนการน าความรู้ ทักษะ และเจตคตทิี่วิเคราะห์ได้มาประกอบเพื่อสร้างเป็นรายวิชา 

รายวิชา ความรู้ ทักษะ และ เจตคติ 

723-501 โครงสร้างโมเลกลุและสมบัติของพอลิเมอร์ 

 
              

 

K= K1,K30,K31,K32,K33,K34,K35 

S= S1,S2,S3,S4,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18, 

S19,S20,S21 

A= A1,A2,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12 

723-502 สมบัติเชิงกลของพลาสติกและยาง K= K2, K30,K31,K32,K33,K34,K35 

S= S1,S2,S3,S4,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18, 

S19,S20,S21 

A= A1,A2,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12 

723-503 สมบัติเชิงรีโอโลยีของพอลิเมอร์ K= K3,K30,K31,K32,K33,K34,K35 

S= S1,S2,S3,S4,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18, 

S19,S20,S21 

A= A1,A2,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12 

723-504 ฟิสิกส์ของเคร่ืองมือข้ันสูง K= K25,K30,K31,K32,K33,K34,K35 

S= S5,S6,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18, 

S19,S20,S21 

A= A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12 

723-505 อะตอมและฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์ K= K4,K30,K31,K32,K33,K34,K35 

S= S1,S2,S3,S4,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18, 

S19,S20,S21 
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รายวิชา ความรู้ ทักษะ และ เจตคติ 

A= A1,A2,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12 

723-506 การวัดและเครื่องมือวัดทางนิวเคลียร ์ K= K26,K30,K31,K32,K33,K34,K35 

S= S5,S6,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18, 

S19,S20,S21 

A= A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12 

723-507 เทคโนโลยีทางรังส ี K= K5,K30,K31,K32,K33,K34,K35 

S= S1,S2,S3,S4,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18, 

S19,S20,S21 

A= A1,A2,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12 

723-511 กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ K= K6,K30,K31,K32,K33,K34,K35 

S= S1,S2,S3,S4,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18, 

S19,S20,S21 

A= A1,A2,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12 

723-515 ฟิสิกส์ของเมมเบรน K= K7,K30,K31,K32,K33,K34,K35 

S= S1,S2,S3,S4,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18, 

S19,S20,S21 

A= A1,A2,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12 

723-517 ฟิสิกส์ของพอลิเมอร์เบลนด ์ K= K8,K30,K31,K32,K33,K34,K35 

S= S1,S2,S3,S4,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18, 

S19,S20,S21 
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รายวิชา ความรู้ ทักษะ และ เจตคติ 

A= A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15, 

723-611 รีโอโลยีขึน้สูง K= K9,K30,K31,K32,K33,K34,K35 

S= S1,S2,S3,S4,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18, 

S19,S20,S21 

A= A1,A2,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12 

723-612 สมบัติเชิงไฟฟ้าและสมบัติเชิงแสงของพอลิเมอร์ K= K10,K30,K31,K32,K33,K34,K35 

S= S1,S2,S3,S4,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18, 

S19,S20,S21 

A= A1,A2,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12 

723-613 การวเิคราะห์การผิดรูปพอลิเมอร์ด้วยคอมพิวเตอร์ K= K11,K30,K31,K32,K33,K34,K35 

S= S1,S2,S3,S4,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18, 

S19,S20,S21 

A= A1,A2,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12 

723-614 การออกแบบเบ้าและผลิตภัณฑ ์ K= K12,K30,K31,K32,K33,K34,K35 

S= S1,S2,S3,S4,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18, 

S19,S20,S21 

A= A1,A2,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12 

723-615 การดัดแปลงพอลิเมอร์ K= K13,K30,K31,K32,K33,K34,K35 

S= S1,S2,S3,S4,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18, 

S19,S20,S21 
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รายวิชา ความรู้ ทักษะ และ เจตคติ 

A= A1,A2,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12 

723-616 ชุดวิชานวัตกรรมเพ่ิมมูลค่าวัสดุเหลือใช้ด้วยพอลิเมอร์ K= K27,K30,K31,K32,K33,K34,K35 

S= S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18, 

S19,S20,S21 

A= A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15 

741-541 การทดสอบยางและพลาสติก K= K28,K30,K31,K32,K33,K34,K35 

S5,S6,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18, 

S19,S20,S21 

A= A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13 

723-622 ฟิสิกส์ของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ K= K14,K30,K31,K32,K33,K34,K35 

S= S1,S2,S3,S4,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18, 

S19,S20,S21 

A= A1,A2,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15 

723-623 การควบคุมความปลอดภัยรังสีจากสิ่งแวดล้อม K= K15,K30,K31,K32,K33,K34,K35 

S= S1,S2,S3,S4,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18, 

S19,S20,S21 

A A= A1,A2,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15 

723-624 การจัดการของเสียกัมมันตรังส ี K= K16,K30,K31,K32,K33,K34,K35 

S= S1,S2,S3,S4,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18, 

S19,S20,S21 
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รายวิชา ความรู้ ทักษะ และ เจตคติ 

A= A1,A2,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13 

723-626 หลักการของสเปกโตรมเิตอร์และเครื่องเร่งอนุภาค K= K17,K30,K31,K32,K33,K34,K35 

S= S1,S2,S3,S4,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18, 

S19,S20,S21 

A= A1,A2,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13 

723-627 ฟิสิกส์สุขภาพและรังสีทางการแพทย ์ K= K18,K30,K31,K32,K33,K34,K35 

S= S1,S2,S3,S4,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18, 

S19,S20,S21 

A= A1,A2,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13 

723-628 สเปกโตรสโคปีส าหรับฟิสิกสป์ระยุกต ์ K= K19,K30,K31,K32,K33,K34,K35 

S= S1,S2,S3,S4,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18, 

S19,S20,S21 

A= A1,A2,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15 

723-629 แหล่งก าเนิดแสงซินโครตรอน K= K20,K30,K31,K32,K33,K34,K35 

S= S1,S2,S3,S4,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18, 

S19,S20,S21 

A= A1,A2,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15 

723-721 อันตรกริิยาของนิวตรอนและการประยุกต ์ K= K21,K30,K31,K32,K33,K34,K35 

S= S1,S2,S3,S4,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18, 

S19,S20,S21 
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รายวิชา ความรู้ ทักษะ และ เจตคติ 

A= A1,A2,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15 

723-722 รังสีในงานศลิปะและโบราณคด ี K= K22,K30,K31,K32,K33,K34,K35 

S= S1,S2,S3,S4,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18, 

S19,S20,S21 

A= A1,A2,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15 

723-724 รังสีประยุกต์ส าหรับนติิวิทยาศาสตร์ K= K23,K30,K31,K32,K33,K34,K35 

S= S1,S2,S3,S4,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18, 

S19,S20,S21 

A= A1,A2,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15 

723-725 รังสีวิทยาส าหรับเวชศาสตร์นิวเคลียร ์ K= K24,K30,K31,K32,K33,K34,K35 

S= S1,S2,S3,S4,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18, 

S19,S20,S21 

A= A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15, 

723-726 ชุดวิชาการประเมินปริมาณรังสีในสิง่แวดล้อมเพื่อชีวติที่ยั่งยืน 
 

K= K29,K30,K31,K32,K33,K34,K35 

S= S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18, 

S19,S20,S21 

A= A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15 

723-727  ชุดวิชารังสีเพิ่มความมัง่คั่งเพื่อเกษตรกรไทย  

  

K= K30,K30,K31,K32,K33,K34,K35 

S= S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18, 

S19,S20,S21 
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รายวิชา ความรู้ ทักษะ และ เจตคติ 

A= A1,A2,A4,A3,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15 

723-631 สัมมนา 1 K= 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 

S= S1,S2,S3,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18, 

S19,S20,S21 

A= A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15 

723-632 สัมมนา 2 K= 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 

S= S1,S2,S3,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18, 

S19,S20,S21 

A= A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15 

723-641 วิทยานิพนธ ์ (แผน ก แบบ ก 1) K= 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 

S= S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18, 

S19,S20,S21 

A= A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15 
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รายวิชา ความรู้ ทักษะ และ เจตคติ 

723-642 วิทยานิพนธ ์ (แผน ก แบบ ก 2) K= 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 

S= S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18, 

S19,S20,S21 

A= A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15 
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ค-2 ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน (Work Integrated Learning : WiL) 
คณะวิทยาศษาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาเขตปัตตานี 

{  }  ไม่จัด  

{9}  จัด จ านวน…5..รายวิชา   (ระบุ) 

 

 

 

รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (work integrated learning : WIL)  

รวม 

ร้อย

ละ 

100 

การก าหนด

ประสบการณ์

ก่อน

การศึกษา 

การเรียน

สลับกับ 

การ

ท างาน 

สหกิจศึกษา การฝึกงานที่

เน้นการเรียนรู้

หรือการติดตาม

พฤติกรรมการ

ท างาน 

หลักสูตรร่วม

มหาวิทยาลัย

และ

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝึกหัดใหม่

หรือ

พนักงาน

ฝึกงาน 

การบรรจุให้

ท างานหรือ

การฝึกเฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบตั ิ

งาน

ภาค 

สนาม 

การฝึกปฏิบตั ิ
งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ

เรียนทฤษฎ ี

723-631 สัมมนา 1 1(0-2-1) - - - - - - - - 100 100 

723-632 สัมมนา 2 1(0-2-1) - - - - - - - - 100 100 

723-641 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 1) 36(0-108-0) - - - - - - - 100 - 100 

723-642 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) 18(0-54-0) - - - - - - - 100 - 100 

723-726 ชุดวิชาการประเมินปริมาณรังสีใน

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน 
- - - - - - - 100 - 100 
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ค-3 ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 

จ านวนรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนในหลักสูตร  42  รายวิชา 

จ านวนรายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)  42 รายวิชา  คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายวิชาในหลักสูตร 

จ านวนรายวิชาที่ไม่ได้จัดกระบวนการเรียนรู้แบบเชิงรุก      0   รายวิชา  คิดเป็นร้อยละ 0 ของรายวิชาในหลักสูตร 

สรุปจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ ที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก   42 รายวิชา   

 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 

และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี
 

ไม่ได้จัด 
การเรยีนรู้แบบ

เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของ

การ 

จัดการ 

เรียนรู ้

แบบทฤษฎี 

(ระบุร้อยละ) 

รวม 

ร้อยละ 

100 

Project 

based 

learning 

Problem 

based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 

เช่น  Case based, Team 

based, Scenario based, อื่นๆ 

(Presentation, Discussion ) 

Social  

Engagement 

 

(ระบุวิธีการจดัการ

เรียนรู้) 
ร้อย

ละ 
723-501 โครงสร้างโมเลกลุและสมบัติของพอลิเมอร์                      

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

- Case based 

- Discussion 

- Presentation 

20 

30 

40 

10 

 

 

 

100 

 

723-502 สมบัติเชิงกลของพลาสติกและยาง 3((3)-0-6) 

- - 

- Case based 

- Discussion 

- Presentation 

20 

20 

40 

20 

 

 

 

100 

 

723-503 สมบัติเชิงรีโอโลยีของพอลิเมอร์ 3((2)-3-4) - - - Case based 20 20    
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 

และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี
 

ไม่ได้จัด 
การเรยีนรู้แบบ

เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของ

การ 

จัดการ 

เรียนรู ้

แบบทฤษฎี 

(ระบุร้อยละ) 

รวม 

ร้อยละ 

100 

Project 

based 

learning 

Problem 

based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 

เช่น  Case based, Team 

based, Scenario based, อื่นๆ 

(Presentation, Discussion ) 

Social  

Engagement 

 

(ระบุวิธีการจดัการ

เรียนรู้) 
ร้อย

ละ 
 - Discussion 

- Presentation 

40 

20 

 100 

723-504 ฟิสิกส์ของเครื่องมือขั้นสูง3((3)-0-6) 

- - 

- Team based 

- Case based 

- Discussion 

- Presentation 

15 

15 

20 

30 

20 

 

 

 

100 

 

723-505 อะตอมและฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์ 3((3)-0-6) 

- - 

- Case based 

- Discussion 

- Presentation 

30 

20 

30 

20  100 

 

723-506 การวัดและเครื่องมือวัดทางนิวเคลียร์ 3((3)-0-6) 

- - 

- Case based 

- Discussion 

- Presentation 

20 

20 

40 

20  100 

 

723-507 เทคโนโลยีทางรังสี 3((3)-0-6) - - - Case based 20 20  100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 

และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี
 

ไม่ได้จัด 
การเรยีนรู้แบบ

เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของ

การ 

จัดการ 

เรียนรู ้

แบบทฤษฎี 

(ระบุร้อยละ) 

รวม 

ร้อยละ 

100 

Project 

based 

learning 

Problem 

based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 

เช่น  Case based, Team 

based, Scenario based, อื่นๆ 

(Presentation, Discussion ) 

Social  

Engagement 

 

(ระบุวิธีการจดัการ

เรียนรู้) 
ร้อย

ละ 
- Discussion 

- Presentation 

20 

40 

723-511 กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ 3((2)-3-4) 

- - 

- Team based  

- Discussion 

- Presentation 

10 

20 

50 

20 

  

100 

 

723-515 ฟิสิกส์ของเมมเบรน 2((2)-0-4) 

- - 

- Case based 

- Discussion 

- Presentation 

10 

20 

50 

20 

  

100 

 

723-517 ฟิสิกส์ของพอลิเมอร์เบลนด 2((2)-0-4) 

- - 

- Case based 

- Discussion 

- Presentation 

10 

20 

50 

20 

  

100 

 

723-611 รีโอโลยีขึ้นสูง 2((2)-0-4) 
- - 

- Case based 

- Discussion 

10 

20 
20 

  

100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 

และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี
 

ไม่ได้จัด 
การเรยีนรู้แบบ

เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของ

การ 

จัดการ 

เรียนรู ้

แบบทฤษฎี 

(ระบุร้อยละ) 

รวม 

ร้อยละ 

100 

Project 

based 

learning 

Problem 

based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 

เช่น  Case based, Team 

based, Scenario based, อื่นๆ 

(Presentation, Discussion ) 

Social  

Engagement 

 

(ระบุวิธีการจดัการ

เรียนรู้) 
ร้อย

ละ 
- Presentation 50 

723-612 สมบัติเชิงไฟฟ้าและสมบัติเชิงแสงของพอลิเมอร์ 2((2)-

0-4) - - 

- Case based 

- Discussion 

- Presentation 

10 

20 

50 

20 

  

100 

 

723-613 การวิเคราะห์การผดิรูปพอลิเมอรด์้วยคอมพิวเตอร์ 

2((1)-6-2) - - 

- Team based  

- Discussion 

- Presentation 

10 

20 

50 

20 

  

100 

 

723-615 การดัดแปลงพอลิเมอร์ 2((2)-0-4) 

- - 

- Team based 

- Case based 

- Discussion 

- Presentation 

15 

15 

10 

40 

20 

  

100 

 

723-616 ชุดวิชานวัตกรรมเพ่ิมมูลค่าวัสดุเหลือใช้ด้วย 

พอลิเมอร์ 6((5)-3-10) 

- - 

- Team based 

- Case based 

15 

15 
20 

 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 

และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี
 

ไม่ได้จัด 
การเรยีนรู้แบบ

เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของ

การ 

จัดการ 

เรียนรู ้

แบบทฤษฎี 

(ระบุร้อยละ) 

รวม 

ร้อยละ 

100 

Project 

based 

learning 

Problem 

based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 

เช่น  Case based, Team 

based, Scenario based, อื่นๆ 

(Presentation, Discussion ) 

Social  

Engagement 

 

(ระบุวิธีการจดัการ

เรียนรู้) 
ร้อย

ละ 
- Discussion 

- Presentation 

10 

40 

741-541 การทดสอบยางและพลาสติก 3((1)-6-2) 

- - 

- Team based 

- Case based 

- Discussion 

- Presentation 

15 

15 

10 

40 

20 

  

100 

 

723-622 ฟิสิกส์ของเตาปฏิกรณ์นวิเคลียร์ 2((2)-0-4) 

- - 

- Case based 

- Discussion 

- Presentation 

20 

20 

40 

20  100  

723-623 การควบคุมความปลอดภัยรังสจีากสิ่งแวดล้อม  

2((2)-0-4) 

 

- 

 

- 

- Case based 

- Discussion 

- Presentation 

20 

20 

40 

20  100 

 

723-624 การจัดการของเสียกมัมนัตรังสี 2((2)-0-4) - - - Case based 20 20  100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 

และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี
 

ไม่ได้จัด 
การเรยีนรู้แบบ

เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของ

การ 

จัดการ 

เรียนรู ้

แบบทฤษฎี 

(ระบุร้อยละ) 

รวม 

ร้อยละ 

100 

Project 

based 

learning 

Problem 

based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 

เช่น  Case based, Team 

based, Scenario based, อื่นๆ 

(Presentation, Discussion ) 

Social  

Engagement 

 

(ระบุวิธีการจดัการ

เรียนรู้) 
ร้อย

ละ 
- Discussion 

- Presentation 

20 

40 

723-626 หลักการของสเปกโตรมเิตอร์และเครื่องเร่งอนุภาค 

2((2)-0-4) 

- - - Case based 

- Discussion 

- Presentation 

20 

20 

40 

20  100 

 

723-627 ฟิสิกส์สุขภาพและรังสีทางการแพทย์ 2((2)-0-4)  

- 

 

- 

- Case based 

- Discussion 

- Presentation 

20 

20 

40 

20  100 

 

723-628 สเปกโตรสโคปสี าหรับฟสิิกส์ประยุกต์ 2((2)-0-4) - - - Case based 

- Discussion 

- Presentation 

20 

20 

40 

20  100 

 

723-629 แหล่งก าเนิดแสงซินโครตรอน 2((2)-0-4)  

- 

 

- 

- Case based 

- Discussion 

20 

20 
20  100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 

และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี
 

ไม่ได้จัด 
การเรยีนรู้แบบ

เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของ

การ 

จัดการ 

เรียนรู ้

แบบทฤษฎี 

(ระบุร้อยละ) 

รวม 

ร้อยละ 

100 

Project 

based 

learning 

Problem 

based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 

เช่น  Case based, Team 

based, Scenario based, อื่นๆ 

(Presentation, Discussion ) 

Social  

Engagement 

 

(ระบุวิธีการจดัการ

เรียนรู้) 
ร้อย

ละ 
- Presentation 40 

723-721 อันตรกริิยาของนิวตรอนและการประยุกต์ 2((2)-0-4)  

- 

 

- 

- Case based 

- Discussion 

- Presentation 

20 

20 

40 

20  100 

 

723-722 รังสีในงานศิลปะและโบราณคดี 2((2)-0-4) - - - Case based 

- Discussion 

- Presentation 

20 

20 

40 

20  100 

 

723-724 รังสีประยุกตส์ าหรับนิตวิิทยาศาสตร์ 2((2)-0-4)  

- 

 

- 

- Case based 

- Discussion 

- Presentation 

20 

20 

40 

20  100 

 

723-725 รังสีวิทยาส าหรับเวชศาสตร์นิวเคลยีร์ 2((2)-0-4) - - - Case based 

- Discussion 

- Presentation 

20 

20 

40 

2  100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 

และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี
 

ไม่ได้จัด 
การเรยีนรู้แบบ

เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของ

การ 

จัดการ 

เรียนรู ้

แบบทฤษฎี 

(ระบุร้อยละ) 

รวม 

ร้อยละ 

100 

Project 

based 

learning 

Problem 

based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 

เช่น  Case based, Team 

based, Scenario based, อื่นๆ 

(Presentation, Discussion ) 

Social  

Engagement 

 

(ระบุวิธีการจดัการ

เรียนรู้) 
ร้อย

ละ 
723-726 ชุดวิชาการประเมินปรมิาณรังสีในสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตที่

ยั่งยืน 
 

- 

 

10 

- Case based 

- Discussion 

- Presentation 

20 

20 

30 

20  100 

 

723-727 ชุดวิชารังสีเพิ่มความมั่งคั่งเพื่อเกษตรกรไทย  

- 

 

10 

- Case based 

- Discussion 

- Presentation 

20 

20 

30 

20  100 

 

723-631 สัมมนา 1 1(0-2-1)  

- 

 

- 

- Case based 

- Presentation 

- Discussion 

40 

20 

20 

 

20 

 

- 

 

100 

 

723-632 สัมมนา 2 1(0-2-1) - - - Case based 

- Presentation 

- Discussion 

40 

20 

20 

20 - 100  

723-641 วิทยานิพนธ ์36(0-108-0) (แผน ก แบบ ก 1) 36(0-108-0) 70 - - Presentation 10 10 - 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 

และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี
 

ไม่ได้จัด 
การเรยีนรู้แบบ

เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของ

การ 

จัดการ 

เรียนรู ้

แบบทฤษฎี 

(ระบุร้อยละ) 

รวม 

ร้อยละ 

100 

Project 

based 

learning 

Problem 

based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 

เช่น  Case based, Team 

based, Scenario based, อื่นๆ 

(Presentation, Discussion ) 

Social  

Engagement 

 

(ระบุวิธีการจดัการ

เรียนรู้) 
ร้อย

ละ 
- Discussion 10 

723-642 วิทยานิพนธ ์18(0-54-0) (แผน ก แบบ ก 2) 18(0-54-0) 
70 - 

- Presentation 

- Discussion 

10 

10 
10 - 100 
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ค-4 รายละเอียดของโมดูลในหลักสูตร 

รหัส- ชื่อชุดวิชา จ านวน

หน่วยกิต 

ค าอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้

ของชุดวิชา 

วิธีการวัดและการ

ประเมินผล 

723-616 

ชุดวิชานวัตกรรม

เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือ

ใช้ด้วยพอลิเมอร ์

Module; 

Innovation the 

Value of Material 

Scraps with 

Polymers 

6((5)-3-10)  ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ก า ร

ออกแบบเบ้าผลิตภัณฑ์เพื่อ

รับแรงแบบสถิตและแรง

แบบพลวัต ความต้านทาน

รังสีของพอลิเมอร์คอมพอ

สิท วิธีการบ่มเร่งอายุเพื่อ

ท านายสมบัติเชิงกลของพอ

ลิเมอร์ในระยะยาว การวัล

คาไนซ์น้ ายางพาราด้วยรังสี

แกมมา หรือรังสีจากเครี่อง

เร่ งอนุ ภ าค อิ เล็ ก ตรอน , 

ซินโครตรอน, ไซโคลตรอน 

การใช้รังสีในการสเตอร์ไรด์

และการบรรจุภัณฑ์อาหาร 

พอลิเมอร์ในอุตสาหกรรม

นิวเคลียร์ ความสัมพันธ์ของ

ความเค้นกับความเครียด

ของพอลิเมอร์ การเกิดคอ

คอดและการดึงเย็น ความ

เค้นยืดหยุ่นสู งสุดของเท

สการ์  ความเค้นยืดหยุ่ น

สู ง สุ ด ข อ ง โ ว น -มิ ส  

กระบวนการเกิดความเค้น

สูงสุด อิทธิพลของอุณหภูมิ

และอัตราการดึงต่อความ

เค้นสูงสุด การอธิบายเชิง

โมเลกุลของการเกิดความ

เค้นสูงสุดและการไหลเย็น 

การแตกหักแบบเปราะของ

พอลิเมอร์ โครงสร้างและ

ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ร อ ย ร้ า ว 

ผู้เรียนสามารถ 

1. ออกแบบเบ้า

ผลิตภัณฑ์ก าบังรังส ี

2. ใช้ รั งสี ในการ

สเตอร์ไรด์และการ

บรรจุภัณฑ์อาหาร 

3. อธิบายการเกิด

ความเค้นสูงสุดและ

การไหล เย็ น  การ

แตกหักแบบเปราะ

ของพอลิเมอร ์

Student are able 

to 

1. Design of the 

product socket 

for making 

radiation 

shielding 

material 

2.Use radiation 

in sterilization 

and food 

packaging 

3. Describe the 

stress formation 

and cold flow, 

the brittle 

fracture of the 

polymer 

1.ประเมินผลจาก

การสอบ 

2. ประเมินจากการ

น าเสนองาน 

3.ประเมินผลจาก

งานทีไ่ด้รับ

มอบหมาย 

4. ประเมินผลจาก

ความสม่ าเสมอและ

การตรงต่อเวลาใน

การท ากิจกรรมกลุ่ม 
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ลั ก ษ ณ ะค วาม เค้ น แ ล ะ

ความเครียดของรอยร้าว 

แฟคเตอร์ที่ มี อิทธิพลต่อ

ความ เป ราะและเหนี ยว  

การทนการกระแทกของพอ

ลิเมอร์ พอลิเมอร์เบลนด์ที่

ทนการกระแทกได้ดี 

Production and design 

of static and dynamic 

force resistant mold, 

the radiation resistance 

of polymer composites, 

aging of polymer for 

prediction its 

mechanical properties 

in long period used, 

vulcanization of latex 

with gamma radiation 

or radiation from 

accelerating electrons, 

synchrotron, cyclotron, 

radiation sterilization in 

food packaging, 

polymer in nuclear 

industry, stress-strain 

behavior of polymers; 

necking and cold 

drawing; maximum 

elastic stress of Tesca; 

maximum elastic stress 

of Von-Mises; maximum 

elastic stress process; 

effect of temperature 

and tension rate on 
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maximum stress; 

explanation of 

maximum stress and 

cold drawing in 

molecular structure; 

flex cracking of 

polymer; structure and 

crack path; stress-strain 

in crack path;  effective 

factor for friableness 

and toughness; impact 

resistance of polymer; 

high impact resistant 

polymer blend 

723-726 

ชุดวิชาการประเมิน

ป ริ ม า ณ รั ง สี ใ น

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ที่ยั่งยืน 

Module; 

Environmental 

Radiation Dose 

Assessment for 

Sustainable Life 

6((5)-3-10) รังสีและไอโซโทป การวัด

ไอโซโทปรังสี 

กัมมันตภาพรังสี เทคนิค

การวิเคราะห์ที่เก่ียวกับการ

แผ่รังสี การออกแบบวัสดุ

ก าบังรังสีดว้ยคอมพิวเตอร์ 

การศึกษาสมบัติของวัสดุ

ก าบังรังสี การศึกษาสมบัติ

การดูดซับของวัสดุก าบังรังสี 

เทคนิคไอโซโทปส าหรับ

การศึกษาความอุดม

สมบูรณ์ของดิน การน าเอา

ไอโซโทปกัมมันตรังสไีปใช้

ในการวิเคราะห์สารตัวอย่าง

ในสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้

รังสีส าหรับการส ารวจทาง

ธรณีวิทยา 

  Radiation and 

isotopes, Radioisotope 

measurement, 

ผู้เรียนสามารถ 

1.เข้าใจเทคนิคการ

วิเคราะห์ที่เกี่ยวกับ

การแผ่รังสี      

2.อธิบายสมบัติของ

วัสดุก าบังรังสี 

3 .  ป ร ะ ยุ ก ต์

ไอ โซ โทป ส าห รับ

ศึ กษ าความ อุด ม

สมบูรณ์ของดิน 

4. วิเคราะห์สารใน

สิ่งแวดล้อม  

5. ประยุกต์ ใช้รังสี

ส าหรับการส ารวจ

ทางธรณีวิทยา 

Student are able 

to 

1.  Understand 

radioactive 

isotobes analysis 

1.ประเมินผลจาก

การสอบ 

2. ประเมินจากการ

น าเสนองาน 

3.ประเมินผลจาก

ง า น ที่ ไ ด้ รั บ

มอบหมาย 

4. ประเมินผลจาก

ความสม่ าเสมอและ

การตรงต่อเวลาใน

การท ากิจกรรมกลุ่ม 
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Radioactivity, some 

radiation-related 

analytical techniques, 

Design of radiation 

shielding materials by 

computer, Study of 

adsorption properties 

of radiation shielding 

materials, Isotope 

techniques for studying 

soil fertility, application 

of radioisotopes in the 

analysis of 

environmental 

samples, Apply 

radiation knowledge for 

geological studies 

technique 

2. Describe the 

properties of the 

radiation 

shielding 

material 

3. Applied 

isotopes for 

studying soil 

fertility 

4. Analyze 

substances in 

the environment 

5. Applied 

radiation for 

geological 

exploration 

 

723-727 

ชุดวิชารังสีเพิ่ม

ความมั่งคั่งเพื่อ

เกษตรกรไทย 

Module; 

Radiation 

Increase 

Prosperity for 

Thai Farmers 

6((5)-3-10)      รังสีและไอโซโทป การวัด

ไ อ โ ซ โ ท ป รั ง สี 

กัมมันตภาพรังสี รังสีและ

ส า ร เค มี ก่ อ ก ล า ย พั น ธุ์  

เทคนิคการกลายพันธุ์ในพืช

ด้วยรังสี ท าหมันแมลงด้วย

รังสี  ยื ดอายุผลผลิตทาง

การเกษตรด้วยรังสี ถนอม

อาหารด้วยรังสีเทคโนโลยี

นิวเคลียร์ในอุตสาหกรรม

อาหาร เทคโนโลยีนิวเคลียร์

ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร เพื่ อ

อุตสาหกรรม เทคโนโลยี

นิวเคลียร์ในอุตสาหกรรม

พ อลิ เม อ ร์  ก ารค วบ คุ ม

อั น ต ร า ย จ า ก ส า ร

ผู้เรียนสามารถ 

1.อธิบายเทคนิค

การกลายพันธุ์ในพืช

ด้วยรังส ี

2. อธิบ ายการท า

หมันแมลงด้วยรังสี  

3. อธิบ ายการยื ด

อ ายุ ผ ล ผ ลิ ต ท า ง

การเกษตรด้วยรังสี  

4. อธิบายการถนอม

อาหารด้วยรังสี 

5. ประยุกต์

เทคโนโลยนีิวเคลียร์

ใช้ในอุตสาหกรรม

อาหาร ทาง

การเกษตร  

1.ประเมินผลจาก

การสอบ 

2. ประเมินจากการ

น าเสนองาน 

3.ประเมินผลจาก

ง า น ที่ ไ ด้ รั บ

มอบหมาย 

4. ประเมินผลจาก

ความสม่ าเสมอและ

การตรงต่อเวลาใน

การท ากิจกรรมกลุ่ม 
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กัมมันตรังสีในอุตสาหกรรม 

Radiation and isotopes, 

Radioisotope 

measurement, 

Radioactivity, Radiation 

and chemical 

mutagens, induced 

mutation techniques in 

crops, Sterile Insect 

Techniques, extend the 

life of agricultural 

products with radiation, 

food preserving with 

radiation, nuclear 

technology in Food 

industry, nuclear 

technology in 

Agriculture for industry, 

nuclear technology in 

Polymer industry, 

radioactive Hazards 

Control in Industry. 

หรืออุตสาหกรรม

พอลิเมอร ์

Student are able 

to 

1. Explain the 

mutation 

techniques in 

plants with 

radiation 

2. Explain the 

radiation insect 

sterilization 

3. Explain how 

to extend the 

life of 

agricultural 

products with 

radiation 

4. Explain the 

food 

preservation 

with radiation 

5. Applied 

nuclear 

technology, used 

in food, 

agriculture or 

polymer industry 
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ภาคผนวก ง 

ภาคผนวก ง-1. 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ 2563 
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ภาคผนวก ง-2. 
ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต ์
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