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1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
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1.2 ชื่อหลักสูตร  

     (ภาษาไทย) :   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

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

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
2.1  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์) 

          (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Physics) 

 2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (ฟิสิกส์) 

           (ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Physics) 

3. วิชาเอก  

ไม่มี 
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สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 48 หน่วยกิต 
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5.2 ภาษาที่ใช้ 

 ภาษาอังกฤษ  

5.3 การรับเข้าศึกษา 

    รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

5.4 ความรว่มมือกับสถาบันอ่ืน 

 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
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  หลักสูตรปรับปรุง  กําหนดเปิดสอนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 

      ปรับปรุงมาจาก หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555       

  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ่  ในคราวประชุมครั้งที่ 15(1/2560) 

      เมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 

  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 384(4/2560) 

      เมื่อวันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
     หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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1) นักชีวฟิสิกส์ระดับโมเลกุล นักวิจัยด้านไบโอเซนเซอร์ นักวิจัยฟิสิกส์ของวัสดุฉลาดและวัสดุนาโน นัก

สร้างแบบจําลองแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ นักฟิสิกส์พลังงานและเมมแบรน นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ นักฟิสิกส์
ของสิ่งแวดล้อม นักธรณีฟิสิกส์ นักวิจัยฟิสิกส์ศึกษา 

2) นักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ได้แก่ ชีวฟิสิกส์ ไบโอเซนเซอร์และชีวฟิสิกส์ระดับ

โมเลกุล ฟิสิกส์วัสดุและวัสดุนาโน การจําลองปัญหาและแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ ฟิสิกส์พลังงาน นิวเคลียร์

ฟิสิกส์ ธรณีฟิสิกส์ 

3) นักวิจัยและนักสร้างนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการผลิตเซนเซอร์ อุตสาหกรรม

พลังงานทางเลือก อุตสาหกรรมโฟโตนิกส์ 

4) ผู้ประกอบธุรกิจประกอบด้านเครื่องมือและวิทยาศาสตร์ 

5) นักวิจัยหลังปริญญาเอก ณ สถาบันวิจัยทางด้านฟิสิกส์ประยุกต์ทั้งในและต่างประเทศ 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

  ในสถานที่ต้ังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  คณะวิทยาศาสตร์ 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

     11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สืบเน่ืองจากนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ง ได้อัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง” มาเป็นปรัชญาและแสงสว่างในการพัฒนาโดยอาศัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็น

เครื่องมือที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศไทย และช่วยการพัฒนาสร้างรากฐานเศรษฐกิจของ

ประเทศให้มีความยืดหยุ่น มีเสถียรภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปล่ียนแปลงจากปฏิสัมพันธ์กับโลก
ภายนอก อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาครอบคลุมสเปคตรัมที่กว้างต้ังแต่ทรัพยากรมนุษย์ สังคม ชุมชนท้องถิ่น 

จนกระทั่งถึงความย่ังยืนของพลังงานภายใต้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่สะอาดและบริสุทธ์ิและความอยู่ดีมี

สุขของประชาชน 

     11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ในอดีตจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทําให้สังคมแต่ละ

ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงก้าวย่างจากยุคเกษตรกรรม มาเป็นยุคอุตสาหกรรมที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน

และเต็มไปด้วยการสร้างมลพิษ ทั้งในนํ้า อากาศและดินจนทําลายสภาพแวดล้อมและสภาพธรรมชาติเดิม 

และสุดท้ายจนกระทั่งมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศของโลกโดยรวม  

ในปัจจุบันสังคมโลกเป็นสังคมเปิดที่ไร้พรมแดนและเป็นสังคมท่ีเริ่มตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง

เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติมากขึ้น ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศได้เริ่มเปลี่ยนไปทํา

เกษตรอินทรีย์เพ่ือสุขภาพที่ปลอดสารพิษ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลัก

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานก่อเกิดเป็นเทคโนโลยี พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชากรโลกโดยรวม กระนั้นก็ตามโลกของวิทยาศาสตร์ยังเป็นโลกของการแข่งขันในเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือ

เป็นส่วนหน่ึงของการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ หลักสูตรจึงต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างและ
กระบวนการเพ่ือทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าและผลิตผลงานที่เป็นประโยชน์และเป็นที่เป็นที่ยอมรับใน

สากล 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ ข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน  

     12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

หลักสูตรใหม่น้ีมีการออกแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ active and module learning  เน้นการ

วิจัยต่อยอดหรือสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ โดยให้นักศึกษาฝึกฝน การค้นคว้า การเรียนรู้ การคิด

วิเคราะห์และสังเคราะห์ที่เข้มข้น ซึ่งเป็นทักษะที่จําเป็นต่อการทําวิจัยที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของการวิจัย ให้

นักศึกษาซึมซับคุณธรรม จริยธรรม การใฝ่รู้ เรียนรู้และทําความเข้าใจตลอดชีวิตจากการศึกษาวิชา 

พ้ืนฐานเพ่ือการวิจัยและการทําวิทยานิพนธ์ หลักสูตรมุ่งเน้นที่จะผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีศักยภาพที่สามารถ
สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ได้ 

12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน    

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) มีศักยภาพที่จะผลิต           

ดุษฎีบัณฑิตโดยมีการวิจัยเป็นฐาน ผลิตองค์ความรู้ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ทั้งด้วยตนเอง หรือ

ร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐหรือของภาคอุตสาหกรรม และมีศักยภาพที่จะผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์และ

นวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  

ไม่มี 

13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  

ไม่มี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มีเป้าหมายเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มี

ความสามารถในการถ่ายทอดและมีทักษะวิจัยขั้นสูงเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

พร้อมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา 

1.2 ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล 

การเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันส่วนหน่ึงอยู่บนฐานของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเป็นแหล่งในการลงทุนต้ัง

โรงงานผลิตช้ินส่วนวัสดุฉลาดและช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออุตสาหกรรมยานยนต์ การสื่อสารและ

โทรคมนาคม  ในการน้ีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้และความเช่ียวชาญเชิงลึกทั้งในด้านวิเคราะห์และ

สังเคราะห์เพ่ือพัฒนาช้ินวัสดุและผลิตภัณฑ์มีความจําเป็นต่อความย่ังยืนและการแข่งขัน ในการน้ี

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลดังกล่าว จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรโดยเน้นพัฒนาและสร้างองค์ความรู้เฉพาะทางฟิสิกส์

ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

• โฟโตนิกส์สําหรับระบบตรวจวัดทางไกลเพ่ือความม่ันคงปลอดภัย 

• ชีวฟิสิกส์เพ่ือการผลิตระบบตรวจวัดที่เสียงและความไวสูง เพ่ือสนับสนุนด้านเครื่องมือและ

เทคนิควิเคราะห์ทางด้านการแพทย์ อาหาร อุตสาหกรรมการผลิต และ สิ่งแวดล้อม 

• วัสดุนาโนอิเล็กโทรแอคทิฟและการเก็บเก่ียวพลังงาน  

• ฟิสิกส์นิวเคลียร์เพ่ือการเกษตรกรรม อาหารทะเล ปาล์มนํ้ามันและอุตสาหกรรมยางพารา  

• เทคโนโลยีพลาสมาและเมมเบรนเพ่ือการผลิตพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

• ธรณี ฟิสิ กส์หาโครงส ร้างทางธรณี วิทยาใ ต้ผิ ว ดิน เ พ่ือประยุกต์ ใ ช้ กับการสํ ารวจ

ทรัพยากรธรรมชาติ ธรณีพิบัติภัยและค้นหาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์   

1.3 วัตถุประสงค์ 

1) ผลิตกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความสามารถเข้าใจองค์ความรู้ฟิสิกส์อย่าง    
    ลึกซึ้ง สามารถที่จะนําความรู้ฟิสิกส์ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2) ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีทักษะการวิจัยและการใช้เครื่องมือเฉพาะทางขั้นสูง สามารถที่จะผลิตผล 

    งานวิจัยด้านองค์ความรู้ฟิสิกส์ใหม่ สามารถที่จะเป็นผู้นําวิจัยฟิสิกส์เฉพาะทางให้กับภาครัฐและ 

    ภาคอุตสาหกรรม 

3) มีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองของโลก เข้าใจในพหุวัฒนธรรม สามารถที่จะทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้  

    มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ต่อประชาคมวิจัยและมีรับผิดชอบ 

    ต่อการใฝ่รูแ้ละเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานของ  สกอ.และ

มาตรฐานวิชาชีพ 

 

1. ส่งแบบสอบถามไปยังผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

2. ประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตร

และอาจารย์ประจําหลักสูตร 

3. ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ ท า ง

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ติ ด ต า ม

ความก้าวหน้าขององค์ความรู้

ในวิชาชีพ 

4. วิพากษ์หลักสูตรโดยผู้เช่ียวชาญ 

ภ า ย น อ ก ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง

หลักสูตรทุก ๆ 5 ปี 

5. ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็น

ของผู้เช่ียวชาญภายนอก 

1. ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น

หลักสูตร 

2. เ อ ก ส า ร ก า ร ป รั บ ป รุ ง

หลักสูตร 

3. ผลสรุปและผลการประเมิน

การประชุม 

4. ร า ย วิ ช า ใ น ห ลั ก สู ต ร ที่

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร

เปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ 

5. ผลประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

 

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการ

สอนแบบ active and 

module learning  

 

 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการ

จัดการเรียนการสอนแบบ 

active and module 

learning  

2. แลกเปลี่ ยน เรี ยนรู้ ระห ว่าง

อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ 
3. ประเมินประสิทธิภาพการเรียน

ก า ร ส อ น แ บบ  active and 

module learning 

1. จํานวนรายวิชาที่ร่วมจัดการ

เรียนการสอนแบบ active 

and module learning  

2. ผลการประเมินรายวิชาและ

ผลการประเมินการสอน 

 

3. ส่งเสริมการทําวิทยานิพนธ์

เ พ่ื อ ต่อยอดอง ค์ความรู้  
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1. ส่งเสริมค้นคว้าและวิจัยของ

นักศึกษา 
2. ส่งเสริมการทํางานร่วมกันของ

นักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา 

3. สนับสนุนการเข้าร่วมประชุม

ทางวิชาการของนักศึกษาและ

อาจารย์ที่ปรึกษา 

1. ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทาง

วิชาการระดับนานาชาติ  
หรือสิทธิบัตรจากผลงานวิจัย

วิทยานิพนธ์ 

2. ผลงานตีพิมพ์แบบเต็มฉบับ

ในที่ประชุมวิชาการระดับ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

นานาชาติทั้ งภายในและ

ภายนอกประเทศ 

4. ปรับปรุงวิธีการวัดและการ

ประเมินผล 

 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์เก่ียวกับ

วิธีการวัดและประเมินผล 

2. กําหนดให้มีการประเมินข้อสอบ

ทุกรายวิชาจากอาจารย์ภายใน

ภาควิชา 
3. กําหนดเกณฑ์ในการวัดและ

ประเมินแต่ละรายวิชา 

 

1. จํานวนโครงการท่ีเ พ่ิมพูน

ทักษะให้กับอาจารย์ 

2. จํ า น ว น อ า จ า ร ย์ ที่ ร่ ว ม

กิจกรรมการเพ่ิมพูนทักษะ

ในการวัดและประเมิน 
3. รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ

4. ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 

5. เกณฑ์การวัดและประเมิน 

6. จํานวนรายวิชาที่ใช้วิธีการ

และประเมินผลตามเกณฑ์

กําหนด 

7. ความพึงพอใจของผู้ เรียน

ต า ม ร ะ บ บ ก า ร วั ด แ ล ะ

ประเมินผล 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  

 ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

 ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

 ไม่ม ี

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

  วัน – เวลาราชการปกติ 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

2.2.1 หลักสูตรแบบ 1.1 

1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ฟิสิกส์ มีคะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า 3.25 และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทําวิจัยใน

สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทางด้านวิทยา

ศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ หรือนานาชาติในสาขาวิจัยน้ัน ๆ หรือ

อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2. กรณีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาไทย มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่

บัณฑิตวิทยาลัยสงขลานครินทร์กําหนดและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร โดยผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและ

สอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับต้ังแต่วันสอบ ดังน้ี  
PSU-TEP    คะแนนถัวเฉล่ียทั้ง 3 ลักษณะ (ฟัง อ่าน เขียน) 

      ไม่ตํ่ากว่า 50% หรือ 

CU-TEP    ไม่ตํ่ากว่า 50 คะแนน หรือ 

TOEFL (Paper Based)  ไม่ตํ่ากว่า 450 คะแนน หรือ 

TOEFL (Institutional Testing Program) ไม่ตํ่ากว่า 470 คะแนน หรือ 

TOEFL (Computer Based)  ไม่ตํ่ากว่า 133 คะแนน หรือ 

TOEFL (Internet Based)  ไม่ตํ่ากว่า 45 คะแนน หรือ 

IELTS    ไม่ตํ่ากว่า 4.5 คะแนน  
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3. กรณีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัคร    

                        ชาวต่างชาติตามท่ีหลักสูตรกําหนด  

4. คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา 

    ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 

2.2.2 หลักสูตรแบบ 1.2 

1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ มีผลการเรียนดีมาก หรือมี

คะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า 3.50 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2. กรณีผู้สมัครเขา้ศึกษาต่อเป็นนักศึกษาไทย มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่
บัณฑิตวิทยาลัยสงขลานครินทร์กําหนดและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร โดยผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและ

สอบมาแล้วไมเ่กิน 2 ปี นับต้ังแต่วันสอบ ดังน้ี  

PSU-TEP     คะแนนถัวเฉล่ียทั้ง 3 ลักษณะ  

(ฟัง อ่าน เขียน)  ไม่ตํ่ากว่า 50% หรือ 

CU-TEP     ไม่ตํ่ากว่า 50 คะแนน หรือ 

TOEFL (Paper Based)   ไม่ตํ่ากว่า 450 คะแนน หรือ 

TOEFL (Institutional Testing Program) ไม่ตํ่ากว่า 470 คะแนน หรือ 

TOEFL (Computer Based)   ไม่ตํ่ากว่า 133 คะแนน หรือ 

TOEFL (Internet Based)   ไม่ตํ่ากว่า 45 คะแนน หรือ 

IELTS     ไม่ตํ่ากว่า 4.5 คะแนน  

3. กรณีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัคร

ชาวต่างชาติตามท่ีหลักสูตรกําหนด  

4. คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556   

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

1.  ขาดทักษะในการอ่านและทําความเข้าใจบทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ 

2.  ขาดทักษะในการวางแผนและดําเนินงานวิจัยอย่างเป็นระบบ  

3.  ขาดทักษะการจัดเวลาและปรับตัวเมื่อเข้าสู่กระบวนการทําวิจัย 

 2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

1. ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษที่จัดโดยคณะและ

มหาวิทยาลัย รวมทั้งให้นักศึกษานําเสนอสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ 

2. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์คอยให้คําแนะนําและติดตามความก้าวหน้าในการทําวิจัยของ

นักศึกษาทุกสัปดาห์ 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 1.1 แบบ 1.2

ช้ันปีที่ 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 

ช้ันปีที่ 2 - - 4 1 4 1 4 1 4 1 

ช้ันปีที่ 3 - - - - 4 1 4 1 2 1 

ช้ันปีที่ 4 - - - - - - - 1 - 1 

ช้ันปีที่ 5 - - - - - - - - - 1 

รวม 4 1 8 2 12 3 16 4 16 5 

คาด ว่ าจะสํ า เ ร็ จ

การศึกษา 
- - - - - - 4 - 4 1 

 

 2.6 งบประมาณตามแผน  

  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าบํารุงการศึกษาและ

ค่าลงทะเบียน 

180,000 360,000 540,000 660,000 726,000

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 105,000 210,000 315,000 350,000 385,000

รวมรายรับ 285,000 570,000 855,000 1,010,000 1,111,000

    หมายเหตุ  ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราสองเท่าของนักศึกษาไทย  

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ

2560 2561 2562 2563 2564 

ก. งบดําเนินการ  

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร# 654,428 693,693 735,315 779,434 826,200

2. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน  

  (ไม่รวม 3) 
146,611 253,691 360,876 398,170 435,578

3. ทุนการศึกษา คปก คปก คปก คปก คปก
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หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ

2560 2561 2562 2563 2564 

4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 728,353 4,303,270 4,518,434 4,744,356 4,981,574

รวม (ก) 873,039 1,091,384 1,312,4191 1,477,604 1,591,778

  

ข. งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์∗ 143,681 150,865 158,409 166,329 174,646

รวม (ข) 143,681 150,865 158,409 166,329 174,646

รวม (ก) + (ข) 1,016,720 1,242,244 1,470,600 1,643,933 1,766,424

จํานวนนักศึกษา  3 6 9 10 11

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 338,906 207,046 163,400 164,393 160,584

# คิดเพ่ิมในอัตรา 4% ต่อปี 

* ค่าครุภัณฑ์เป็นการคิดคํานวณตามอายุการใช้งาน (ค่าเสื่อมราคา) ตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

 2.7 ระบบการศึกษา  

 แบบช้ันเรียน และ 

 แบบอ่ืน ๆ  

เป็นแบบ active and module learning  โดยรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จัดเป็นแบบ  module น้ันเป็น

รายวิชาหรือกลุ่มวิชาพ้ืนฐานเพ่ือการวิจัย ซึ่งจะจัดให้ผู้เรียนมีการเรียนที่เข้มข้นในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาหน่ึงจน

เสร็จสิ้นกระบวนการประเมินแล้ว จึงเรียนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาถัดไป ทั้งน้ีเพ่ือฝึกผู้เรียนให้มีการจดจ่อ 
เข้าใจจนเกิดปัญญาที่สามารถนําความรู้และความเข้าใจน้ันไปแก้ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นไปอีก 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร   

3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หรือ 72 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

แบบ 1.1 (แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีจบปริญญาโท)    

- วิทยานิพนธ์     48 หน่วยกิต 

แบบ 1.2 (แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีจบปริญญาตรี)      

- วิทยานิพนธ์     72 หน่วยกิต 
3.1.3 รายวิชา 

3.1.3.1 รายวิชา 
กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์       หน่วยกิต 

 333-701 วิทยานิพนธ์  48(0-144-0) 

  Thesis 

 333-702 วิทยานิพนธ์  72(0-216-0) 

  Thesis 

กลุ่มวิชาอ่ืน ๆ และวิชาสัมมนา      หน่วยกิต 

 333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย    1(1-0-2) 
  Ethics and Philosophy in Research 

 333-790 สัมมนาฟิสิกส์   1(0-2-1)

  Seminar in Physics  

 333-791 สัมมนาฟิสิกส์ 1  1(0-2-1)

  Seminar in Physics I 

 333-792 สัมมนาฟิสิกส์ 2  1(0-2-1)

  Seminar in Physics II 

 333-793 สัมมนาฟิสิกส์ 3  1(0-2-1)

  Seminar in Physics III 
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3.1.3.2 ความหมายของรหัสวิชา 

   รหัสวิชา ประกอบด้วยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต่อไปน้ี   
  ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง รหัสวิชาของภาควิชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการศึกษาใน 

   รายวิชาน้ัน 

   333-xxx คือ รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาฟิสิกส์  

   ตัวเลขหลักร้อย  หมายถึง  ช้ันปีหรือระดับการศึกษาของรายวิชาน้ัน 

   เลข 1-4 หมายถึง รายวิชาในระดับปริญญาตรี 

   เลข 5 หมายถึง รายวิชาในระดับปริญญาโท 

   เลข 6 หมายถึง รายวิชาในระดับปริญญาโทและเอก 

   เลข 7 หมายถึง รายวิชาในระดับปริญญาเอก 

    ตัวเลขหลักสิบ    หมายถึง  วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 

   เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์ 

    เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาฟิสิกส์ทฤษฎีและคํานวณ  

    เลข 2 หมายถึง  กลุ่มวิชาธรณีฟิสิกส์ 

    เลข 3 หมายถึง  กลุ่มวิชาฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

    เลข 4 หมายถึง  กลุ่มวิชาดาราศาสตร์และดาราฟิสิกส์  

    เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาวัสดุฉลาดและนาโนเทคโนโลยี 
    เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลาสมาและพลังงาน 

    เลข 7 หมายถึง  กลุ่มวิชาฟิสิกส์ศึกษา 

    เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาชีวฟิสิกส์ 

    เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาอ่ืน ๆ และวิชาสัมมนา 

    ตัวเลขหลักหน่วย   หมายถึง ลําดับรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 

     3.1.3.3 ความหมายของจํานวนหน่วยกิต เช่น  3(2-3-4) มีความหมายดังต่อไปนี้ 

   ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง   จํานวนหน่วยกิตรวม 

   ตัวเลขที่ 2 (2) หมายถึง  จํานวนช่ัวโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 

   ตัวเลขที่ 3 (3) หมายถึง  จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ 

   ตัวเลขที่ 4 (4) หมายถึง   จํานวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

3.1.4.1 หลักสูตรแบบ 1.1 

 ชั้นปีที่ 1   ภาคการศึกษาท่ี 1 

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

  Ethics and Philosophy in Research 

 333-701 วิทยานิพนธ์ 8(0-24-0) 

  Thesis 

 333-791 สัมมนาฟิสิกส์ 1* 1(0-2-1) 
  Seminar in Physics I 

  รวม 8  หน่วยกิต 

 

 ชั้นปีที่ 1   ภาคการศึกษาท่ี 2 

 333-701 วิทยานิพนธ์ 8(0-24-0) 

  Thesis 

 333-792 สัมมนาฟิสิกส์ 2* 1(0-2-1) 

  Seminar in Physics II 

  รวม 8  หน่วยกิต 

 

 ชั้นปีที่ 2   ภาคการศึกษาท่ี 1 

 333-701 วิทยานิพนธ์ 8(0-24-0) 

  Thesis 

 333-793 สัมมนาฟิสิกส์ 3* 1(0-2-1) 
  Seminar in Physics III 

  รวม 8  หน่วยกิต 

 

 ชั้นปีที่ 2   ภาคการศึกษาท่ี 2 

 333-701 วิทยานิพนธ์ 8(0-24-0) 

  Thesis 

  รวม 8  หน่วยกิต 
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 ชั้นปีที่ 3   ภาคการศึกษาท่ี 1 

 333-701 วิทยานิพนธ์ 8(0-24-0) 

  Thesis 

  รวม 8  หน่วยกิต 

 

 ชั้นปีที่ 3   ภาคการศึกษาท่ี 2 

 333-701 วิทยานิพนธ์ 8(0-24-0) 

  Thesis 
  รวม 8  หน่วยกิต 

 

*หมายเหตุ  (1) วิชา 333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย, วิชา 333-791 สัมมนาฟิสิกส์ 1, วิชา 333-

792 สัมมนาฟิสิกส์ 2 และ วิชา 333-793 สัมมนาฟิสิกส์ 3 เป็นวิชาบังคับให้นักศึกษา 

ลงทะเบียนเรียน โดยไม่นับหน่วยกิต 

             (2) นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานเพ่ือการวิจัยระดับปริญญาโท รหัส 333-xxx 

โดยไม่นับหน่วยกิต ทั้งน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

3.1.4.2 หลักสูตรแบบ 1.2 

 ชั้นปีที่ 1   ภาคการศึกษาท่ี 1 

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

  Ethics and Philosophy in Research 

 333-702 วิทยานิพนธ์ 8(0-24-0) 

  Thesis 
 333-790 สัมมนาฟิสิกส์ * 1(0-2-1) 

  Seminar in Physics  

  รวม 8  หน่วยกิต 

 

 ชั้นปีที่ 1   ภาคการศึกษาท่ี 2 

 333-702 วิทยานิพนธ์ 8(0-24-0) 

  Thesis 

 333-791 สัมมนาฟิสิกส์ 1* 1(0-2-1)  

  Seminar in Physics I 

  รวม 8  หน่วยกิต 
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 ชั้นปีที่ 2   ภาคการศึกษาท่ี 1 

 333-702 วิทยานิพนธ์ 8(0-24-0) 

  Thesis 

 333-792 สัมมนาฟิสิกส์ 2* 1(0-2-1) 

  Seminar in Physics II 

  รวม 8  หน่วยกิต 

 
 ชั้นปีที่ 2   ภาคการศึกษาท่ี 2 

 333-702 วิทยานิพนธ์ 8(0-24-0)  

  Thesis 

 333-793 สัมมนาฟิสิกส์ 3* 1(0-2-1) 

  Seminar in Physics III 

  รวม 8  หน่วยกิต 

 

 ชั้นปีที่ 3   ภาคการศึกษาท่ี 1 

 333-702 วิทยานิพนธ์ 8(0-24-0)  

  Thesis 

  รวม 8  หน่วยกิต 

 

 ชั้นปีที่ 3   ภาคการศึกษาท่ี 2 

 333-702 วิทยานิพนธ์ 8(0-24-0)  
  Thesis 

  รวม 8  หน่วยกิต 

 

 ชั้นปีที่ 4   ภาคการศึกษาท่ี 1 

 333-702 วิทยานิพนธ์ 8(0-24-0)  

  Thesis 

  รวม 8  หน่วยกิต 
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 ชั้นปีที่ 4   ภาคการศึกษาท่ี 2 

 333-702 วิทยานิพนธ์ 8(0-24-0)  

  Thesis 

  รวม 8  หน่วยกิต 

 

 ชั้นปีที่ 5   ภาคการศึกษาท่ี 1 

 333-702 วิทยานิพนธ์ 8(0-24-0)  

  Thesis 
  รวม 8  หน่วยกิต 

 

*หมายเหตุ (1) วิชา 333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย, วิชา 333-790 สัมมนาฟิสิกส์ , วิชา 333-791 

สัมมนาฟิสิกส์ 1, วิชา 333-792 สัมมนาฟิสิกส์ 2 และวิชา 333-793 สัมมนาฟิสิกส์ 3 เป็นวิชา

บังคับ  ให้ นศ. ลงทะเบียนเรียน โดยไม่นับหน่วยกิต  

(2)  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานเพ่ือการวิจัยระดับปริญญาโท รหัส 333-xxx 

โดยไม่นับหน่วยกิต ทั้งน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

 กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์ 

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

  Thesis 

   งานวิจัยอิสระภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาในกลุ่มวิจัยฟิสิกส์ที่ได้กําหนดไว้ 

   Independent research work under guidance of an advisor in the designated 

physics research group 

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

  Thesis 

   งานวิจัยอิสระภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาในกลุ่มวิจัยฟิสิกส์ที่ได้กําหนดไว้ 

   Independent research work under guidance of an advisor in the designated 

physics research group 

 

กลุ่มวิชาอ่ืนๆ และวิชาสัมมนา 

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

  Ethics and Philosophy in Research  

       จรรยาบรรณในการทําวิจยั จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัยในกรณีศกึษา 
   Ethics in research; ethics and philosophy in research in case studies 

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

            Seminar in Physics 

    การเปิดตัวเข้าสู่และการอภิปรายของหัวข้อฟิสิกส์ขั้นสูงในสาขาวิจัย การค้นดึง 

การประเมินและการสังเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การอ่านบทความทางวิทยาศาสตร์อย่างมี

วิจารณญาณ การนําเสนองานทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง การเขียนงานทางด้านวิทยาศาสตร์ขั้นสูง 

             Exposure to and discussion of advanced physics topics in research field; 

retrieval, assessment and synthesis of scientific information; critical reading of scientific 

papers; advanced scientific presentation; advanced scientific writing 
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 333-791 สัมมนาฟิสิกส์ 1                                                   1(0-2-1) 

           Seminar in Physics I 

   การ เ ปิด ตัว เข้ าสู่ หั วข้ อ ฟิสิ กส์ที่ มี คุณลักษณะสถาปัตยกรรมขั้ นสู ง ในสาขา วิจัย 

การอภิปรายทฤษฎีต่างๆและวิธีการต่างๆท่ีเ ก่ียวข้องกับการทําวิจัยสาขาย่อยเฉพาะทาง 

การค้นดึง การประเมินและการสังเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

การอ่านบทความทางวิทยาศาสตร์อย่างมีวิจารณญาณ การนําเสนองานทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง การ

เขียนงานทางด้านวิทยาศาสตร์ขั้นสูง การมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม 

  Exposure to advanced state-of-the-art physics topics in research field; 
discussion of theories and methods related to research on specific subfield; retrieval, 

assessment and synthesis of scientific information; literature review; critical reading of 

scientific papers; advanced scientific presentation; advanced scientific writing,  

 engaging in group discussions 

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

            Seminar in Physics II 

    การเ ปิด ตัว เข้ าสู่หั วข้อ ฟิสิกส์ที่ มีคุณลักษณะสถาปัตยกรรมขั้นสู ง ในสาขาวิจัย 

การอภิปรายทฤษฎีต่างๆและวิธีการต่างๆท่ีเ ก่ียวข้องกับการทําวิจัยสาขาย่อยเฉพาะทาง 

การค้นดึง การประเมิน การสังเคราะห์และการประเมินค่าอย่างมีวิจารณญาณของข้อมูลทาง

วิทยาศาสตร์ การทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้อง การอ่านบทความทางวิทยาศาสตร์อย่างมีวิจารณญาณ 

การ นํ า เ สนองานทาง วิทยาศาสต ร์ขั้ นสู ง  การ เขี ยนง านทาง ด้ าน วิทยาศาสต ร์ขั้ นสู ง 

กา ร วิพ าก ษ์ วิ จ า รณ์ ก า รนํ า เ สนอ ต่ อส า ธ า รณะ  กา รมี ส่ ว น ร่ ว ม ในก า รอ ภิปร ายกลุ่ ม 

  Exposure to advanced state-of-the-art physics topics in research field; 

discussion of theories and methods related to research on specific subfield; retrieval, 

assessment, synthesis and critical evaluation of scientific information and data; 

literature review; critical reading of scientific papers; advanced scientific presentation; 

advanced scientific writing; review of public presentations, engaging in group 
discussions 
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        333-793 สัมมนาฟิสิกส์ 3                                                    1(0-2-1) 

          Seminar in Physics III 

           การ เ ปิด ตัว เข้ าสู่ หั วข้ อ ฟิสิ กส์ที่ มี คุณลั กษณะสถา ปัตยกรรมขั้ นสู ง ในสาขา วิจั ย 

การอภิปรายที่ครอบคลุมแง่ต่างๆของทฤษฎีต่างๆ วิธีการต่างๆและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการทําวิจัย

สาขาย่อยเฉพาะทาง การนําเสนอสมมุติฐาน/แบบจําลองของตนเองโดยขึ้นกับการค้นดึง การประเมิน 

การสั ง เ คราะห์ และการประ เมิ นค่ าอ ย่ า งมี วิ จ า รณญาณของข้ อมู ลทา ง วิทยาศาสตร์ 

การทบทวนงานวิจัยที่ เ ก่ียวข้องอย่างครอบคลุม การอ่านบทความทางวิทยาศาสตร์อย่างมี

วิจารณญาณ การนําเสนองานทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง การเขียนงานทางด้านวิทยาศาสตร์ขั้นสูง 
การวิพากษ์วิจารณ์การนําเสนอต่อสาธารณะ การมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม 

  Exposure to advanced state-of-the-art physics topics in research field; 

comprehensive discussion of theories, methods and data related to research 

on specific subfield; proposing own hypothesis/model based on retrieval, 

assessment, synthesis and critical evaluation of scientific information and data; 

comprehensive literature review; critical reading of scientific papers; advanced scientific 

presentation; advanced scientific writing; critical review of public presentations, 

engaging in group discussions 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 




