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ปรัชญาของหลกัสูตร 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เพ่ืออุตสาหกรรม มุ่งเนน้ผลิตบุคลากรท่ีมีทกัษะตรงตาม

ความตอ้งการของสถานประกอบการท่ีเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ อาศยักระบวนการจดัการเรียนรู้แบบลงมือ
ปฏิบติัท่ีสถานประกอบการและยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เพื่อตอบสนองความตอ้งการทรัพยากรบุคคล เป็นกลไกขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจ และยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในอนาคต 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO 1 การท าวจิยัอยูบ่นพ้ืนฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณของนกัวิจยัเพื่อประโยชน์สูงสุดในการพฒันาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ซ่ึงสอดคลอ้งกับพนัธกิจของมหาวิทยาลยัในการสร้างบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะทางวิชาการ และ
วชิาชีพซ่ือสตัย ์มีวนิยั ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ 

PLO 2 อธิบายความเช่ือมโยงระหว่างองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกระบวนการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลยัท่ีมุ่งเน้นดา้นความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็น
กลไกหลกัในการพฒันาภาคใตแ้ละประเทศ เน่ืองจากหลกัสูตรมีการบริหารจดัการร่วมกนักบัสถานประกอบการ 

PLO 3 บูรณาการณ์องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือน าไปใช้ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือ
นวตักรรมในกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลยัท่ีมุ่งเน้นการวิจยั/
นวตักรรมท่ีสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและพฒันาประเทศโดยการน าผลงานวจิยันวตักรรมและการบริการสงัคม 

PLO 4 มีภาวะผู ้น า และผู ้ตามทั้ งในสังคมพหุวฒันธรรมและบริบทสากล สอดคล้องกับพันธกิจด้านการพัฒนา
มหาวทิยาลยัใหเ้ป็นสงัคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุวฒันธรรม และหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหผู้ใ้ฝ่รู้ได้
มีโอกาสเขา้ถึงความรู้ไดอ้ยา่งหลากหลายรูปแบบ 

PLO 5 ประยุกต์ใช้ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและน าเสนอผลงานทางวิชาการเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมได้
สอดคลอ้งกบัพนัธกิจดา้นการสร้างบณัฑิตท่ีมีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการงานและการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร                                36  หน่วยกติ 

โครงสร้างหลกัสูตร  
  แผน ก แบบ ก1 36 หน่วยกิต 
  - วทิยานิพนธ์  20 หน่วยกิต 
 
1. หมวดวชิาเลือก  ให้เลือกจากชุดวชิาต่อไปนี ้  

315-501  ชุดวชิา 1: หลกัการทางวทิยาศาสตร์ส าหรับอุตสาหกรรม                       9((4)-15-8)  
  (Module 1: Scientific principles for Industry ) 
หมายเหตุ  นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนชุดวชิาอ่ืนๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ 
โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

2. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์ (เฉพาะแผน ก แบบ  ก 1)  36 หน่วยกติ 

315–561    วทิยานิพนธ์  36(0-108-0) 
 (Thesis) 

 
แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

แผน ก แบบ ก 1 

 
ปี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
1 315–561 วิทยานิพนธ์                     9 หน่วยกิต 315–561 วิทยานิพนธ์                     9 หน่วยกิต 
     รวม                                        9 หน่วยกิต 
2 315–561 วิทยานิพนธ์                     9 หน่วยกิต 315–561 วิทยานิพนธ์                     9 หน่วยกิต 
     รวม                                        9 หน่วยกิต 

 
 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัปริญญาโท 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1 มี ก ารท าวิ จั ย อ ยู่ บ น พื้ น ฐ าน ข อ ง
จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัยเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

1) มอบหมายงานท่ีก าหนดให้ส่งตาม
เวลา และท างานเป็นทีม

1) การประเมินจากช้ินงาน
2) การประเมินจากพฤติกรรมในการ
เรียนและท างาน

1) การปฐมนิเทศ
2) การสอนโดยการสอดแทรกตวัอยา่ง

1) การประเมินรายงานและวทิยานิพนธ์
2) การประเมินการบา้น
3) ก า ร ป ร ะ เ มิ น ร่ ว ม กั บ ส ถ าน
ประกอบการ

1) การก าหนดให้นักศึกษาปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการจริง
2) การเรียนรู้จากกระบวนการจริงใน
โรงงาน
3) การสอนโดยใชว้จิยัเป็นฐาน

1) การสอบวทิยานิพนธ์
2) การสอบปากเปล่า
3) การน าเสนอผลงานต่อคณาจารย ์
และผูเ้ช่ียวชาญในโรงงาน

PLO2  อธิบายความเช่ือมโยงระหว่างองค์

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ

กระบวนการผลติในภาคอุตสาหกรรม   

1) การสอนแบบใชก้ลไกการเรียนรู้ใน
โรงงาน มีการเรียนรู้จากการปฏิบติังาน
จริง
2) การสอนโดยใช้ตัวอย่างจริงใน
กระบวนการ
3) สอนโดยมอบหมายใหมี้การคน้ควา้

1) การสอบปากเปล่า
2) การสอบขอ้เขียน
3) การประเมินรายงาน

1) ก ารสอน โดยใช้ ปั ญ ห าจ ริงใน
อุตสาหกรรมเป็นฐาน
2) การสอนแบบอภิปราย
มีการน าเสนอผลการเรียนกบัคณาจารย ์
และผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรม

1) การสอบปากเปล่า
2) การประเมินรายงาน
3) ก า ร ป ร ะ เ มิ น ร่ ว ม กั บ ส ถ าน
ประกอบการ

1) การสอนโดยใชก้ระบวนการจริงใน
สถานประกอบการ (การเรียนการสอน
รูปแบบ WiL การเรียนในสภาพจริง )

1) ก า ร ป ร ะ เ มิ น ร่ ว ม กั บ ส ถ าน
ประกอบการ
2) ช้ินงาน

PLO3 บู รณ าก าร ณ์ อ ง ค์ค วาม รู้ท าง ด้ าน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือน าไปใช้ในการ

ส ร้างองค์ความ รู้ ให ม่  ห รือนวัตกรรม ใน

กระบวนการผลติภาคอุตสาหกรรม   

1) การสอนโดยใชก้ระบวนการจริงใน
สถานประกอบการเป็นฐาน (การเรียน
การสอนรูปแบบ WiL การเรียนใน
สภาพจริง )
2) การสอนโดยใชว้จิยัเป็นฐาน

1) การสอบวทิยานิพนธ์
2) การสอบปากเปล่า
3) การน าเสนอผลงานต่อคณาจารย ์
และผูเ้ช่ียวชาญในโรงงาน

1) การก าหนดให้นักศึกษาปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการจริง
2) การเรียนรู้จากกระบวนการจริงใน
โรงงาน
3) การสอนโดยใชว้จิยัเป็นฐาน

1) การสอบวทิยานิพนธ์
2) การสอบปากเปล่า
3) การน าเสนอผลงานต่อคณาจารย ์
และผูเ้ช่ียวชาญในโรงงาน



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

1) การสอนโดยใชก้ระบวนการจริงใน
สถานประกอบการเป็นฐาน (การเรียน
การสอนรูปแบบ WiL การเรียนใน
สภาพจริง ) 
2) การสอนโดยใชว้จิยัเป็นฐาน 

1) การสอบวทิยานิพนธ์ 
2) การสอบปากเปล่า 
3) การน าเสนอผลงานต่อคณาจารย ์
และผูเ้ช่ียวชาญในโรงงาน 
4) ช้ินงาน 

1) การก าหนดให้นักศึกษาปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการจริง  
2) การเรียนรู้จากกระบวนการจริงใน
โรงงาน 
3) การสอนโดยใชว้จิยัเป็นฐาน 

1) การสอบวทิยานิพนธ์ 
2) การสอบปากเปล่า 
3) การน าเสนอผลงานต่อคณาจารย ์
และผูเ้ช่ียวชาญในโรงงาน 
 

PLO4 มีภาวะผู้น า และผู้ตามทั้งในสังคมพหุ
วฒันธรรมและบริบทสากล 

1) การสอนโดยใชก้ระบวนการจริงใน
สถานประกอบการเป็นฐาน (การเรียน
การสอนรูปแบบ WiL การเรียนใน
สภาพจริง ) 
2) การสอนโดยใชว้ิจยัในอุตสาหกรรม
เป็นฐาน 

1) การสอบวทิยานิพนธ์ 
2) การสอบปากเปล่า 
3) การน าเสนอผลงานต่อคณาจารย ์
และผูเ้ช่ียวชาญในโรงงาน 
 

1) การสอนโดยใชก้ระบวนการจริงใน
สถานประกอบการเป็นฐาน (การเรียน
การสอนรูปแบบ WiL การเรียนใน
สภาพจริง ) 
2) การสอนโดยใชว้จิยัเป็นฐาน 
3) การก าหนดให้นักศึกษาเขา้ประชุม
วิชาการทั้งในและต่างประเทศในสาขา
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

1) การสอบวทิยานิพนธ์ 
2) การสอบปากเปล่า 
3) การน าเสนอผลงานต่อคณาจารย ์
และผูเ้ช่ียวชาญในโรงงาน 
 

PLO5 ป ระ ยุก ต์ ใช้ ทั กษ ะท าง เท ค โน โลยี
สารสนเทศและน าเสนอผลงานทางวิชาการ
เกีย่วข้องกบัอุตสาหกรรมได้ 

1) ) การสอนแบบบรรยายและลงมือ
ปฏิบติั 
2) การสอนโดยใชว้จิยัเป็นฐาน 

1) การสอบวทิยานิพนธ์ 
2) การสอบปากเปล่า 
 

1) การสอนโดยการลงมือแกปั้ญหาจาก
ตวัอยา่งในภาคอุตสาหกรรม 
2) การสอนโดยใชว้จิยัเป็นฐาน 

1) การสอบวทิยานิพนธ์ 
2) การสอบปากเปล่า 
3) ช้ินงาน 

1) การสอนโดยการลงมือแกปั้ญหาจาก
ตวัอยา่งในภาคอุตสาหกรรม 
2) การสอนโดยใชว้จิยัเป็นฐาน 

1) การสอบวทิยานิพนธ์ 
2) การสอบปากเปล่า 
3) ช้ินงาน 

 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะวทิยำศำสตร์ 

สำขำวทิยำศำสตร์กำยภำพ/หลกัสูตรวทิยำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวชิำวทิยำศำสตร์เพ่ืออุตสำหกรรม 

315–501 ชุดวชิำ 1: หลกักำรทำงวทิยำศำสตร์ส ำหรับอุตสำหกรรม    9((4)-15-8) 
 (Module 1: Scientific principles for Industry ) 
 แนวคิดและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ส าหรับอุตสาหกรรม ท่ีเป็นพ้ืนฐานในการท าวทิยานิพนธ์ 
Scientific concepts and processes for the industry as a basis for a thesis 

315–561   วทิยำนิพนธ์ 36(0-108-0) 
(Thesis) 
งานวจิยัอิสระดา้นวทิยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรมภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
Independent research related to science for industry under the guidance of an advisor 



รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตรระดบัปริญญาโท 

คณะวทิยาศาสตร์   วทิยาเขตหาดใหญ่ 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม 
 ภาคปกติ                ภาคสมทบ 
 หลกัสูตรปกติ        หลกัสูตรนานาชาติ        หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
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