หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาฟสิกสประยุกต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา:

มคอ.2

มหาวิทยาลัยนเรศวร
บัณฑิตวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต
ภาษาอังกฤษ
: Doctor of Philosophy Program in Applied Physics
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
: ชื่อเต็ม
: ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม
: ชื่อยอ
3. วิชาเอก (ถามี)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟสิกสประยุกต)
ปร.ด. (ฟสิกสประยุกต)
Doctor of Philosophy (Applied Physics)
Ph.D. (Applied Physics)

ไมมี

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1 จํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 48 หนวยกิต
แบบ 2.1 จํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 48 หนวยกิต
แบบ 2.2 จํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 72 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เปนหลักสูตรระดับ 6 ปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552
5.2 ภาษาที่ใช
 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 ภาษาตางประเทศ (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ) (ระบุภาษา)............................
5.3 การรับเขาศึกษา
 นิสิตไทย
 นิสิตตางชาติ
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5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
 เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
 เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน …………………………………. ประเทศ ………………
รูปแบบของการรวม
 รวมมือกัน โดยสถาบันฯ เปนผูใหปริญญา
 รวมมือกัน โดยผูศึกษาไดรับปริญญาจาก 2 สถาบัน
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ใหปริญญามากกวาหนึ่งสาขาวิชา
กรณีหลักสูตรรวมกับสถาบันอื่น
 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเปนปริญญาของแตละสถาบัน
 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเปนปริญญารวมกับ …………………………
 ใหปริญญามากกวาหนึ่งสาขาวิชา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
มีผลบังคับใชในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ. 2552
คณะกรรมการวิชาการ ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2554
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554
สภาวิชาการ ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554
สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 165 (8/2554)
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ในปการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
 นักวิจัยประจําสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือตามสถาบันวิจัยชั้นนํา
 อาจารยประจําสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษา
 นักวิจัยทํางานในบริษัทเอกชนชั้นนําหรือโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนําที่เกี่ยวของกับฟสิกส
ประยุกต
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9. ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ที่

ชื่อ-สกุล

1

นายสมชาย มณีวรรณ

2

นายอนุชา แกวพูลสุข

3

นายศราวุฒิ เถื่อนถ้าํ

ตําแหนงวิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด.
วท.ม.
คอ.บ.
อาจารย
ปร.ด.
วศ.ม.
วท.บ.
อาจารย
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงาน
การจัดการพลังงาน
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมไฟฟา
ฟสิกส
Materials Science
ฟสิกส
ฟสิกส

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
ม.เทคโนโลยีธนบุรี
ม.เทคโนโลยีธนบุรี
ม.เทคโนโลยีธนบุรี
สจล.
สจล.
ม.นเรศวร
ม.เชียงใหม
ม.เชียงใหม
ม.เชียงใหม

ประเทศ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2547

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห)
หลักสูตร หลักสูตร
ปจจุบัน
ปรับปรุง
37
37

2551

38.5

38.5

2551

34

34
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตั้ง ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
 นอกสถานที่ตั้ง ไดแก
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ไดวางนโยบายในการ
พัฒนาประเทศ โดยการพัฒนาคุณภาพคนและความเขมแข็งของชุมชน โดยเพิ่มจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของ
คนไทยเปน 10 ป พัฒนากําลังแรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพเพิ่มเปนรอยละ 60 ของกําลังแรงงานทั้งหมด
และเพิ่มสัดสวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเปน 10 คน ตอประชากร 10,000 คน และยุทธศาสตรการ
ปรับโครงสรางการผลิตใหสมดุลและยั่งยืน ใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางเพื่อสรางความเขมแข็งของ
ภาคการผลิตและบริการ บนฐานการเพิ่มคุณคาสินคาและบริการจากองคความรูสมัยใหมภูมิปญญาทองถิ่น
และนวัตกรรม และการบริหารจัดการที่ดี ดังนั้นยุทธศาสตรหลักในการพัฒนาเพื่อใหเขาถึงเปาประสงค
ดังกลาวของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 10 นี้คือการพัฒนาบุคลากรทางวิทยาศาสตรใหมีความ
เชี่ยวชาญและชํานาญในการวิจัยเพื่อนําองคความรูใหมที่ไดเปนรากฐานในการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของภาคการผลิตในระบบอุตสาหกรรมและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความกาวหนาของประเทศ
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในปจจุบันนี้เปนที่ทราบกันดีวา การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศนั้นไดรับอิทธิพล
จากหลายๆปจจัย อาทิเชน ปจจัยทางการเมืองการปกครอง ปจจัยทางการตางประเทศ ปจจัยทางดานความ
มั่นคงภายในประเทศ และปจจัยทางเศรษฐกิจซึ่งถือไดวาเปนปจจัยหลักประการหนึ่งที่สงผลตอการพัฒนา
ทางดานสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ ซึ่งองคความรูใหมที่ไดจากการวิจัยขั้นสูงเปนองคประกอบหนึ่ง
ของการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ โดยอาศัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนฐานความรู
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและการทําวิจัยในสาขาวิชาฟสิกสประยุกต ใหลุมลึกมาก
ยิ่งขึ้น โดยมุงเนนในสาระและวิธีการของศาสตรทางดานฟ สิกสป ระยุกตเปน หลัก ตลอดจนเพื่ อปรับ ให
หลักสู ตรมี ความทัน สมัย ทันตอเหตุการณและความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอีกทั้งเพื่ อ
ผลักดันใหประเทศชาติเปนสังคมนวัตกรรมที่สามารถพึ่งพาตนเองได สรางความเขมแข็งใหแกเศรษฐกิจ
ชุมชนในระดั บฐานราก โดยยกระดั บองคความรูของชุมชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกั บ
นานาชาติ
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12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
ภารกิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลัย ที่ สํา คัญ ในการผลิต บัณ ฑิต คื อ สรา งและพัฒ นาองคค วามรู
นวัตกรรม บริการวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มี 4ดาน คือ
12.2.1 การเรียนการสอน มีการเชื่อมโยงความรูกับปญหาและงาน เนนภาคปฏิบัติ ใหผูเรียน
รูจักคนควาหาความรู ฝกการคิด วิเคราะห สังเคราะห เพื่อใหมีความสามารถในการแกปญหา
สรางสรรค คิดนวัตกรรม รูจักสรางงานและพึ่งพาตนเอง ใหบัณฑิตเปนผูที่ไดรับการพัฒนาใหถูกตอง
งดงาม ตามความตองการของตนเอง มีความสุขพึงพอใจ สรางปญญาแหงความเปนบัณฑิต สราง
กระบวนการเรียนรู การหาปญหา การสรางสรรคความรูและวิธีการที่ทําใหดี ทําใหสมบูรณ พัฒนา
ความรูความสามารถในวิชาการและวิชาชีพอยางเต็มที่
12.2.2 .การวิจัย สรางบัณฑิตอัจฉริยะ สรางงานวิจัยและงานวิชาการที่มีคุณภาพ ในศาสตร
สาขาฟสิกสประยุกต แสวงหาความจริง โดยใชระเบียบวิธีปรัชญาและวิทยาศาสตรเปนเครื่องมือ สราง
ผลผลิตที่เปนงานวิจัย องคความรูและนวัตกรรม โดยเฉพาะที่เกี่ยวของในทองถิ่นและประเทศ
12.2.3 การบริการวิชาการแกสังคม สามารถนําความรูไปสูสังคม ตามความตองของสังคม
พัฒนาสังคม ขณะเดียวกันก็เรียนรูจากสังคม นอกจากนี้ยังตองมีบทบาทสําคัญในการตอบสนอง ชี้นํา
เตือนภัยและแกปญหาใหกับสังคม
12.2.4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหบัณฑิต มีความรูความสามารถอันเปนเครื่องมือในการ
ประกอบอาชีพ สรางความเปนบัณฑิตทั้งดานจิตใจ ดานปญญา และดานความสามารถทางวิชาชีพ อัน
นําไปสูการมีความสัมพันธที่ดีในสังคม มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันดีงามและเกื้อกุลตอธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม
13. ความสัมพันธ กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 ความสัมพันธของรายวิชาที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น (ถามี)
ไมมี
13.2 ความสัมพันธของรายวิชาที่เปดสอนใหหลักสูตรอื่นตองมาเรียน (ถามี)
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
ไมมี
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรั ชญา ความสํ า คั ญ และวั ต ถุ ประสงคของหลัก สูต ร ระบุใ ห สอดคลองกับปรัชญาของการ
อุ ด มศึ ก ษา/ปรั ช ญาของสถาบั น ฯ และมาตรฐานวิ ช าการ/วิ ช าชี พ หรื อ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให มี
คุณลักษณะและความรูความสามารถอยางไร
1.1 ปรัชญา
ฟสิกสประยุกตเปนหนึ่งในสาขาวิชาที่มีความสําคัญตอการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ
ประเทศไทยในปจจุบันนี้ เพื่อเปนการสรางองคความรูทางดานฟสิกสประยุกตใหสอดคลองกับการพัฒนา
ดังกลาว หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตทางฟสิกสประยุกต จึงถูกสรางขึ้นเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการในสาขา
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ สรางความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะหและประเมินปญหา
สรางความรอบรู ตลอดจนสรางทักษะการวิจัยทั้งการวิจัยพื้นฐานเพื่อขยายและเพิ่มพูนองคความรู และการ
วิจัยประยุกตเพื่อตอบสนองตอความตองการของชุมชนระดับทองถิ่น ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
1.2 วั ต ถุ ป ระสงค ข องหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าฟ สิ ก ส ป ระยุ ก ต มี
วัตถุประสงคเพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีลักษณะดังตอไปนี้
1. มีความรู และความเขาใจดานสาขาฟสิกสประยุกตอยางถองแทและลุมลึก
2. มีความสามารถในการทํางานวิจัยและพัฒนางานวิจัยทางดานฟสิกสประยุกต รวมทั้ง
ประยุกตใชองครวมทางฟสิกสในการสรางองคความรู ตลอดจนพัฒนาความรู และงานวิจัย
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในการประกอบอาชีพทางดานฟสิกสประยุกต
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา
-พั ฒ น า ร ะ บ บ แ ล ะ
กระบวนการจั ด การ
เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ ห
บัณฑิตมีอัตลักษณเกง
งาน เก ง คน เก ง คิ ด
เกงครองชีวิต เกงพิชิต
ปญหา เป นที่ตองการ
ข อ ง แ ห ล ง จ า ง ง า น
ระดั บ แนวหน า ของ
ประเทศ
- สงเสริมการวิจัยตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัยที่จะเปน
มหาวิทยาลัยวิจัยในป
พ.ศ. 2560

กลยุทธ
1. มหาวิทยาลัยพัฒนาปจจัยพื้นฐานที่จําเปนตอการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งหลักสูตรจะนํามาใชในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เชน
-สรางวัฒนธรรมองคกรสู Knowledge based society
ดวยจิตสํานึกของความใฝรูใฝเรียน
-ใหนิสิตพัฒนาภาษาอังกฤษดวยตนเองดวยระบบ
e-learning ซึ่งดําเนินการโดยสถานพัฒนาวิชาการดาน
ภาษา (language center)
- จัดใหมีการแลกเปลี่ยนทักษะ ฝกอบรมแกคณาจารยเพื่อ
ปรับระบบการเรียนการสอนที่เนนนิสิตเปนศูนยกลางและ
มีสวนรวมในการเรียนรูรวมกันระหวางผูเรียนและผูสอน
-มีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน /ภาครัฐ มาบรรยายใน
รายวิชาเฉพา
2 . พัฒนากระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรสูคุณภาพ
โดยมุงผลที่บัณฑิตมีความสามารถในการประยุกตและ
บูรณาการความรูโ ดยรวมมาใชในการปฏิบัติงานตาม
วิชาชีพโดย
-จั ด ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาและวิ พ ากษ ห ลั ก สู ต รให
สอดคล องกั บ มาตรฐานวิ ช าชี พในระดับ ชาติห รื อระดั บ
สากล
-จั ด ให มี ก ารประเมิ น หลั ก สู ต รโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายในทุกปและภายนอกอยางนอยทุก 4ป
และปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 4ป
-จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนใหมีทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ และมีแนวทางการเรียนหรือกิจกรรมประจํา
วิชาใหนิสิตไดศึกษาความรูที่ทันสมัยดวยตนเอง
-จัดใหมีผูสนั บสนุนการเรียนรูและหรือผูชวยสอน เพื่อ
กระตุนใหนิสิตเกิดความใฝรู
-กําหนดใหอาจารยที่สอนมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอก
หรื อมี ตํา แหน งทางวิช าการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
และมีจํานวนคณาจารยไมนอยกวาเกณฑมาตรฐาน

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. อาจารยประจํา
หลักสูตรอยางนอย
รอยละ 80มีสวนรวม
ในการประชุมเพื่อ
วางแผนติดตามและ
ทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร
2. มี มคอ 2.ที่
สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ
3. มี มคอ 3.และ
มคอ 4.ครบทุก
รายวิชากอนเปดสอน
หลักสูตร
4. มคอ 5.และ มคอ.
6ภายใน 30วันหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา
5. มี มคอ 7.ภายใน
60วันหลักสิ้นสุดภาค
การศึกษา
6. มีการทบทวน
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดใน
มคอ 3.และ มคอ 4.
อยางนอยรอยละ 25
ของรายวิชาที่เปด
สอนในแตละป
การศึกษา
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แผนพัฒนา

กลยุทธ
-สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปนผูนําในทางวิชาการและ
หรือเปนผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
-สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรใหไปดูงานในหลักสูตร
หรือวิชาการที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ
-จั ด ทํ า ฐานข อ มู ล ทางด า นนิ สิ ต อาจารย อุ ป กรณ
เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความรวมมือกับตางประเทศ
ผลงานทางวิชาการทุกภาคการศึกษาเพื่อเปนขอมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ
-ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการ
สอนโดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
-สงเสริมการพัฒนาทางดานความรู วิชาชีพภาษาอังกฤษ
และการเสนอผลงานของนิสิตและบุคลากร
-พัฒนารายวิชาโดยใชระบบ PDCA
- สงเสริมการเสนอผลงานและการตีพิมพผลการวิจัยของ
บุคลากรและนิสิต

หลักฐาน/ตัวบงชี้
7. มีการพัฒนา/
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนกลยุทธ
การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู
จากผลการประเมิน
การดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ 7.
ปที่แลว
8. อาจารยใหมทุกคน
ไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการ
สอน
9 . อาจารยประจําทุก
คนไดรับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอยางนอย
ปละ 1ครั้ง
10. จํานวนบุคลากร
สนับสนุนการเรียน
การสอนไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพไมนอย
กวารอยละ 50ตอป
11. ระดับความพึง
พอใจของนิสิตป
สุดทาย/ดุษฎีบัณฑิต
ใหมทมี่ ีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5จาก
คะแนนเต็ม 5.0
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แผนพัฒนา

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
12. ระดับความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต
ที่ มี ต อ บั ณ ฑิ ต ใ ห ม
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
13. นิสิตในหลักสูตร
ทุ ก ชั้ น ป ไ ด รั บ ฟ ง
บรรยายพิ เ ศษจาก
วิ ท ย า ก ร จ า ก ภ า ค
ธุร กิจ เอกชน /ภาครั ฐ
มาบรรยายอยางนอย
ภาคการศึ ก ษาละ 1
ครั้ง
14. รายวิ ช าทั้ ง หมด
ในหลักสูตรที่นําระบบ
PDCA มาใช ใ นการ
พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ
การเรี ย นการส อน
(รอยละ 100)
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
 มีภาคฤดูรอน
 ไมมีภาคฤดูรอน
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
 วัน - เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาตน ตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ถึง มีนาคม
 วันเสาร - อาทิตย
ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึง กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแตเดือนตุลาคม ถึง มกราคม
ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแตเดือน กุมภาพันธ ถึง พฤษภาคม
 นอกวัน - เวลาราชการ/อื่นๆ (ระบุ)...........................................................................
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
หลักสูตรแบบ 1.1
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาฟสิกสประยุกต หรือฟสิกส หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณาจารยประจําหลักสูตร
หลักสูตรแบบ 1.2
หลักสูตรแบบ 2.1
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาฟสิกสประยุกต หรือฟสิกส หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณาจารยประจําหลักสูตร
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หลักสูตรแบบ 2.2
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีระดับเกียรตินิยม ในสาขาวิชาฟสิกสประยุกต หรือฟสิกส
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณาจารยประจําหลักสูตร
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
 ความรูดานภาษาตางประเทศไมเพียงพอ
 ความรูดานคณิตศาสตร/วิทยาศาสตรไมเพียงพอ
 การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น
 นิสิตไมประสงคจะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได (พิจารณา)
 ความรูและกระบวนการในการวิจัยขั้นสูง
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
 จัดสอนเสริมเตรียมความรูพื้นฐานกอนการเรียน
 จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหมแนะนําการใหบริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบงเวลา
 มอบหมายใหอาจารยทุกคน ทําหนาที่ดูแล ตักเตือน ใหคําแนะนําแกนิสิต
 จัดกิจกรรมเสริมความรูเกี่ยวกับการทําวิจัย/ดานภาษาตางประเทศ
 อื่นๆ …………………………………
2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
หลักสูตรแบบ 1.1
ชั้นปที่
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
รวม
ผูสําเร็จการศึกษา

2555
5
5
-

2556
5
5
10
-

ปการศึกษา
2557
5
5
5
15
5

2558
5
5
5
15
5

2559
5
5
5
15
5

2556
2
2
4
-

ปการศึกษา
2557
2
2
2
6
2

2558
2
2
2
6
2

2559
2
2
2
6
2

หลักสูตรแบบ 2.1
ชั้นปที่
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
รวม
ผูสําเร็จการศึกษา

2555
2
2
-
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หลักสูตรแบบ 2.2
ชั้นปที่
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
ผูสําเร็จการศึกษา

2555
3
3
-

2556
3
3
6
-

ปการศึกษา
2557
3
3
3
9
-

2558
3
3
3
3
12
3

2559
3
3
3
3
12
3

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายได
แบงเปนแหลงที่มาได 2 หมวดดังนี้
(1) งบประมาณแผนดินของภาควิชาซึ่งอยูในแผนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โครงการจัด
การศึกษาสาขาวิทยาศาสตร
(2)งบประมาณรายได เปนไปตามประมาณการรายไดของภาควิชาฯ ซึ่งคณะวิทยาศาสตรจัดสรรให
สรุปไดเปนงบประมาณคราวๆ ดังนี้
รายละเอียดรายรับ
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณรายได
(คาธรรมเนียมการศึกษา)
รวมรายรับ

2555
846,533

ปงบประมาณ
2556
2557
846,533
846,533

2558
846,533

2,328,200

2,328,200

2,328,200

2,328,200 2,328,200

3,174,733

3,174,733

3,174,733

3,174,733 3,174,733

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท)
รายละเอียดรายจายสรุปไดตามหมวดเงิน 5 หมวดไดคราวๆ ดังนี้
หมวดเงิน
ปงบประมาณ
2555
2556
2557
2558
ก. คาจางชั่วคราว
232,960
232,960
232,960
232,960
ข. คาตอบแทนใชสอย และ
888,240
888,240
888,240
888,240
วัสดุ
ค. คาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง
ง. หมวดเงินอุดหนุน (โครงการ 258,000
258,000
258,000
258,000
ภาควิชา)

2559
846,533

2559
232,960
888,240
258,000
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รายจาย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คาตอบแทนกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
คาตอบแทนกรรมการสอบโครงรางฯ
คาตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ
คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
คาเดินทางกรรมการภายนอก 2 คน 2 ครั้ง
คาวัสดุ และคาใชจายอื่น ๆ ในการทําวิทยานิพนธ
คาบริหารจัดการหลักสูตร
รวมเงิน
2.6.3 ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิต 100,000 บาท

3,500
5,500
11,000
19,000
10,000
15,000
20,000
84,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
- เป น ไปตามข อบั งคั บมหาวิทยาลัย นเรศวร และประกาศมหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการเทียบโอนหนวยกิตระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรแบบ 1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
หลักสูตรแบบ 2.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
หลักสูตรแบบ 2.2 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
รายการ
1. งานรายวิชา
ไมนอยกวา
1.1 วิชาบังคับ
1.2 วิชาเลือก
ไมนอยกวา
2. วิทยานิพนธ
ไมนอยกวา
3. รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวม (ตลอดหลักสูตร)

เกณฑ ศธ. พ.ศ. 2548
แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2
12
24
--36
48
48
48
48
72

3.1.3 งานรายวิชาในหมวดตางๆ
กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 1.1
วิทยานิพนธ
271694 วิทยานิพนธ 1 แบบ 1.1
Dissertation I, Type 1.1
271695 วิทยานิพนธ 2 แบบ 1.1
Dissertation II, Type 1.1
271696 วิทยานิพนธ 3 แบบ 1.1
Dissertation III, Type 1.1
271697 วิทยานิพนธ 4 แบบ 1.1
Dissertation IV, Type 1.1
271698 วิทยานิพนธ 5 แบบ 1.1
Dissertation V, Type 1.1
271699 วิทยานิพนธ 6 แบบ 1.1
Dissertation VI, Type 1.1
รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
271691 สัมมนา 1
Seminar I
271692 สัมมนา 2
Seminar II

ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
ไมนอยกวา 72 หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
แบบ 1.1
แบบ 2.1
แบบ 2.2
12
24
6
21
6
3
48
36
48
2
2
5
48
48
72

จํานวน

48 หนวยกิต
8 หนวยกิต
8 หนวยกิต
8 หนวยกิต
8 หนวยกิต
8 หนวยกิต
8 หนวยกิต
จํานวน 2 หนวยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.1
งานรายวิชา ( Course work)
จํานวน ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
-วิชาบังคับ
จํานวน
6 หนวยกิต
271611 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟาขั้นสูงสําหรับฟสิกสประยุกต
3(3-0-6)
Advanced Electromagnetic Theory for Applied Physics
271612 กลศาสตรควอนตัมขั้นสูงสําหรับฟสิกสประยุกต

3(3-0-6)

Advanced Quantum Mechanics for Applied Physics
-วิชาเลือก

จํานวน ไมนอยกวา 6หนวยกิต

ใหนิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังตอไปนี้ ไมนอยกวา 6หนวยกิต หรือรายวิชาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรอื่นในสาขาที่เกี่ยวของ โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารย
ที่ปรึกษา
271613 คณิตศาสตรประยุกตขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Applied Mathematics
271614 การประยุกตทอพอโลยีและเรขาคณิต
3(3-0-6)
Application of Topology and Geometry
271615 การวิเคราะหเชิงตัวเลขประยุกต
3(3-0-6)
Applied Numerical Analysis
271616 พรมแดนใหมฟสิกส
3(3-0-6)
New Frontiers of Physics
271617 ฟสิกสสถานะของแข็ง
3(3-0-6)
Solid State Physics
271618 สภาพนํายวดยิ่ง
3(3-0-6)
Superconductivity
271619 พลศาสตรไฟฟาของของแข็ง
3(2-2-5)
Electrodynamics of Solids
271631 ฟสิกสนิวเคลียรประยุกต
3(3-0-6)
Applied Nuclear Physics
271632 ฟสิกสการแผรังสีสําหรับการประยุกต
3(3-0-6)
Radiation Physics for Applications
271633 ทฤษฎีเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร
3(3-0-6)
Nuclear Reactor Theory
271634 ฟสิกสพลังงานสูง
3(3-0-6)
High Energy Physics
271635 การตรวจหาและการวัดรังสี
3(2-2-5)
Radiation Detection and Measurements
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271636 สเปกโทรสโกป
3(2-2-5)
Spectroscopy
271641 เครื่องมือและเทคนิคทางดาราศาสตร
3(2-2-5)
Astronomical Instrumentation and Techniques
271671 ฟสิกสพื้นผิว
3(3-0-6)
Surface Physics
271672 ฟสิกสสารกึ่งตัวนํา
3(3-0-6)
Semiconductor Physics
271673 การเลี้ยวเบนรังสีเอกซและการประยุกต
3(2-2-5)
X-ray Diffraction and Applications
271674 วัสดุแมเหล็กและการประยุกต
3(2-2-5)
Magnetic Materials and Applications
271675 ไดอิเล็กทริกเซรามิกและตัวเก็บประจุ
3(2-2-5)
Ceramics Dielectrics and Capacitors
271676 ฟสิกสนาโน
3(2-2-5)
Nanophysics
271677 ฟสิกสพลาสมาและการประยุกต
3(3-0-6)
Plasma Physics and Applications
271678 ฟสิกสของระบบสุญญากาศและการเตรียมฟลมบาง
3(2-2-5)
Vacuum Physics and Deposition of Thin Film
271679 การออกแบบและการสรางระบบสุญญากาศ
3(3-0-6)
Vacuum System Design and Construction
271771 ระบบสุญญากาศสูงมากและการประยุกต
3(3-0-6)
cuum Systems and ApplicationsUltrahigh Va
271772 เทคโนโลยีฟลมบางและการประยุกต
3(3-0-6)
Thin Film Technology and Applications
271773 ฟลมบางแสง
3(3-0-6)
Optical Thin Film
วิทยานิพนธ
จํานวน 36 หนวยกิต
271790 วิทยานิพนธ 1 แบบ 2.1
9 หนวยกิต
Dissertation I, Type 2.1
271791 วิทยานิพนธ 2 แบบ 2.1
9 หนวยกิต
Dissertation II, Type 2.1
271792 วิทยานิพนธ 3 แบบ 2.1
9 หนวยกิต
Dissertation III, Type 2.1
271793 วิทยานิพนธ 4 แบบ 2.1
9 หนวยกิต
Dissertation IV, Type 2.1
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รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
271691 สัมมนา 1
Seminar I
271692 สัมมนา 2
Seminar II
กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.2
งานรายวิชา (Course work)
วิชาบังคับ

จํานวน ไมนอยกวา
จํานวน

จํานวน 2 หนวยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)

24 หนวยกิต
21 หนวยกิต

271511 ฟสิกสเชิงคณิตศาสตรขั้นสูง 1
3(3-0-6)
Advanced Mathematical Physics I
271512 กลศาสตรคลาสสิก
3(3-0-6)
Classical Mechanics
271513 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา
3(3-0-6)
Electromagnetic Theory
271514 ฟสิกสควอนตัม
3(3-0-6)
Quantum Physics
271515 ฟสิกสเชิงคณิตศาสตรขั้นสูง 2
3(3-0-6)
Advanced Mathematical Physics II
271611 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟาขั้นสูงสําหรับฟสิกสประยุกต
3(3-0-6)
Advanced Electromagnetic Theoryfor Applied Physics
271612 กลศาสตรควอนตัมขั้นสูงสําหรับฟสิกสประยุกต
3(3-0-6)
Advanced Quantum Mechanics for Applied Physics
วิชาเลือก
จํานวน ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ใหนิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังตอไปนี้ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต หรือรายวิชาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรอื่นในสาขาที่เกี่ยวของ โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารย
ที่ปรึกษาและคณาจารยผูดูแลหลักสูตร
271613 คณิตศาสตรประยุกตขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Applied Mathematics
271614 ทอพอโลยีและเรขาคณิตและการประยุกต
3(3-0-6)
Topology and Geometry and Application
271615 การวิเคราะหเชิงตัวเลขประยุกต
3(3-0-6)
Applied Numerical Analysis

18
271616 พรมแดนใหมฟสิกส
New Frontiers of Physics
271617 ฟสิกสสถานะของแข็ง
Solid State Physics
271618 สภาพนํายวดยิ่ง
Superconductivity
271619 พลศาสตรไฟฟาของของแข็ง
Electrodynamics of Solids
271631 ฟสิกสนิวเคลียรประยุกต
Applied Nuclear Physics
271632 ฟสิกสการแผรังสีสําหรับการประยุกต
Radiation Physics for Applications
271633 ทฤษฎีเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร
Nuclear Reactor Theory
271634 ฟสิกสพลังงานสูง
High Energy Physics
271635 การตรวจหาและการวัดรังสี
Radiation Detection and Measurements
271636 สเปกโทรสโกป
Spectroscopy
271641 เครื่องมือและเทคนิคทางดาราศาสตร
Astronomical Instrumentation and Techniques
271671 ฟสิกสพื้นผิว
Surface Physics
271672 ฟสิกสสารกึ่งตัวนํา
Semiconductor Physics
271673 การเลี้ยวเบนรังสีเอกซและการประยุกต
X-ray Diffraction and Applications
271674 วัสดุแมเหล็กและการประยุกต
Magnetic Materials and Applications
271675 ไดอิเล็กทริกเซรามิกและตัวเก็บประจุ
Ceramics Dielectrics and Capacitors
271676 ฟสิกสนาโน
Nanophysics
271677 ฟสิกสพลาสมาและการประยุกต
Plasma Physics and Applications
271678 ฟสิกสของระบบสุญญากาศและการเตรียมฟลมบาง
Vacuum Physics and Deposition of Thin Film

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

19
271679 การออกแบบและการสรางระบบสุญญากาศ
Vacuum System Design and Construction
271771 ระบบสุญญากาศสูงมากและการประยุกต
Ultrahigh Vacuum Systems and Applications
271772 เทคโนโลยีฟลมบางและการประยุกต
Thin Film Technology and Applications
271773 ฟลมบางแสง
Optical Thin Film
วิทยานิพนธ
271794 วิทยานิพนธ 1 แบบ 2.2
Dissertation I, Type 2.2
271795 วิทยานิพนธ 2 แบบ 2.2
Dissertation II, Type 2.2
271796 วิทยานิพนธ 3 แบบ 2.2
Dissertation III, Type 2.2
271797 วิทยานิพนธ 4 แบบ 2.2
Dissertation IV, Type 2.2
271798 วิทยานิพนธ 5 แบบ 2.2
Dissertation V, Type 2.2
271799 วิทยานิพนธ 6 แบบ 2.2
Dissertation VI, Type 2.2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
จํานวน 48 หนวยกิต
8 หนวยกิต
8 หนวยกิต
8 หนวยกิต
8 หนวยกิต
8 หนวยกิต
8 หนวยกิต

รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
จํานวน 5 หนวยกิต
271591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Research Methodology in Science and Technology
271691 สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
271692 สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar II
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 แผนการศึกษาแบบ 1.1
271694
271691

271695
271692

271696

271697

271698

271699

วิทยานิพนธ 1 แบบ 1.1
Dissertation I, Type 1.1
สัมมนา 1 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar I (Non-credit)

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน

8 หนวยกิต
1(0-2-1)

รวม

ภาคการศึกษาปลาย

วิทยานิพนธ 2 แบบ 1.1
Dissertation II, Type 1.1
สัมมนา 2 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar II (Non-credit)

8 หนวยกิต
8 หนวยกิต
1(0-2-1)

รวม
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน

วิทยานิพนธ 3 แบบ 1.1
Dissertation III, Type 1.1

รวม

ภาคการศึกษาปลาย

8 หนวยกิต

8 หนวยกิต
8 หนวยกิต

วิทยานิพนธ 4 แบบ 1.1
Dissertation IV, Type 1.1

8 หนวยกิต

วิทยานิพนธ 5 แบบ 1.1
Dissertation V, Type 1.1

8 หนวยกิต

รวม
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาตน
รวม

ภาคการศึกษาปลาย

วิทยานิพนธ 6 แบบ 1.1
Dissertation VI, Type 1.1

รวม

8 หนวยกิต

8 หนวยกิต
8 หนวยกิต
8 หนวยกิต
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3.1.4.3 แผนการศึกษาแบบ 2.1

271611

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟาขั้นสูงสําหรับฟสิกสประยุกต

3(3-0-6)

Advanced Electromagnetic Theory for Applied Physics
271612

กลศาสตรควอนตัมขั้นสูงสําหรับฟสิกสประยุกต

3(3-0-6)

Advanced Quantum Mechanics for Applied Physics
รวม
271691
271xxx
271xxx

271692
271790

271791

ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนา 1 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar I (Non-credit)
วิชาเลือก
Elective Course
วิชาเลือก
Elective Course
รวม
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
สัมมนา 2 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar II (Non-credit)
วิทยานิพนธ 1 แบบ 2.1
Dissertation I, Type 2.1
รวม
ภาคการศึกษาปลาย

วิทยานิพนธ 2 แบบ 2.1
Dissertation II, Type 2.1

รวม

6หนวยกิต
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
6 หนวยกิต

1(0-2-1)
9 หนวยกิต
9 หนวยกิต

9 หนวยกิต
9หนวยกิต
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271792

271793

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาตน

วิทยานิพนธ 3 แบบ 2.1
Dissertation III, Type 2.1

รวม

ภาคการศึกษาปลาย

วิทยานิพนธ 4 แบบ 2.1
Dissertation IV, Type 2.1

รวม

9 หนวยกิต
9 หนวยกิต

9 หนวยกิต
9 หนวยกิต

23
3.1.4.4 แผนการศึกษาแบบ 2.2

271511
271512
271514
271xxx

271513
271515
271591
271691

271611

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน

ฟสิกสเชิงคณิตศาสตรชั้นสูง 1
Advanced Mathematical Physics I
กลศาสตรคลาสสิก
Classical Mechanics
ฟสิกสควอนตัม
Quantum Physics
วิชาเลือก
Elective Course
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
12 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา
3(3-0-6)
Electromagnetic Theory
ฟสิกสเชิงคณิตศาสตรขั้นสูง 2
3(3-0-6)
Advanced Mathematical Physics II
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ไมนับหนวยกิต)
3(3-0-6)
Research Methodology in Science and Technology (Non-credit)
สัมมนา 1 (ไมนับหนวยกิต)
1(0-2-1)
Seminar I (Non-credit)
รวม
6 หนวยกิต
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟาขั้นสูงสําหรับฟสิกสประยุกต

3(3-0-6)

Advanced Electromagnetic Theory for Applied Physics
271612

กลศาสตรควอนตัมขั้นสูงสําหรับฟสิกสประยุกต

3(3-0-6)

Advanced Quantum Mechanics for Applied Physics
271692
271794

สัมมนา 2 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar I (Non-credit)
วิทยานิพนธ 1 แบบ 2.2
Dissertation I, Type 2.2

1(0-2-1)
8 หนวยกิต
รวม

14 หนวยกิต
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271795

271796

271797

271798

271799

วิทยานิพนธ 2 แบบ 2.2
Dissertation II, Type 2.2

ภาคการศึกษาปลาย
รวม

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาตน

วิทยานิพนธ 3 แบบ 2.2
Dissertation III, Type 2.2

รวม
ภาคการศึกษาปลาย

วิทยานิพนธ 4 แบบ 2.2
Dissertation IV, Type 2.2

รวม
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาตน

วิทยานิพนธ 5 แบบ 2.2
Dissertation V, Type 2.2

รวม
ภาคการศึกษาปลาย

วิทยานิพนธ 6 แบบ 2.2
Dissertation VI, Type 2.2

รวม

8 หนวยกิต
8 หนวยกิต

8 หนวยกิต
8 หนวยกิต
8 หนวยกิต
8 หนวยกิต

8 หนวยกิต
8 หนวยกิต

8 หนวยกิต
8 หนวยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
271511 ฟสิกสเชิงคณิตศาสตรขั้นสูง 1
3(3-0-6)
Advanced Mathematical Physics I
สมการอนุพันธสามัญ สมการอนุพันธเชิงเสนอันดับสองและอันดับสูงกวา การแปลงลา
ปลาซ อนุกรมฟูเรียรและการแปลงฟูเรียร สมการอนุพันธยอย ฟงกชันแกมมาฟงกชันเบสเซล ฟงกชัน
เลอจอง การวิเคราะหเชิงเวกเตอร
Ordinary differential equations, linear second order differential
equations, higher order differential equations, Laplace transforms, Fourier series and
Fourier transforms, partial differential equations, gamma functions, Bessel functions,
Legendre functions, vector analysis
271512 กลศาสตรคลาสสิก
3(3-0-6)
Classical Mechanics
กลศาสตรนิวตัน กลศาสตรลากรางจ สมการแฮมิลตัน การสั่นนอยๆ การแปลงแบบบัญญัติ
สมการแฮมิลตันจาโคบี กลศาสตรสัมพันธภาพ
Newtonian mechanics, Lagrangian mechanics, Hamiltonian equation, small
oscillation, canonical transformation, Hamilton-Jacobi equation, relativistic mechanics
271513 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา
3(3-0-6)
Electromagnetic Theory
การวิเคราะหเชิงเวกเตอร ปญหาเงื่อนไขขอบเขตของไฟฟาสถิต ทฤษฎีของไดอิเล็กตริก
พลั งงานไฟฟ า สถิ ต กระแสไฟฟ า ที่ ไหลสม่ําเสมอ ความเปน แมเ หล็กจากกระแสสม่ําเสมอ ทฤษฎี
แมเหล็กในสสาร พลังงานและโมเมนตัมของสนามแมเหล็กไฟฟา สมการคลื่นแมเหล็กไฟฟา
Vector analysis, boundary-value problems in electrostatics, theory of
dielectrics, electrostatic energy, steady current, magnetism of steady current, theory of
magnetism in matter, energy and momentum in electromagnetic field,
electromagnetic wave equations
271514 ฟสิกสควอนตัม
3(3-0-6)
Quantum Physics
สมการชเรอดิงเงอร รูปนัยนิยมของกลศาสตรควอนตัม กลศาสตรเมทริกซเบื้องตน
โมเมนตัมเชิงมุมและสปน สมการชเรอดิงเงอรในสามมิติ วิธีการประมาณสําหรับขอปญหาสถานะคงที่
พลศาสตรควอนตัม
Schrodinger equation, formalism of quantum mechanics, elementary matrix
mechanics, angular momentum and spin, Schrödinger equation in three dimensions,
approximation methods for stationary problems, quantum dynamics
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271591 ระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Research Methodology in Science and Technology
ความหมาย ลั กษณะ และเปาหมายการวิจัย กระบวนการวิจัย ประเภทการวิจัย การ
กําหนดปญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียน
โครงรางและรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การนําผลวิจัย ไปใช จรรยาบรรณนักวิจัย และ
เทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Research definition, characteristic and goal, type and research process,
research problem determination, variables and hypothesis, data collection, data
analysis, proposal and research report writing, research evaluation, research
application, ethics of researchers, and research techniques in science and technology
271611 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟาขั้นสูงสําหรับฟสิกสประยุกต
3(3-0-6)
Advanced Electromagnetic Theory for Applied Physics
ตั ว นํ า คลื่ น และโพรงสั่ น พอง พลศาสตร เชิงสั มพัทธภาพของอนุภ าคที่มีป ระจุและของ
สนามแมเหล็กไฟฟา การชนระหวางอนุภาคที่มีประจุ การแผรังสีการหนวงที่ทําใหเกิด
Wave guides and resonant cavities, dynamics of relativistic charged
particlesand electromagnetic fields, collisions between charged particles, radiation
damping
271612 กลศาสตรควอนตัมขั้นสูงสําหรับฟสิกสประยุกต

3(3-0-6)

Mechanics Advanced Quantum for Applied Physics
โครงสรางอะตอม ทฤษฎีควอนตัมของสนามแมเหล็กไฟฟา การดูดกลืน การแผรังสีในสสาร
สมการคลายน-กอรดอน สมการดิแรก
Atomic structures, quantum theory of electromagnetic fields, absorption of
radiation in matter, Klein-Gordon equations, Dirac equations
271613 คณิตศาสตรประยุกตขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Applied Mathematics
การประยุกตใช ฟงกชันแกมมาและฟงกชันบีตา ฟงกชันไฮเพอรจีออเมตริกและฟงกชัน คอน
ฟลูเอนท ไฮเพอรจีออเมตริก ทฤษฎีกลุม ในสถานการณจริง
The application of Gamma and Beta functions, hypergeometric and
confluent hypergeometric functions, group theory, in real situations
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271614 ทอพอโลยีและเรขาคณิตและการประยุกต
3(3-0-6)
Topology and Geometry and Application
การวิเคราะห ปริภูมิทอพอโลยีและฟงกชันตอเนื่อง ความเชื่อมโยงและความกระชับ
ทฤษฎีบทการอิงระยะทาง กลุมหลักมูล สนามเวกเตอร ปริภูมิแทนเจนต จีโอเดสสิกส ความโคงของ
พื้นผิว เมตริกรีมันนเนียน กลุมกระชับ กลุมลีและพีชคณิตลี สูปญหาทางฟสิกสประยุกต
The analysis of topological space and continuous functions, connectedness
and compactness, metrization theorems, fundamental group, vector fields, tangent
space, geodesics, curvature of surface, Riemannian matrices, compact groups, Lie
groups and Lie algebra, application to applied physics
271615 การวิเคราะหเชิงตัวเลขประยุกต
3(3-0-6)
Applied Numerical Analysis
ความผิดพลาดและเสถียรภาพ การหารากสําหรับสมการไมเชิงเสน ทฤษฎีการประมาณคา
ในชวง การประมาณฟงกชัน การอินทิเกรตเชิงตัวเลข วิธีวิเคราะหเชิงตัวเลขสําหรับสมการเชิง
อนุพันธสามัญ พีชคณิตเชิงเสน ผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเสน ปญหาคาไอเกนเมทริกซ
วิธีมอนติคารโล การประยุกตสูปญหาฟสิกส
Error and stability, rooting for nonlinear equations, interpolation theory,
approximation of functions, numerical integration, numerical methods for ordinary
differential equations, linear algebra, numerical solution of systems of linear
equations, the matrix Eigen value problem, Monte Carlo method, application to
physics problems
271616 พรมแดนใหมฟสิกส
3(3-0-6)
New Frontiers of Physics
ความก า วหน า และความเคลื่ อ นไหวใหม ซึ่ ง มี ค วามสํ า คั ญ ต อ พั ฒ นาการทางฟ สิ ก ส
ความสําคัญและผลกระทบของการพัฒนาใหมตอความคิด ความเชื่อ จิตสํานึกใหมของมนุษยและสังคม
Advances and new frontiers essential for developments in physics, impact
of the new development and its importance to human and social’s though, belief and
consciousness
271617 ฟสิกสสถานะของแข็ง
3(3-0-6)
Solid State Physics
ทฤษฎีของโครงสรางผลึก แลททิซสวนกลับ การยึดเหนี่ยวผลึก โฟนอน แบบจําลอง
อิเล็กตรอนอิสระ ทฤษฎีแถบพลังงาน ตัวนํายวดยิ่ง สมบัติเชิงไฟฟาและแมเหล็กของของแข็ง
Theory of crystal structure, reciprocal lattice, crystal binding, phonons, free
electron model, energy band theory, superconductors, electrical and magnetic
properties of solids
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271618 สภาพนํายวดยิ่ง
3(3-0-6)
rconductivitySupe
ประวัติความเปนมาของสภาพนํายวดยิ่ง แบบจําลองควอนตัมเชิงมหภาค ทฤษฎีบารดีนคูเปอร-ชริฟเฟอรของตัวนํายวดยิ่งแบบฉบับ ตัวนํายวดยิ่งชนิดที่สอง ตัวนํายวดยิ่งอุณหภูมิสูงและการ
ประยุกต พรมแดนสภาพนํายวดยิ่ง
Historical survey of superconductivity, macroscopic quantum model,
Bardeen-Cooper-Schrieffer theory of classical superconductivity, type II
superconductors, high-temperature superconductors and applications, frontier in
superconductivity
271619 พลศาสตรไฟฟาของของแข็ง
3(2-2-5)
Electrodynamics of Solids
ทบทวนพลศาสตรไฟฟาคลาสสิก พลศาสตรไฟฟาแบบตอเนื่องของของแข็งที่ลักษณะ
เปลี่ยนไป พลศาสตรไฟฟาของรอยตอและวงจรโจเซฟชัน แมเหล็กไฟฟา การวิเคราะหสายสงและ
ตัวนําคลื่น
Review of classical electrodynamics, continuum electrodynamics of
deformable solids, electrodynamics of Josephson junctions and circuits,
electromagnetic, analysis of transmission lines and waveguide
271631 ฟสิกสนิวเคลียรประยุกต
3(3-0-6)
Applied Nuclear Physics
โครงสรางของนิวคลีออน แบบจําลองมาตรฐาน แบบจําลองเชิงปรากฏการณ อันตรกิริยา
ระหวางนิวคลีออนและเมซอน อันตรกิริยาระหวางนิวคลีอนนและนิวคลีออน อันตรกิริยาแบบออน
ระบบหลายนิ ว คลี อ อน แบบจํ า ลองของนิ ว เคลี ย ส แบบจํ า ลองแบบชั้ น การเคลื่ อ นที่ โ ดยรวม
แบบจําลองถุงไพออน ปฏิกิริยานิวเคลียร การประยุกต
Nucleon structure, standard model, phenomenological model, nucleonmeson interaction, nucleon-nucleon interaction, weak interaction, few-body nuclei,
nuclear model, shell model, collective motion, pion-bag model, nuclear reaction,
application
271632 ฟสิกสการแผรังสีสําหรับการประยุกต
3(3-0-6)
Radiation Physics for Applications
ชนิดของการแผรังสี อันตรกิริยาของรังสีกับสสาร หัววัดรังสีและการวัด ความสัมพันธใน
ฟสิกสการแผรังสี ปฏิกิริยาการดูดกลืนและการกระเจิง ผลของการแผรังสีที่มีตอแกส ของแข็งผลึกและ
สารละลายเชิงโมเลกุล อันตรายของรังสีในเชิงชีววิทยา
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Types of radiation, interactions of radiation with matter, radiation detectors
and measurements, relations in radiation physics, absorption and scattering reactions,
radiation effects on gases, crystalline solids and molecular solutions, biological
radiation damages
271633 ทฤษฎีเครื่องปฎิกรณนิวเคลียร
3(3-0-6)
Nuclear Reactor Theory
ปฏิกิริยานิวเคลียรและการแผรังสี การแพรและการลดความเร็วนิวตรอน ทฤษฎีของ
เครื่องปฏิกรณแบบฟชชัน และเงื่อนไขวิกฤต ชนิดของเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร เชื้อเพลิงเครื่อง
ปฏิกรณนิวเคลียร การควบคุมเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร การกําบังในเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร การ
ควบคุมเทอรโมนิวเคลียร
Nuclear reactions and radiations, neutron diffusion and moderation, theory
of fission reactors and critical condition, types of nuclear reactor, nuclear reactor fuel,
nuclear reactor control, nuclear reactor shielding, thermonuclear control
271634 ฟสิกสพลังงานสูง
3(3-0-6)
High Energy Physics
การจํ า แนกประเภทและอัน ตรกิริย าของอนุภ าคหลักมูล กฎการอนุรักษและสมมาตร
เครื่องวัดอนุภาคและเครื่องเรงอนุภาค อันตรกิริยาฮาดรอน-ฮาดรอนและฮาดรอนสเปกโทรสโกป
แบบจําลองควารกของฮาดรอน อันตรกิริยาทางแมเหล็กไฟฟาและอันตรกิริยาอยางออน ทฤษฎี
สนามรวม
Classification and interaction of Fundamental Particles, conservation laws
and symmetries, particle detectors and accelerators, hadron-hadron interactions and
hadron spectroscopy, quark model of hadrons, electromagnetic and weak
interactions, unified field theories
271635 การตรวจหาและการวัดรังสี
3(2-2-5)
Radiation Detection and Measurements
อันตรกิริยาเนื่องจากการแผรังสี สถิติที่ใชในการนับรังสีและการทํานายคาคลาดเคลื่อน
สมบัติของหัววัดรังสี สเปกโทรสโกปของรังสี การวัดนิวตรอนชาและนิวตรอนเร็ว สเปกโทรสโกปของ
นิวตรอน กรรมวิธีพัลสและการจัดรูปพัลส ฟงกชันพัลสเชิงเสนและฟงกชันพัลสตรรก การวิเคราะห
พัลสหลายชองสัญญาณ ตัวตรวจวัดรังสีหลากชนิด ภูมหิ ลังและการกําบังในการวัดรังสี
Radiation interaction, counting statistic and error prediction, properties of
radiation detectors, radiation spectroscopy, slow and fast neutron detection methods,
neutron spectroscopy, pulse processing and shaping, linear and logic pulse function,
multichannel pulse analysis, miscellaneous detectors, background and detection
shielding
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271636 สเปกโทรสโกป
3(2-2-5)
Spectroscopy
ทฤษฎีควอนตัมสําหรับสเปกโทรสโกป การแผรังสีของคลื่นแมเหล็กไฟฟาและอันตรกิริยา
ของคลื่นแมเหล็กไฟฟากับอะตอมและโมเลกุล สเปกโทรสโกปโฟโตอิเล็กตรอน สเปกโทรสโกป
อิเล็กตรอนโอเยร สเปกโทรสโกปเอ็นเอ็มอาร สเปกโทรสโกปฟลูออเรสเซนซ สเปกโทรสโกปอินฟราเรด
สเปกโทรสโกปรามัน และสเปกโทรสโกปรังสีเอกซ
Quantum theory for spectroscopy, electromagnetic radiation and its
interactions with atoms and molecules, photoelectron spectroscopy, Auger electron
spectroscopy, NMR spectroscopy, fluorescence spectroscopy, infrared spectroscopy,
Raman spectroscopy, X-ray spectroscopy
271641 เครื่องมือและเทคนิคทางดาราศาสตร
3(2-2-5)
Astronomical Instrumentation and Techniques
สมบั ติพื้ น ฐานและพารามิเตอรของกลองโทรทรรศนท างแสง กลองโทรทรรศนช นิ ด
สะทอนแสงและหักเหแสงและระบบทางแสง การออกแบบทางกลเกี่ยวกับตัวกลองและฐานกลอง
อุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวกับกลองโทรทรรศน กลองโทรทรรศนสมัยใหมขนาดใหญและสําหรับอนาคต
กล อ งโทรทรรศน วิ ท ยุ กล อ งโทรทรรศน ค ลื่ น มิ ล ลิ เ มตร กล อ งโทรทรรศน รั ง สี เ อ็ ก ซ กล อ ง
โทรทรรศนรังสีแกมมา กลองโทรทรรศนนิวตริโน กลองโทรทรรศนคลื่นความโนมถวง
Basic parameters and properties of optical telescopes, reflecting and
refracting telescopes and optical systems, mechanical design of tube and mounting,
auxiliary equipments, modern large telescopes, radio telescopes, millimeter
telescopes, X-ray telescopes, gamma ray telescopes, neutrino telescopes, gravitation
wave telescopes
271671 ฟสิกสพื้นผิว
3(3-0-6)
Surface Physics
ผลึ ก วิ ท ยาของพื้ น ผิ ว อุ ณ หพลศาสตร แ ละกลศาสตร ส ถิ ติ ข องพื้ น ผิ ว โครงสร า งทาง
อิเล็กทรอนิกสพื้นผิว การสรางใหมของพื้นผิว ระบบสุญญากาศระดับสูงยิ่ง วิธีการทดลองเพื่อศึกษา
โครงสรางพื้นผิว โครงสรางของชั้นที่ถูกดูดซับ ขอบกพรอง และการเปลี่ยนเฟสบนพื้นผิว
Surface crystallography, thermodynamics and statistical mechanics of
surface, surface electronic structure, surface reconstruction, ultra high vacuum system,
experimental methods of surface structure, structure of adsorbed layers, defects and
phase transition on surface
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271672 ฟสิกสสารกึ่งตัวนํา
3(3-0-6)
Semiconductor Physics
โครงสรางผลึกของสารกึ่งตัวนํา โครงสรางแถบพลังงาน สภาพนําไฟฟาของสารกึ่งตัวนํา
บริสุทธิ์และสารกึ่งตัวนําที่มีสารเจือปน รอยตอ พี-เอ็น ผลกระทบของสนามแมเหล็กและสนามไฟฟา
สมบัติเชิงแสง อุปกรณสารกึ่งตัวนํา การเตรียมสารกึ่งตัวนํา สารกึ่งตัวนําอสัณฐาน
Crystal structure of semiconductors, energy band structure, electrical
conductivity, P-N junction, effects of magnetic and electric fields, optical properties,
semiconductor devices, preparation of semiconductors, amorphous semiconductors
271673 การเลี้ยวเบนรังสีเอกซและการประยุกต
3(2-2-5)
X-ray Diffraction and Applications
ทฤษฎีการเลี้ยวเบน แลตทิซสวนกลับ การเตรียมสารตัวอยาง การวิเคราะหโครงสราง
ผลึก
Diffraction theory, the reciprocal lattice, specimen preparation, crystal
structure analysis
271674 วัสดุแมเหล็กและการประยุกต
3(2-2-5)
Magnetic Materials and Applications
แมกนีไตเซชันและโดเมนแมเหล็ก สภาวะแมเหล็ก แอนไอโซโทรป ชนิดของวัสดุแมเหล็ก
กระบวนการผลิต สมบัติ และการประยุกตใชงานของแมเหล็กถาวร แมเหล็กแบบออน และแมเหล็ก
เฟอรไรท
Magnetization, magnetic domain, magnetism and anisotropy. type of
magnetic materials. fabrication processes, properties and applications of hard, soft and
ferrite magnets
271675 ไดอิเล็กทริกเซรามิกและตัวเก็บประจุ
3(2-2-5)
Ceramics Dielectrics and Capacitors
ความแข็งแกรงไดอิเล็กทริก ความตานทานเชิงอุณหภูมิแบบช็อก ตัวเก็บประจุ ฉนวน
และไดอิเล็กทริกเซรามิกที่มีสภาพยอมต่ํา เซรามิกที่มีสภาพยอมปานกลาง เซรามิกที่มีสภาพยอมสูง
Dielectric strength, thermal shock resistance, capacitors, low-permittivity
ceramics dielectrics and insulators, medium-permittivity ceramics, high-permittivity
ceramics
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271676 ฟสิกสนาโน
3(2-2-5)
Nanophysics
ระบบการสรางสิ่งที่เล็กกวา ธรรมชาติทางควอนตัมในโลกนาโน ผลทางควอนตัมที่มีตอ
โลกมหภาค การทดลองทางฟสิกสในแนวของการสรางเชิงนาโนและเทคโนโลยี นาโน
System of making things smaller, quantum nature of the nanoworld,
quantum consequences to the macroworld, physics-based experimental approaches
to nanofabrication and nanotechnology
271677 ฟสิกสพลาสมาและการประยุกต
3(3-0-6)
Plasma Physics and Applications
หลักการของพลาสมา การเคลื่อนที่ของอนุภาคเดี่ยว ทฤษฎีของไหลของพลาสมาคลื่น
พลาสมา ความสมดุ ลและเสถี ยรภาพ ทฤษฎีจลน ผลกระทบแบบไมเชิงเสน เทคโนโลยีพลาสมา
พลาสมาเชิงอุตสาหกรรม และการประยุกตสําหรับอุปกรณฟวชัน
Concept of plasmas, single particle motions, fluid theory of plasmas,
plasmas waves, equilibrium and stability, kinetic theory, nonlinear effects, plasma
technology, industrial plasma and application on fusion device
271678 ฟสิกสของระบบสุญญากาศและการเตรียมฟลมบาง

3(2-2-5)

Vacuum Physics and Deposition of Thin Film
ฟสิกสทั่วไปของระบบสุญญากาศ การระเหยสารในสุญญากาศ สปตเตอริง การเตรียมฟลม
บางในสุญญากาศดวยวิธีอื่น ๆ การวิเคราะหฟลมบาง
Physics of vacuum systems, vacuum evaporation, sputtering, other methods
of film deposition, characterization of thin film
271679 การออกแบบและการสรางระบบสุญญากาศ
3(3-0-6)
Vacuum System Design and Construction
สมบัติของวัสดุที่ใชในเทคโนโลยีสุญญากาศ การสรางชิ้นงานในระบบสุญญากาศ อุปกรณ
ปองกั นสําหรับระบบสุญญากาศ การออกแบบระบบสุญญากาศ การใชงานและดูแลรักษาระบบ
สุญญากาศ การออกแบบอุปกรณเฉพาะดาน
Material and components of vacuum systems, properties of material used in
vacuum technology, the construction of components of vacuum systems, protective
devices for vacuum systems, the design of vacuum systems, operating and maintaining
vacuum systems, and special requirements in the design
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271691 สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
อภิปรายและเสนอรายงานบทความทางวิชาการ หรือความรูใหม ๆ ทางฟสิกสประยุกต
Discussing and proposing sophisticated academic topics in applied physics
271692 สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar II
อภิปรายและเสนอรายงานในหัวขอเกี่ยวกับรายงานการวิจัยทางฟสิกสประยุกต
Discussing and proposing applied-physics research topics
271694 วิทยานิพนธ 1 แบบ 1.1
8 หนวยกิต
Dissertation I, Type 1.1
การคนควาขอมูลงานวิจัยที่เกี่ยวของในฐานขอมูลตางๆ การรวบรวมความรูพื้นฐาน และ
งานวิจัยในหัวขอที่สนใจ การคนหาและการสรางแนวทางที่จะนําไปสูการตั้งสมมุติฐาน การรายงาน
สรุปผลการคนควา และการรายงานความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธตอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
Literature review in various databases, compilation of fundamental
knowledge and research articles on topics of interest, finding and creating of guideline
for hypothesis establishment, summary report of research and progress report to
present to committee of this program
271695

วิทยานิพนธ 2 แบบ 1.1
8 หนวยกิต
Dissertation II, Type 1.1
การรวบรวมข อมู ล เพิ่ มเติ ม การกํ าหนดแนวทาง และขอบเขตของการทําวิ จัย การ
รายงานสรุ ป ผลการค น คว า และการรายงานความก า วหน า ของการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ ต อ คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
Compilation of further information, allocation of guidelines and framework
for research, summary report of research and progress report to present to committee
of this program
271696

วิทยานิพนธ 3 แบบ 1.1
8 หนวยกิต
Dissertation III, Type 1.1
การตั้งสมมุติฐานการวิจัย การดําเนินการวิจัยตามแนวทาง และขอบเขตที่กําหนดไว การ
รายงานสรุ ป ผลการค น คว า และการรายงานผลของการทํ าวิ ท ยานิ พ นธ ตอ คณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตร
Establishment of research hypotheses, conducting research within
guidelines and framework, summary report of research and progress report to present
to committee of this program
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271697

วิทยานิพนธ 4 แบบ 1.1
8 หนวยกิต
Dissertation IV, Type 1.1
การดําเนินการวิจัยตามแนวทาง และขอบเขตที่กําหนดไว การเสนอโครงรางการทํา
วิทยานิพนธ และการรายงานความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
Conducting research within allocated guidelines and framework, proposal
thesis, summary report of research and progress report to present to committee of
this program
271698

วิทยานิพนธ 5 แบบ 1.1
8 หนวยกิต
Dissertation V, Type 1.1
การตรวจสอบงานวิ จั ย และการเขี ย นผลงานวิ จั ย เพื่ อ รั บ การพิ จ ารณาตี พิ ม พ ใ น
วารสารวิ ช าการระดั บ ชาติ หรื อนานาชาติ การปรับ ปรุง และแกไขผลการวิจัย ตามความเห็น ของ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และการรายงานผลของการทําวิทยานิพนธตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
Review of research, writing research articles for publication in national or
international journal in applied physics or related fields, improvement and
modification of research due to expert opinions, summary report of research and
progress report to present to committee of this program
271699

วิทยานิพนธ 6 แบบ 1.1
8 หนวยกิต
Dissertation VI, Type 1.1
การเขียนวิทยานิพนธฉบับสมบูรณเพื่อเตรียมการสอบวิทยานิพนธ การสรุปผลการทํา
วิทยานิพนธตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สอบปองกันวิทยานิพนธผาน และทํารูปเลมฉบับ
สมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย
Writing final thesis for dissertation defense preparation, summary of
dissertation results to present to committee of this program

271771 ระบบสุญญากาศสูงมากและการประยุกต
3(3-0-6)
Ultrahigh Vacuum Systems and Applications
แนวคิดเกี่ยวกับฟสิกสสุญญากาศสูงมาก การออกแบบและสรางระบบสุญญากาศสูงมาก
การประยุกตระบบสุญญากาศสูงมากกับงานวิจัยทางฟสิกสและในอุตสาหกรรม
Concepts of ultrahigh vacuum physics, designs and constructions of
ultrahigh vacuum systems, applications of ultrahigh vacuum systems in physics
researches and industries

35

271772 เทคโนโลยีฟลมบางและการประยุกต
3(3-0-6)
Thin Film Technology and Applications
เทคนิคและกระบวนการเคลือบฟลมบาง ฟลมบางสารกึ่งตัวนํา ฟลมเพชร ฟลมบางแสง
การเคลือบแข็ง เทคนิคการหาลักษณะเฉพาะของฟลมบาง การเตรียมและทําความสะอาดวัสดุรองรับ
การประยุกตของฟลมบาง
Thin film deposition techniques and processes, semiconductor thin films,
diamond films, optical thin films, hard coating, characterization techniques of thin
films, substrate preparation and cleaning, applications of thin films
271773

ฟลมบางแสง
3(3-0-6)
Optical Thin Film
แนวคิ ด ของเบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ ฟ ล ม บางและฟ ล ม บางแสง อั น ตรกิ ริ ย าของคลื่ น
แมเหล็กไฟฟากับวัสดุ เทคนิคและกระบวนการเตรียมฟลมบางแสง การออกแบบระบบฟลมบางแสง
และแผนกรองแสง โครงสรางของฟลมบางแสง สมบัติของฟลมบางแสง การตรวจวัดคาคงที่แสงของ
ฟลมบาง การประยุกตของฟลมบางแสง
Basic concepts of thin films and optical thin films, interactions of
electromagnetic waves and materials, optical thin film deposition techniques and
processes, design of optical thin films and optical filters, structure of optical thin films,
properties of optical thin films, measurement of thin film’s optical constants,
applications of optical thin films

271790

วิทยานิพนธ 1 แบบ 2.1
9 หนวยกิต
Dissertation I, Type 2.1
การคนควาขอมูลงานวิจัย ในฐานขอมูลตางๆการรวบรวมความรูพื้น ฐานความรูงานวิจัย
ในหัวขอที่สนใจ การคนควาแนวทาง และขอบเขตของงานวิจัย การพิจารณาความเปนไปไดของการ
ทํางานวิจัยจากขอมูลที่ไดสืบคนมา การรายงานสรุปผลการคนควา และการรายงานความกาวหนาของ
การทําวิทยานิพนธตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
Literature review in different databases, compilation of fundamental
knowledge of research of interest, exploration to allocate research guidelines and
framework, consideration of possibility of research due to collected information,
summary report of research and dissertation progress report to present to committee
of this program
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271791

วิทยานิพนธ 2 แบบ 2.1
9 หนวยกิต
Dissertation II, Type 2.1
การรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม การกําหนดขอบเขต และแนวทางการทําวิจัย การรายงาน
สรุปผลการคนควา และการรายงานความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธตอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
Compilation of further information, allocation of framework and guideline
of research, summary report of research and dissertation progress report to present to
the committee of this program

271792

วิทยานิพนธ 3 แบบ 2.1
9 หนวยกิต
Dissertation III, Type 2.1
การตั้งสมมุติฐานของงานวิจัย การดําเนินการวิจัยตามแนวทาง และขอบเขตที่กําหนดไว
การเสนอโครงรางการทําวิทยานิพนธ การรายงานสรุปผลการคนควา และการรายงานความกาวหนา
ของการทําวิทยานิพนธตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
Establishing research assumption, conducting of research due to allocated
guideline and framework, dissertation proposal, summary report of research and
dissertation progress report to present to committee of this program
271793

วิทยานิพนธ 4 แบบ 2.1
9 หนวยกิต
Dissertation IV, Type 2.1
การตรวจสอบการวิ จั ย และการเขีย นผลงานการวิจัย เพื่อรับ การพิจ ารณาตี พิมพใ น
วารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ การปรับปรุงและการแกไขผลการวิจัยตามความเห็น
ของผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง การรายงานสรุปผลการคนควา การเขียนวิทยานิพนธฉบับ สมบูรณเพื่อ
เตรียมการสอบวิทยานิพนธ การสรุปผลของการทําวิทยานิพนธตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สอบ
ปองกันวิทยานิพนธผาน และสงรูปเลมฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย
Review of research, writing of research for publication on national or
international in applied physics or related field journal, improvement and modification
of research result due to export opinions, writing of complete dissertation for
dissertation defense preparation, summary of dissertation results to present to
committee of this program
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271794

วิทยานิพนธ 1 แบบ 2.2
8 หนวยกิต
Dissertation I, Type 2.2
การคนควาขอมูลงานวิจัยในฐานขอมูลตางๆการรวบรวมความรูพื้นฐาน และงานวิจัยใน
หัวขอที่สนใจ และการนําเสนอรายงานความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธตอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
Literature review in various databases, compilation of fundamental
knowledge and research articles on topics of interest and progress report to present
to the committee of this program

271795

วิทยานิพนธ 2 แบบ 2.2
8 หนวยกิต
Dissertation II, Type 2.2
การรวบรวมข อ มู ล เพิ่ม เติ ม การกํา หนดขอบเขตและแนวทางการทํ าวิ จั ย และการ
พิจารณาความเปนไปไดของการทําวิจัยจากขอมูลที่สืบคนมา การรายงานสรุปผลการคนควา เพื่อใหเกิด
การตั้ งสมมุ ติฐาน และการรายงานความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธตอคณะกรรมการบริห าร
หลักสูตร
Compilation of further information, allocation of research framework and
guidelines, consideration of possibility of research due to complied information,
summary report of research and progress report to present to committee of this
program
271796

วิทยานิพนธ 3 แบบ 2.2
8 หนวยกิต
Dissertation III, Type 2.2
การตั้งสมมุติฐานของงานวิจัย การดําเนินการวิจัยตามแนวทาง และขอบเขตที่กําหนดไว
และการรายงานความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
Establishing research hypotheses, conducting research within allocated
guidelines and framework, summary report of research and dissertation progress report
to present to committee of this program
271797

วิทยานิพนธ 4 แบบ 2.2
8 หนวยกิต
Dissertation IV, Type 2.2
การดําเนินการวิจัยตามแนวทาง และขอบเขตที่กําหนดไว การนําเสนอโครงรางการทํา
วิทยานิพนธ และการรายงานความกาวหนาของการวิทยานิพนธตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ปริญญาเอก
Conduction research within allocated guidelines and framework,
dissertation proposal, summary report of research and dissertation progress report to
present to committee of this program
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271798

วิทยานิพนธ 5 แบบ 2.2
8 หนวยกิต
Dissertation V, Type 2.2
การตรวจสอบงานวิ จั ย การเขี ย นผลงานการวิ จั ย เพื่ อ รั บ การพิ จ ารณาตี พิ ม พ ใ น
วารสารวิชาการระดับชาติหรือ ระดับนานาชาติ การปรับปรุง และแกไขผลการวิจัยตามความเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และการรายงานผลของการทําวิทยานิพนธตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
Review of research, writing research articles for publication in national or
international mathematical journal, improvement and modification of research due to
expert opinions, report of dissertation results to present to the committee of this
program

271799

วิทยานิพนธ 6 แบบ 2.2
8 หนวยกิต
Dissertation VI, Type 2.2
การเขียนวิทยานิพนธฉบับสมบูรณเพื่อการเตรียมการสอบวิทยานิพนธ การสรุปผลของๆ
การทําวิทยานิพนธตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกสอบปองกันวิทยานิพนธผาน และสง
รูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย
Writing of complete dissertation for defense preparation, summary of
dissertation results to present to committee of this program
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชา ประกอบดวยตัวเลข 6 ตัว แยกเปน 2 ชุด ๆ ละ 3 ตัว
มี ความหมายดังนี้
เลขสามตัวแรก เปน กลุมเลขประจําสาขาวิชา
271 หมายถึง สาขาวิชาฟสิกสประยุกต คณะวิทยาศาสตร
เลขสามตัวหลัง เปน กลุมเลขประจําวิชา
เลขรหัสตัวแรก (หลักรอย) แสดงถึง
ระดับชั้นปที่เปดสอน
เลขรหัสตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึง
กลุมวิชาดังตอไปนี้
เลข 1 หมายถึง กลุมวิชาฟสิกสพื้นฐาน
เลข 2 หมายถึง กลุมวิชาฟสิกสคํานวณ
เลข 3 หมายถึง กลุมวิชานิวเคลียร
เลข 4 หมายถึง กลุมวิชาโลกวิทยาและดาราศาสตร
เลข 5 หมายถึง กลุมวิชาพลังงาน
เลข 6 หมายถึง กลุมวิชาอิเล็กทรอนิกส
เลข 7 หมายถึง กลุมวิชาวัสดุศาสตร
เลข 8 หมายถึง กลุมวิชาทัศนศาสตร
เลข 9 หมายถึง กลุมวิชาสัมมนา การศึกษาปญหาพิเศษและวิทยานิพนธ
เลขรหัสตัวสุดทาย หมายถึง อนุกรมของรายวิชา
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3.2 ชื่อ ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ที่
1

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงวิชาการ

นายธีระชัย บงการณ

ผูชวยศาสตราจารย

2* นายสมชาย มณีวรรณ

ผูชวยศาสตราจารย

3

ผูชวยศาสตราจารย

นายวันชัย ขันนาม

4* นายอนุชา แกวพูลสุข

อาจารย

5* นายศราวุฒิ เถื่อนถ้าํ

อาจารย

วุฒิการศึกษา
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
คอ.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วศ.ม.
วท.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
Materials Science

ฟสิกส
ฟสิกส
เทคโนโลยีพลังงาน
การจัดการพลังงาน
วิศวกรรมเครื่องกล
ฟสิกสประยุกต
ฟสิกสประยุกต
ฟสิกส
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมไฟฟา
ฟสิกส
Materials Science

ฟสิกส
ฟสิกส

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
ม.เชียงใหม
ม.เชียงใหม
ม.นเรศวร
มจธ.
มจธ.
มจธ.
สจล.
สจล.
ม.นเรศวร
สจล.
สจล.
ม.นเรศวร
ม.เชียงใหม
ม.เชียงใหม
ม.เชียงใหม

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

ภาระงานสอน
(ชม./
สัปดาห)

หลักสูตร
ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

2547

37

37

2551

28

28

2551

38.5

38.5

2551

34

34

2548

35

หมายเหตุ * เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
3.2.2 อาจารยประจํา
ที่

ชื่อ-นามสกุล

1

รศ.จรัญ พรหรมสุวรรณ

2

รศ.สมชาย กฤตพลวิวัฒน

3

รศ.อาทิตย เหลาวานิชวัฒนา

4

ผศ.ดร.ชมพูนุช พืชมาก

5

ผศ.ดร.ชโนภาส ชนลักษณดาว

6

ผศ.ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ

7

ผศ.ดร.ธีระชัย บงการณ

8

ผศ.ดร.ศิรินุช จินดารักษ

คุณวุฒิการศึกษา(สาขา),
ปที่สําเร็จการศึกษา
วท.ม. (นิวเคลียรฟสิกส)
2517
วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)
2537
กศ.ม. (การสอนฟสิกส)
2518
Ph.D. (Material Science)
2549
ปร.ด.(ฟสิกส)
2542
ปร.ด.(วิศวกรรมไฟฟา)
2552
Ph.D. (Material Science)
2548
ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน)
2544

ภาระงานสอน/สัปดาห
ปจจุบัน
เมื่อปรับปรุงหลักสูตร
ตรี
บศ.
ตรี
บศ.
16
30
16
30
9

16

9

16

17.5

30

17.5

30

15

18

15

18

24

0

24

0

26

15

26

15

17

18

17

18

32.5

0

32.5

0
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ที่

ชื่อ-นามสกุล

9

ผศ.ดร.สมชาย มณีวรรณ

10

ดร.ฉันทนา พันธุเหล็ก

11

ดร.พรรัตน ศรีสวัสดิ์

12

ดร.วราภรณ รัตตนงพิสัตย

13

ผศ.ดร.วันชัย ขันนาม

14

ดร.ศราวุฒิ เถื่อนถ้ํา

15

ดร.สุจิรา พรหมนิมิตร

16

ดร.อนุชา แกวพูลสุข

17

ดร.อมรรัตน อังเวโรจนวิทย

18

ดร.อัมพร เวียงมูล

19

ผศ.ดร.ฑิราณี ขําล้ําเลิศ

20

ผศ.ธนาวุธ เชื้อเจริญ

21

ดร.ชนัญ ศรีชีวิน

22

ดร.คเชนทร แดงอุดม

ภาระงานสอน/สัปดาห
ปจจุบัน
เมื่อปรับปรุงหลักสูตร
ตรี
บศ.
ตรี
บศ.
22
15
22
15

คุณวุฒิการศึกษา(สาขา),
ปที่สําเร็จการศึกษา
ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน)
2547
ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน)
2551
วท.ด.(ฟสิกส)
2549
Ph.D. (Built Environment)
2551
ปร.ด.(ฟสิกสประยุกต)
2551
Ph.D.(Material Science)
2551
D. (Technical Science)
2551
ปร.ด.(วิศวกรรมไฟฟา)
2551
Ph.D. (Physics)
2550
Ph.D. (Material Science)
2548
วท.ด. (ฟสิกส)
2545
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
2548
Ph.D. (Condensed Matter Theory)
2544
วท.ด. (ฟสิกส)
2552

34

0

34

0

13.5

15

13.5

15

31

0

31

0

28

0

28

0

26

9

26

9

27.5

0

27.5

0

14.5

24

14.5

24

24

0

24

0

27

0

27

0

12

18

12

18

0

0

0

0

28

0

28

0

19

15

19

15

* ผลงานทางวิชาการ การคนควา วิจัย หรือการแตงตํารา ระบุในภาคผนวก
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3.2.3 อาจารยพิเศษ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ-นามสกุล

นายพิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ
นายกอบวุฒิ รุจิจนากุล
นายจิติ หนูแกว

นายจีระพงษ ตันตระกูล
นายนิกร มังกรทอง
นายปราโมทย วาดเขียน
นายสุรสิงห ไชยคุณ
นายปรีชา เทียนสมประสงค
นายสุรพันธ เอื้อไพบูลย

ตําแหนงทางวิชาการ

ศาสตราจารย
ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย

รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย

คุณวุฒิ/สาขา

Ph.D. (Physics)
ปร.ด. (ฟสิกส)
D.Eng. (Material Science&Engineering)
Ph.D.(Material Science)
Ph.D.(Solid State Physics)
วศ.ด.(ไฟฟา)
วท.ม.(ฟสิกส)
Ph.D.(Nuclear Physics)
D.Eng. (Electronics)

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
4.1 ผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนิสิต มีดังนี้
4.2 ชวงเวลา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
เปนการศึกษาวิจัยในหัวขอทางฟสิกสประยุกต ที่ใหองคความรูอยางลึกซึ้งและลุมลึก ทั้งนี้ภายใตการ
ดูแลและใหคําปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษา ทั้งนี้รายงานผลการวิจัยตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณาจารยประจําหลักสูตร
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5.2 ผลการเรียนรู
นิสิตมีความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาทั้งหลักการและทฤษฎีอยางลึกซึ้ง รวมถึงมี
ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ สถานการณ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงในทางวิช าการและวิช าชีพ ทั้ งในระดับ ชาติและระดั บ
นานาชาติซึ่งมีผลกระทบตอสาขาวิชาฟสิกสประยุกตและสาขาที่เกี่ยวของ นิสิตสามารถพัฒนานวัตกรรมหรือ
สรางสรรคองคความรูใหมเพื่อสรางสรรคผลงานวิจัย โดยสามารถออกแบบและดําเนินโครงการวิจัยที่ใช
ความรู ระดั บสู งในสาขาวิ ช าที่ ได ศึกษาและสามารถบูร ณาการใหเขากับองคความรูเดิม นอกจากนี้นิสิต
สามารถคัดสรรและวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคโนโลยี เพื่อนํามาแกไขปญหาที่มีความซับซอนสูงดวยตนเอง
โดยกระบวนการทั้งหมดอยูบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ นิสิตสามารถ
แสดงความคิดเห็นและสื่อสารกับบุคคลกลุมตางๆทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
5.3 ชวงเวลา
แผนการศึกษาที่ 1.1 เริ่มตั้งแตภาคการศึกษาตน ของปการศึกษาที่ 1
แผนการศึกษาที่ 2.1 เริ่มตั้งแตภาคการศึกษาตน ของปการศึกษาที่ 2
แผนการศึกษาที่ 2.2 เริ่มตั้งแตภาคการศึกษาตน ของปการศึกษาที่ 2
5.4 จํานวนหนวยกิต
แผนการศึกษาที่ 1.1 จํานวนหนวยกิต วิทยานิพธ ไมนอยกวา
แผนการศึกษาที่ 2.1 จํานวนหนวยกิต วิทยานิพนธ ไมนอ ยกวา
แผนการศึกษาที่ 2.2 จํานวนหนวยกิต วิทยานิพนธ ไมนอ ยกวา

48
36
48

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

5.5 การเตรียมการ
5.5.1 จัดประชุมชี้แจงนิสิตใหมใหเขาใจถึงกระบวนการเรียนในระดับดุษฎีบัณฑิต
5.5.2 วางแผนและปฏิบัติการเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรการวิจัยสําหรับนิสิตใหเหมาะสม
5.5.3 วางแผนและปฏิบัติการ ตลอดจนติดตามความกาวหนาในการเผยแพรผลงานวิจัยของนิสิต
ใหไดตามเกณฑที่หลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยไดกําหนด
5.5.4 วางแผนและปฏิบัติการเพื่อติดตามความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธของนิสิตให
เปนไปตามกรอบเวลา โดยมีกรรมการที่ปรึกษาและ คณาจารยประจําหลักสูตร เปนผูกํากับ
ดูแล
5.6 กระบวนการประเมินผล
- กําหนดหัวขอวิทยานิพนธ
- แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
- สอบโครงรางวิทยานิพนธ ภายใตความเห็นชอบของ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ คณาจารย
ประจําหลักสูตร
- อนุมัติใหทําวิจัยโดยบัณฑิตวิทยาลัย
- ดําเนินการวิจัย
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- กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและคณาจารยประจําหลักสูตร ติดตามความกาวหนาในการทํา
วิทยานิพนธ
- กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและคณาจารยประจําหลักสูตร ติดตามความกาวหนาในการ
เผยแพรผลงานในวิทยานิพนธ ใหไดตามเกณฑที่หลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
- เผยแพรสวนใดสวนหนึ่งหรือทั้งหมดของวิทยานิพนธ ในที่ประชุมวิชาการหรือ วารสารวิชาการทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ ตามเกณฑที่หลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ อาจารยผูรับ
ผิดหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษาเปนผูควบคุมและตรวจสอบใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้น
- สอบวัดคุณสมบัติ ภายใตความเห็นชอบของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
- สอบปองกันวิทยานิพนธภายใตความเห็นชอบของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
- ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธโดยบัณฑิตวิทยาลัย พรอมเอกสารหลักฐานการเผยแพรผลการวิจัย ซึ่ง
เปนสวนใดสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ
- สงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณแกบัณฑิตวิทยาลัย
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
ดานบุคลิกภาพ

ดานภาวะผูนําทางวิชาการ และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลยุทธการสอนและกิจกรรมนิสิต
มี ก ารสอดแทรกเรื่ อ งมารยาทในแวดวงวิ ช าการ
เทคนิ คการนํ าเสนอผลงานและการเจรจาสื่ อ สาร
การเสริ ม สร า งบุ ค ลิ ก ที่ ดี และพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพที่
เหมาะสมสําหรับนักวิชาการ ตลอดจนการวางตัวใน
การทํางานในบางรายวิชาที่เกี่ยวของ
เปดโอกาสใหนิสิตไดแสดงความคิดเห็น และนําเสนอ
ความคิดตนเอง อยางเปดกวาง ตลอดจนใหนิสิตเปน
ผูวางแผนการวิจัยดวยตนเอง
-มีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียน
ตรงเวลาเขาเรียนอยางสม่ําเสมอการมีสวนรวมในชั้น
เรี ย น เสริมความกลาในการแสดงความคิดเห็น
ตลอดจนการกําหนดเวลารายงานผลการวิจัยอยาง
เป น ระบบเพื่ อ นิ สิ ต ได ร ายงานความก า วหน า เป น
ระยะ
กํ า หนดให ใ นบางรายวิ ช ามี ก ารสอดแทรกเรื่ อ ง
คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เพื่อใหนิสิตไดตระหนักถึงและปฏิบัติตาม

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) สามารถวิเคราะหขอบกพรองทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพได
2) สามารถใชดุลยพินิจในการจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพไดอยางเหมาะสมและยุติธรรม
3) มีความเปนผูนําในการสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
หลักสูตรกําหนดใหมีการสอดแทรก นําประเด็นปญหาของสังคมมาอภิปรายใน
วิชาที่เกี่ยวของ การแนะนําการปฏิบัติที่ถูกตองตามหลักคุณธรรม และจรรยาบรรณ เชน
การอางอิงผลงานวิชาการใหถูกตองและครบถวน และนําเสนอขอมูลผลงานวิจัยใหถูกตอง
ตรงไปตรงมาในระหวางการสอนหรืองานที่มอบหมายใหทํา ตลอดจนระหวางการสัมมนา
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และวิทยานิพนธ และยกประเด็นตัวอยางปญหาของสังคมที่ศาสตรทางฟสิกสหรือฟสิกส
ประยุกตมีสวนในการแกไข
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1. มีการประเมินการใชหลักคุณธรรม จริยธรรมในการแกปญหาที่นําเสนอ
2. มีการประเมินในวิชาสัมมนาและวิชาอื่นๆ ในเรื่องการอางอิงที่ถูกตองและขอมูลที่ถูกตอง
และเปนไปตามหลักจรรยาบรรณในการทําวิจัย
3. ตรวจสอบการทําวิทยานิพนธของนิสิตอยางใกลชิดและควบคุมใหเปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการทําวิจัย
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1. มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาทั้งหลักการและทฤษฎีอยาง
ถองแทและลึกซึ้ง
2. สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหมที่เกี่ยวของกับวิชาการและวิชาชีพ
ได
3. มีความเขาใจอยางลึกซึ้ง และกวางขวางเกี่ยวกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงในทาง
วิ ช าการ และวิ ช าชี พ ทั้ ง ในระดั บ ชาติ และนานาชาติ ซึ่ ง อาจจะมี ผ ลกระทบต อ
สาขาวิชาที่ศึกษา
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
เนนการสอนที่ผูเรียนสามารถแสวงหาความรูเพิ่มเติมจากงานที่มอบหมาย เชิญ
วิทยากรพิเศษมาใหความรูในรายวิชาตางๆ และวิชาสัมมนา จัดกาเรียนแบบอภิปรายกลุม
ถึงหลักการและทฤษฎีตางๆเพื่อใหเกิดความเขาใจอยางถองแท
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์จากการเรียน และการปฏิบัติของนิสิตในวิธีตางๆดังนี้
1. สอบกลางภาคและปลายภาค
2. รายงานผลการศึกษา
3. การนําเสนอผลงานดวยวาจา
4. การอภิปรายกลุมและสัมมนา
5. การนําเสนอโครงรางวิทยานิพนธ
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2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. สามารถนํ า ความรู แ ละเทคนิ ค ขั้ น สู ง ทั้ ง ภายในและภายนอกสาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษามา
วิเคราะหปญหา เพื่อพัฒนาองคความรูใหม ตลอดจนสามารถแนะแนวทางแกไขปญหา
ไดอยางสรางสรรค
2. สามารถออกแบบและดําเนิ น การโครงการวิจัย ที่ซับ ซ อนในสาขาวิ ช าที่ศึก ษาและ
เกี่ยวของไดอยางเหมาะสมโดยการบูรณาการใหเขาองคความรูเดิม
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
เนนการสอนที่มีการนําเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยใหมอยางกวางขวาง ใหนิสิต
จัดทําหัวเรื่อง โครงรางวิทยานิพนธ และวิทยานิพนธดวยตนเอง โดยคําแนะนําจากอาจารย
ผูควบคุมวิทยานิพนธ
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. การสอบวัดความสามารถในการคิดแกไขปญหาตามลําดับขั้นตอนในหลักการวิจัยทาง
ฟสิกสประยุกต
2. การประเมินจากการอภิปรายผลงาน
3. การสอบโครงรางวิทยานิพนธ และการสอบปองกันวิทยานิพนธ
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว บุ ค คลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
1. สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการและวิชาชีพไดอยางสรางสรรค
2. สามารถวางแผน วิเคราะห และแกไขปญหาที่ซับซอนสูงมากไดดวยตนเอง
3. สามารถวางแผนพัฒนาตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. สามารถสร า งปฏิ สั ม พั น ธ ใ นกิ จ กรรมกลุ ม และมี ค วามเป น ผู นํ าอย า งโดดเด น ทาง
วิชาการและวิชาชีพ
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน และผูเรียน
กับผูเรียน ฝกรวมกันคิดในการแกไขปญหา และแบงความรับผิดชอบในการทํางานรวมกัน
รวมทั้งฝกเปนผูนําในการอภิปรายในแตละหัวขอ
2.4.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในกิจกรรมตางๆที่ทํารวมกัน
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2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. สามารถคัดสรรและวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคโนโลยี เพื่อนํามาใชในการแกปญหา ที่
สําคัญและซับซอนในสาขาวิชาเฉพาะ
2. สามารถเผยแพรผ ลงาน และสื่อสารกับ บุคคลกลุมตางๆ ทั้งในวงการวิช าการและ
วิชาชีพไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหมีการนําเสนอผลงานวิจัยในวิชาตางๆ และสัมมนาที่มีการคิดวิเคราะห และสงเสริมให
นิสิตนําเสนอผลงานวิจัยตอสาธารณชน ที่มีประชุมวิชาการ และวารสารวิชาการ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และกา
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากงานที่นําเสนอที่มีการใชคณิตศาสตรในการทําวิจัย
2. ประเมินจากกิจกรรมตางๆ ที่มีการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
1. สามารถวิเคราะหขอบกพรองทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพได
2. สามารถใชดุลยพินิจในการจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ไดอยางเหมาะสมและยุติธรรม
3. มีความเปนผูนําในการสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
ความรู
1. มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาทั้งหลักการและทฤษฎีอยางถองแท
และลึกซึ้ง
2. สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหมที่เกี่ยวของกับวิชาการและวิชาชีพได
3. มีความเขาใจอยางลึกซึ้ง และกวางขวางเกี่ยวกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงในทางวิชาการ และ
วิชาชีพ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบตอสาขาวิชาที่ศึกษา
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ทักษะทางปญญา
1. สามารถนําความรูและเทคนิคขั้นสูงทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษามาวิเคราะหปญหา
เพื่อพัฒนาองคความรูใหม ตลอดจนสามารถแนะแนวทางแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค
2. สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยที่ซับซอนในสาขาวิชาที่ศึกษาและเกี่ยวของได
อยางเหมาะสมโดยการบูรณาการใหเขาองคความรูเดิม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการและวิชาชีพไดอยางสรางสรรค
2. สามารถวางแผน วิเคราะห และแกไขปญหาที่ซับซอนสูงมากไดดวยตนเอง
3. สามารถวางแผนพัฒนาตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. สามารถสรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุม และมีความเปนผูนําอยางโดดเดนทางวิชาการและ
วิชาชีพ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถคัดสรรและวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคโนโลยี เพื่อนํามาใชในการแกปญหา ที่สําคัญและ
ซับซอนในสาขาวิชาเฉพาะ
2. สามารถเผยแพรผลงาน และสื่อสารกับบุคคลกลุมตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพได
อยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
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2. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก ο ความรับผิดชอบรอง
5. ทักษะการ

รายวิชา

1.คุณธรรม
จริยธรรม

วิเคราะหเชิง
4.ทักษะความสัมพันธ
3. ทักษะทาง
ตัวเลขการ
ระหว
า
งบุ
ค
คลและความ
ปญญา
สื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยี

2. ความรู

1

2

3

1

2

3

1

2

1

2

3

271511 ฟสิกสเชิงคณิตศาสตรขั้นสูง 1





















1

2

Ο



271512 กลศาสตรคลาสสิก



















Ο

Ο

Ο





271513 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา





























271514 ฟสิกสควอนตัม

















Ο

Ο

Ο

Ο





271515 ฟสิกสเชิงคณิตศาสตรขั้นสูง 2





























271634 ฟสิกสพลังงานสูง











Ο

Ο

Ο













271591 ระเบียบวิธีการวิจัยทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี





























Ο

4

สารสนเทศ

Ο
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5. ทักษะการ

รายวิชา

1.คุณธรรม
จริยธรรม

4.ทักษะความสัมพันธ

3. ทักษะทาง
ระหวางบุคคลและความ
ปญญา

2. ความรู

รับผิดชอบ

1

2

3

1

2

3

1

2

1

2

3

4

271691 สัมมนา 1























271692 สัมมนา 2































Ο







Ο

Ο

Ο





Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο





















Ο

Ο

Ο





271616 พรมแดนใหมฟสิกส









271617 ฟสิกสสถานะของแข็ง







271618 สภาพนํายวดยิ่ง





271619 พลศาสตรไฟฟาของของแข็ง

Ο

271631 ฟสิกสนิวเคลียรประยุกต

Ο

271611 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟาขั้นสูงสําหรับ
ฟสิกสประยุกต
271612 กลศาสตรควอนตัมขั้นสูงสําหรับ
ฟสิกสประยุกต
271613 คณิตศาสตรประยุกตขั้นสูง
271614 ทอพอโลยีและเรขาคณิตและการ
ประยุกต
271615 การวิเคราะหเชิงตัวเลขประยุกต

วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

























Ο

Ο

Ο

Ο







Ο

Ο

Ο

Ο





















Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο







Ο













































Ο

Ο

Ο













Ο

Ο
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5. ทักษะการ

รายวิชา

1.คุณธรรม
จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1

2

3

1

2

3

1

2

1

2

3

4

Ο

Ο

Ο



























Ο





Ο

Ο

271634 ฟสิกสพลังงานสูง

Ο

Ο

Ο





Ο

Ο

Ο



271635 การตรวจหาและการวัดรังสี











Ο





271636 สเปกโทรสโกป

Ο

Ο

Ο





Ο

Ο













Ο

Ο

Ο





Ο

Ο

Ο















271632 ฟ สิ ก ส ก ารแผ รั ง สี สํ า หรั บ การ
ประยุกต
271633 ทฤษฎีเครื่องปฎิกรณนิวเคลียร

271641 เครื่องมือและเทคนิคทาง
ดาราศาสตร
271671 ฟสิกสพื้นผิว
271672 ฟสิกสสารกึ่งตัวนํา
271673 การเลี้ ย วเบนรั ง สี เ อกซ แ ละการ
ประยุกต
271674 วัสดุแมเหล็กและการประยุกต

วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2







Ο

Ο



























Ο

Ο

Ο

Ο

Ο









































Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο















Ο

Ο

Ο

Ο
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5. ทักษะการ

รายวิชา

1.คุณธรรม
จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1

2

3

1

2

3

1

2

1

2

3

4

Ο

Ο

Ο





Ο





















Ο









Ο

Ο

Ο





Ο







Ο

Ο

Ο





Ο





Ο

Ο

Ο





Ο



Ο

Ο

Ο





Ο

271694-9 วิทยานิพนธ แบบ 1.1











271790-3 วิทยานิพนธ แบบ 2.1









271794-9 วิทยานิพนธ แบบ 2.2









271675 ไดอิ เ ล็ ก ทริ ก เซรามิ ก และตั ว เก็ บ
ประจุ
271676 ฟสิกสนาโน
271677 ฟสิกสพลาสมาและการประยุกต
271679 การออกแบบและการสรางระบบ
สุญญากาศ
271771 ระบบสุญญากาศสูงมากและการ
ประยุกต
271773 ฟลมบางแสง

วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน
ใชระบบอักษรลําดับขั้นและคาลําดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชา
โดยแบงการกําหนดอักษรลําดับขั้นเปน 3 กลุม คือ อักษรลําดับขั้นที่มีคาลําดับขั้น อักษรลําดับขั้นที่ไมมี
คาลําดับขั้น และอักษรลําดับขั้นที่ยังไมมีการประเมินผล
1.1 อักษรลําดับขั้นที่มีคาลําดับขั้น ใหกําหนด ดังนี้
อักษรลําดับขั้น ความหมาย
คาลําดับขั้น
A
ดีเยี่ยม
(excellent)
4.00
B+
ดีมาก
(very good)
3.50
B
ดี
(good)
3.00
C+
ดีพอใช
(fairly good)
2.50
C
พอใช
(fair)
2.00
D+
ออน
(poor)
1.50
D
ออนมาก
(very poor)
1.00
F
ตก
(failed)
0.00
1.2

1.3

อักษรลําดับขั้นที่ไมมีคาลําดับขั้น ใหกําหนด ดังนี้
อักษรลําดับขั้น
ความหมาย
S
เปนที่พอใจ
U
ไมเปนที่พอใจ
W
การถอนรายวิชา

(satisfactory)
(unsatisfactory)
(withdrawn)

อักษรลําดับขั้นที่ยังไมมีการประเมินผล ใหกําหนด ดังนี้
อักษรลําดับขั้น
ความหมาย
I
การวัดผลยังไมสมบูรณ
P
การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด

(incomplete)
(in progress)

รายวิชาบังคับของสาขาวิชาฟสิกสประยุกต นิสิตจะตองไดคาลําดับขั้นไมต่ํากวา C หรือ S
มิฉะนั้นจะตองลงทะเบียนเรียนซ้ําอีก
รายวิชาที่กําหนดใหวัดและประเมินผลดวยอักษรลําดับขั้น S หรือ U ไดแกรายวิชาที่ไมนับหนวย
กิต/การสอบประมวลความรู/สัมมนา/วิทยานิพนธ และ IS
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา
ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรูตามที่ระบุใน มคอ. 3
ทวนสอบผลการวัดประเมินผลรายรายวิชา
อื่นๆ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
ประเมินจากบัณฑิตที่จบ
ประเมินจากผูใชบัณฑิต
อื่นๆ
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ระบุเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑของมหาวิทยาลัย และเกณฑของสาขาวิชา
หลักสูตร แบบ 1 (ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร)
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
3. สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
4. สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
5. เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา
6. ผลงานวิทยานิพนธ จะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวน
หนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือเสนอตอที่ป ระชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุ ม (Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกรว มกลั่นกรอง (Peer
Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
หลักสูตร แบบ 2 (ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร)
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
3. สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
4. ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
5. มีผลการศึกษาไดคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไมต่ํากวา 3.00
6. สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
7. เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา
8. ผลงานวิทยานิพนธ จะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือ
สวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุ ม (Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกรว มกลั่นกรอง (Peer
Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศหรือแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบัน
คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง
ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 จัดกิจกรรม
ในการรับนิสิตเพื่อศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกทําการประชาสัมพันธรับสมัคร และ
คัดเลือกผูสมัคร ใหไดตามเกณฑขั้นต่ําที่กําหนด เมื่อนิสิตที่ผานเกณฑการคัดเลือกแลว จะใหนิสิต
จัดทําแผนการเรียน การทําวิจั ย ใหไดภายในระยะเวลาที่กําหนด และติดตามการดําเนินงาน
เรงรัดใหไดตามแผนงาน โดยมีการจัดกิจกรรมเสริม ดังนี้
1.2
การปฐมนิเทศนิสิตใหม เพื่อใหทราบถึงแผนการเรีย น แนวทางการเรียน การทําวิจั ย
กฎระเบียบตาง ๆ
1.3 การจัดการหนังสือ และแหลงคนควาเพิ่มเติมในหนวยวิจัย และพัฒนาสื่อการสอนของภาควิชา
ใหพรอม
1.4 การรายงานความกาวหนาในการเรียน การวิจัย ตออาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเปนระยะ อยางนอยภาคการศึกษาละ 1ครั้ง
1.5 ใหนิสิตจัดทําแผนการเรียน การวิจัย ใหอยูภายในระยะเวลา ของหลักสูตร อยางเครงครัด
โดยการกํากับของอาจารยที่ปรึกษาและกรรมการบริหารหลักสูตร
1.6 การบริหารจัดการหลักสูตรบริหารตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และ
เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุครุภัณฑวิทยาศาสตรและคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนิสิต
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
คณะมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลางที่มี
หนังสือดานการบริหารจัดการและดานอื่น ๆ รวมถึงฐานขอมูลที่จะใหสืบคน สวนระดับคณะก็มีหนังสือ
ตําราเฉพาะทางนอกจากนี้คณะมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการให
อาจารยและนิสิตไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย
ผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเปน นอกจากนี้
อาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับให
หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือดวยในสวนของคณะจะมีหองสมุดยอย เพื่อบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสาร
เฉพาะทาง และคณะจะตองจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เครื่องถายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด เปนตน
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มี เ จ า หน า ที่ ป ระจํ า ห อ งสมุ ด ของคณะ ซึ่ ง จะประสานงานการจั ด ซื้ อ จั ด หาหนั ง สื อ เพื่ อ เข า
หอสมุดกลาง และทําหนาที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจาหนาที่ ดานโสตทัศน
อุปกรณ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารยแลวยังตองประเมินความพอเพียงและความ
ตองการใชสื่อของอาจารยดวย โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
เปาหมาย
จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ
อุปกรณการทดลอง ทรัพยากร สื่อ
และช อ งทางการเรี ย นรู
ที่
เพี ย บพร อ มเพื่ อ สนั บ สนุ น ทั้ ง
การศึ ก ษาในห อ งเรี ย น นอก
หองเรียน และเพื่อการเรียนรูได
ดวยตนเอง อยางเพียงพอ มี
ประสิทธิภาพ

การดําเนินการ
1. จัดใหมีหองเรียนมัลติมีเดีย ที่มี
ค ว า ม พ ร อ ม ใ ช ง า น อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการสอน การ
บั น ทึ ก เพื่ อ เตรี ย มจั ด สร า งสื่ อ
สําหรับการทบทวนการเรียน
2.จัดเตรียมหองปฏิบัติการทดลอง
ที่ มี เ ครื่ อ งมื อ ทั น สมั ย และเป น
เครื่ อ งมื อ วิ ช าชี พ ในระดั บ สากล
เพื่ อ ให นิ สิ ต สามารถฝ ก ปฏิ บั ติ
สรางความพรอมในการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพ
3.จั ด ให มี ห อ งปฏิ บั ติ ก ารทดลอง
เปด ที่มีเครื่องมือวิทยาศาสตร
และพื้ น ที่ ที่ นิ สิ ต สามารถศึ ก ษา
ทดลอง หาความรูเพิ่มเติมไดดวย
ต น เ อ ง ด ว ย จํ า น ว น แ ล ะ
ประสิทธิภาพที่เหมาะสมเพียงพอ
4. จัดใหมีหองสมุดใหบริการทั้ง
หนังสือตํารา และสื่อดิจิทัลเพื่อ
การเรียนรู

การประเมินผล
ผลสํารวจความพึงพอใจของนัก
ศึกษา ตอการใหบริการทรัพยากร
และเขาถึงการใชทรัพยากร เพื่อ
การเรียนรูและการปฏิบัติการ

3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหมจะตองมี
วุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตามที่คณะ สาขาวิชา และ กบม. มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอนประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา
เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไว
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร
และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคโดยความเห็นชอบของคณะและมหาวิทยาลัย
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3.3 การแตงตั้งอาจารยพิเศษ
การแตงตั้งอาจารยพิเศษ มุงใหเกิดการพัฒนาประสบการณการเรียนรูแกนิสิต นอกเหนือไปจาก
ความรูตามทฤษฎี เพื่อเพิ่มพูนประสบการณการทํางานในวิชาชีพจริง
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรใหครอบคลุมภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ
คัดเลือกบุคลากร กอนรับเขาทํางาน

โดยคณะกรรมการ

4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
มีการพัฒนาบุคลากรใหมีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณในภาระงานที่
รับผิดชอบ สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการหรือหนวยงานใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดย
การอบรม ดูงาน ทัศนศึกษา และการวิจัยสถาบัน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนิสิต
คณะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสิตทุกคน โดยนิสิตสามารถปรึกษากับ
อาจารยที่ปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะนําแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผน
สําหรับอาชีพ และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารยที่ปรึกษาตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา
(Office Hours) เพื่อใหนิสิตเขาปรึกษาได นอกจากนี้ ตองมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อใหคําปรึกษาแนะนํา
ในการจัดทํากิจกรรมแกนิสิต
5.2 การอุทธรณของนิสิต
นิสิตที่ถูกลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการอุทธรณ ภายใน 30 วัน นับแตวันรับทราบ
คําสั่งลงโทษ โดยคํารองตองทําเปนหนังสือพรอมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องผานงานบริการการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย และใหคณะกรรมการอุทธรณ พิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับ
หนังสืออุทธรณ โดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณถือเปนที่สิ้นสุด
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
 มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางดานเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และโลก เพื่อ
ศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับทองถิ่น และประเทศ
 ใหมีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตกอนการปรับปรุง
หลักสูตร
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7.ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ชั้นปที่ 1
1.อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ตืดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2.มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ 2 .ที่ ส อดคล อ งกั บ กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม ตามแบบ มคอ 3. และ มคอ 4.อยางนอยกอนการเปดสอนในแต
ละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4.จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ 5.และ มคอ 6. 
ภายใน 30วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5.จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ 7.ภายใน

60วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน

มคอ 3.และ มคอ 4. อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละ
ปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน
มคอ 7. ปที่แลว
8. อาจารยใหม ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการ

เรียนการสอน
9. อาจารย ป ระจํ า ทุ กคนได รั บ การพั ฒ นาทางวิ ช าการ และ /หรื อวิช าชี พ

อยางนอยปละ 1ครั้ง
10. จํา นวนบุคลากรสนับ สนุน การเรีย นการสอน ) ถามี (ไดรับ การพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11.ระดั บ ความพึ ง พอใจของนิ สิ ต ป สุ ด ท า ย /บั ณ ฑิ ต ใหม ที่ มี ต อ คุ ณ ภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา
3.5จากคะแนนเต็ม 5.0
13. รอยละของนิสิตที่สอบภาษาอังกฤษครั้งแรกที่ผานตามหลักเกณฑที่

มหาวิทยาลัยกําหนดภายในปที่ 1 เทากับ 100
14. รอยละของนิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลารอยละ 50
15. มีวิทยากรจากภาครัฐ/ธุรกิจเอกชนมาบรรยายพิเศษใหนิสิตฟงอยางนอย

ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
16. รายวิช าทั้ งหมดในหลั กสู ตรนํา ระบบ PDCA มาใชในการพัฒ นา

ประสิทธิภาพการเรียนการสอน (รอยละ 100)

ชั้นปที่ 2

ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4
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เกณฑการประเมินผลการดําเนินการเพื่อการรับรองและเผยแพรหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 1-12 กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งผลการประเมินตองอยูในระดับดี
ตอเนื่องกันอยางนอย 2 ป ทั้งนี้คือ ตัวบงชี้ที่ 1-5 ตองดําเนินการครบถวน และตัวบงชี้ที่ 6-12 จะตอง
บรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่ถูกประเมินในแตละป และตองมีผลการประเมินอยูใน
ระดับ ดีต ลอดไป สํ า หรั บตั ว บงชี้ที่ 13-16 เปน ตัวบงชี้เฉพาะของหลักสูตรที่ตองดําเนิน การใหบรรลุ
เปาหมายทั้ง 4 ตัวบงชี้ จึงจะถือวาการจัดการศึกษาอยูในระดับดี

62

หมวดที่ 8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธการสอน
 มีการประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนิสิต และนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อหาจุดออน
และจุดแข็งในการสอนของอาจารยผูสอน เพื่อปรับกลยุทธการสอนใหเหมาะสม โดยอาจารยแตละ
ทาน
 มีการประเมินผลการเรียนรูของนิสิตโดยการสอบ
 มีการประเมินผลการเรียนรูของนิสิตโดยการปฏิบัติงานกลุม
 วิเคราะหเพื่อหาจุดออนและจุดแข็งในการเรียนรูของนิสิต เพื่อปรับกลยุทธการสอนใหเหมาะสมกับ
นิสิตแตละชั้นป โดยอาจารยแตละทาน
กระบวนการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
 ใหนิสิตไดประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งในดานทักษะ กลยุทธการสอน และการใช
สื่อในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
 ประเมินโดยนิสิตปสุดทาย
 ประเมินโดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
 ประเมินโดยผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน ที่ไดรับการ
แตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ใหกรรมการวิชาการประจําสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมขอมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย นิสิต บัณฑิต และผูใชบัณฑิต และขอมูลจาก มคอ.5,6,7 เพื่อทราบปญหาของการบริหารหลักสูตร
ทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชา และนําไปสูการดําเนินการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรตอไป สําหรับ
การปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทําทุก ๆ 5 ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชบัณฑิต

