มคอ.2
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟสิกสประยุกต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร ภาควิชา ฟสิกส

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต
ภาษาอังกฤษ
: Master of Science Program in Applied Physics
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
: ชื่อเต็ม
: ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม
: ชื่อยอ
3. วิชาเอก (ถามี)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟสิกสประยุกต)
วท.ม. (ฟสิกสประยุกต)
Master of Sciences (Applied Physics)
M.S. (Applied Physics)

-

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เปนหลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหลงชาติ พ.ศ. 2552
5.2 ภาษาที่ใช
 ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 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
เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
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 2556
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา (สัมพันธกับสาขาวิชา)
 อาจารยในสถาบันการศึกษาระดับตางๆ
 นักวิจัย ในหองปฏิบัติการของสถาบันวิจัย/หนวยวิจัยและพัฒนาของบริษัทเอกชน
 นักวิชาการ
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
(เรียงตามตําแหนงวิชาการสูงสุดขึ้นกอน)
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.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

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 ณ ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
 นอกสถานที่ตั้ง ไดแก ......................................
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ตามที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ที่กลาวถึงเปาหมายการพัฒนา
คุณภาพคนและความเขมแข็งของชุมชน และการเพิ่มจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเปน 10 ป พัฒนา
กําลังแรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพเพิ่มเปนรอยละ 60 ของกําลังแรงงานทั้งหมด และเพิ่มสัดสวนบุคลากร
ดานการวิจัยและพัฒนาเปน 10 คน ตอประชากร 10,000 คน และยุทธศาสตรการปรับโครงสรางการผลิตให
สมดุลและยั่งยืน ใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางเพื่อสรางความเขมแข็งของภาคการผลิตและบริการ บน
ฐานการเพิ่มคุณคาสินคาและบริการจากองคความรูสมัยใหมภูมิปญญาทองถิ่นและนวัตกรรม และการบริหาร
จัดการที่ดี ทําใหตลาดแรงงานในอนาคตตองการคนที่มีความสามารถสูง รวมถึงบุคลากรในสถาบันการศึกษา
การวิจัยหรือวิชาการชั้นสูงตองการพัฒนาใหเปนผูมีความรูความสามารถขั้นสูง ซึ่งการศึกษาเปนกลไกหลักใน
การพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ และสังคม
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปจจุบันนี้ไดมีการกาวไปอยางรวดเร็ว สงผลใหสภาวะเศรษฐกิจ และ
สังคมตลอดจน การดํารงชีวิตของมนุษยไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากมาย จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทํา
ให เ กิ ด การแข งขั น ทางด า นเศรษฐกิ จ และอุ ตสาหกรรมระหว า งประเทศตา งๆ ดั ง นั้ น การพั ฒ นาทางด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงมีความจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ ซึ่งการพัฒนากําลังคนทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีก็เปนอีกยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศใหกาวกันนานาอารยะประเทศ
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนฟสิกสประยุกต โดยทําการปรับปรุงหลักสูตรในรายวิชาตาง
ๆ เพื่อใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และปรับปรุงหลักสูตรในหมวดวิชาบังคับและวิชาเลือก โดยทําการเพิ่ม
รายวิชาเลือกใหมากขึ้นเพื่อใหมีความเหมาะสมกับงานวิจัย
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
ภารกิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ สํ า คั ญ ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต คื อ สร า งและพั ฒ นาองค ค วามรู
นวัตกรรม บริการวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มี 4ดาน คือ
12.2.1 การเรียนการสอน มีการเชื่อมโยงความรูกับปญหาและงาน เนนภาคปฏิบัติ ใหผูเรียนรูจัก
คนควาหาความรู ฝกการคิด วิเคราะห สังเคราะห เพื่อใหมีความสามารถในการแกปญหา สรางสรรค คิด
นวัตกรรม รูจักสรางงานและพึ่งพาตนเอง ใหบัณฑิตเปนผูที่ไดรับการพัฒนาใหถูกตองงดงาม ตามความ
ตองการของตนเอง มีความสุขพึงพอใจ สรางปญญาแหงความเปนบัณฑิต สรางกระบวนการเรียนรู การหา
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ปญหา การสรางสรรคความรูและวิธีการที่ทําใหดี ทําใหสมบูรณ พัฒนาความรูความสามารถในวิชาการ
และวิชาชีพอยางเต็มที่
12.2.2 การวิจัย สรางบัณฑิตอัจฉริยะ สรางงานวิจัยและงานวิชาการที่มีคุณภาพ ในศาสตรสาขา
ฟสิกสประยุกต แสวงหาความจริง โดยใชระเบียบวิธีปรัชญาและวิทยาศาสตรเปนเครื่องมือ สรางผลผลิตที่
เปนงานวิจัย 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 มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันดีงามและเกื้อกุลตอธรรมชาติสิ่งแวดลอม
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 ความสัมพันธของรายวิชาที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น (ถามี)

-

13.2 ความสัมพันธของรายวิชาที่เปดสอนใหหลักสูตรอื่นตองมาเรียน (ถามี)
13.3 การบริหารจัดการ
-
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร (ระบุใหสอดคลองกับปรัชญาของการอุดมศึกษา/
ปรัชญาของสถาบัน และมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพหรือการผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะและความรู
ความสามารถอยางไร)
1.1 ปรัชญา
พัฒนานักฟสิกสประยุกตใหมีความรูความสามารถสูง มีความเปนผูนําทางวิชาการ ความสามารถในการทํา
วิจัย เพื่อสรางองคความรู และนําองคความรูนั้นไปประยุกตใชในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อ
ตอบสนองตอความตองการของชุมชนระดับทองถิ่น ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
1.2 วัตถุประสงค เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังตอไปนี้:
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
2. มีความรูและความเขาใจในสาขาวิชาฟสิกสประยุกตอยางถองแท
3. มีความรอบรูและสามารถแสวงหาความกาวหนาทางวิชาการ และการวิจัยทางฟสิกสประยุกต
ตลอดจนใหบริการทางวิชาการแกสังคมไดกวางขวางยิ่งขึ้น
4. มีทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสรางประโยชน
ตอการประกอบวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. มีความสามารถในการสื่อถึงผลการศึกษาคนควาและวิจัยโดยการเผยแพรในรูปแบบของสื่อ
ตางๆ ตอกลุมนักวิชาการ นักวิชาชีพและบุคคลอื่นๆในชุมชน
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา

กลยุทธ

- พัฒนาระบบ
และ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนให
บัณฑิตมีอัต
ลักษณเกงงาน
เกงคน เกงคิด
เกงครองชีวิต
เกงพิชิตปญหา
เปนที่ตองการ
ของแหลงจาง
งานระดับแนว
หนาของ
ประเทศ
- สงเสริมการ
วิจัยเพื่อให
เปนไปตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัยที่
จะเปน
มหาวิทยาลัย
วิจัยภายในป
2560

1. มหาวิ ทยาลั ยพั ฒนาปจจัยพื้นฐานที่จําเปน ตอการผลิต บัณ ฑิต ที่มี
คุณภาพ ซึ่งหลักสูตรจะนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เชน
- สรางวัฒนธรรมองคกรสู Knowledge based society
ดวยจิตสํานึกของความใฝรูใฝเรียน
- ใหนิสิตพัฒนาภาษาอังกฤษดวยตนเองดวยระบบ
e-learning ซึ่งดําเนินการโดยสถานพัฒนาวิชาการดานภาษา (language
center)
- จัดใหมีการแลกเปลี่ยนทักษะ ฝกอบรมแกคณาจารยเพื่อปรับระบบการ
เรียนการสอนที่เนนนิสิตเปนศูนยกลางและมีสวนรวมในการเรียนรูรวมกัน
ระหวางผูเรียนและผูสอน
- มีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐมาบรรยายในรายวิชาเฉพาะ
2. พัฒนากระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรสูคุณภาพโดยมุงผลที่บัณฑิต
มีความสามารถในการประยุกตและ บูรณาการความรูโดยรวมมาใชใน
การปฏิบัติงานตามวิชาชีพโดย
- จั ด ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาและวิ พ ากษ ห ลั ก สู ต รให ส อดคล อ งกั บ
มาตรฐานวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับสากล
- จัดใหมีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในทุกป
และภายนอกอยางนอยทุก 4 ป และปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 4 ป
- จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนใหมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและมี
แนวทางการเรียนหรือกิจกรรมประจําวิชาใหนิสิตไดศึกษาความรูที่ทันสมัย
ดวยตนเอง
- จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรูและหรือผูชวยสอน เพื่อกระตุนใหนิสิตเกิด
ความใฝรู
- กําหนดใหอาจารยที่สอนมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือมีตําแหนงทาง
วิช าการไม ต่ํา กว า รองศาสตราจารยและมีจํานวนคณาจารยไมนอยกวา
เกณฑมาตรฐาน

หลักฐาน/ตัว
บงชี้
1. อาจารย
ประจํา
หลักสูตร
อยางนอยรอย
ละ 80 มีสวน
รวมในการ
ประชุมเพื่อ
วางแผน
ติดตามและ
ทบทวนการ
ดําเนินงาน
หลักสูตร
2. มี มคอ.2
ที่สอดคลอง
กับกรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ
แหงชาติ
3. มี มคอ.3
และ มคอ.4
ครบทุก
รายวิชากอน
เปดสอน
หลักสูตร
4. มี มคอ.5
และ มคอ.6
ภายใน 30
วันหลังสิ้นสุด
ภาค
การศึกษาที่
เปดสอนให
ครบทุก
รายวิชา
5. มี มคอ.7
ภายใน 60
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วันหลักสิ้นสุด
ภาค
การศึกษา
6. มีการ
ทบทวน
ผลสัมฤทธิ์
ของนิสิตตาม
มาตรฐานผล
การเรียนรูที่
กําหนดใน
มคอ.3 และ
มคอ.4 อยาง
นอยรอยละ
25 ของ
รายวิชาที่เปด
สอนในแตละ
ปการศึกษา

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
- ประเมิ น ความพึ งพอใจของหลักสูตรและการเรีย นการ
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/
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หรือวิชาชีพอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง
10. จํานวนบุคลากร
สนับสนุนการเรียน
การสอนไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึง
พอใจของนิสิตป
สุดทาย/มหาบัณฑิต
ใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0

แผนพัฒนา

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
12. ระดับความพึง
พอ ใจของผูใชบัณฑิต
ที่มีตอบัณฑิตใหม
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
13. นิสิตในหลักสูตร
ทุกชั้นปไดรับฟง
บรรยายพิเศษจาก
วิทยากรจากภาค
ธุรกิจเอกชน/ภาครัฐ
มาบรรยายอยางนอย
ภาคการศึกษาละ 1
ครั้ง
14. รายวิชาทั้งหมด
ในหลักสูตรที่นําระบบ
PDCA มาใชในการ
พัฒนาประสิทธิภาพ
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การเรียนการสอน
(รอยละ 100)

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา (ระบุใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา)
1.1 ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
 มีภาคฤดูรอน
 ไมมีภาคฤดูรอน
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน - เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ตน ตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ปลาย ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ถึง มีนาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
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หลักสูตร แผน ก แบบ ก2
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟสิกสประยุกต หรือสาขาฟสิกส หรือ
สาขาที่เกี่ยวของทางฟสิกสประยุกต
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
 ความรูดานภาษาตางประเทศไมเพียงพอ
 ความรูดานคณิตศาสตร/วิทยาศาสตรไมเพียงพอ
 การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น
 นิสิตไมประสงคจะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได (พิจารณา)
 อื่นๆ .....................................
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
 จัดสอนเสริมเตรียมความรูพื้นฐานกอนการเรียน
 จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหมแนะนําการใหบริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบงเวลา
 มอบหมายใหอาจารยทุกคน ทําหนาที่ดูแล ตักเตือน ใหคําแนะนําแกนิสิต
 จัดกิจกรรมเสริมความรูเกี่ยวกับการทําวิจัย/ดานภาษาตางประเทศ
 อื่นๆ …………………………………

2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ปการศึกษา
ชั้นปที่
2555
2556
2557
ชั้นปที่ 1
10
10
10
ชั้นปที่ 2
10
10
รวม
10
20
20
ผูสําเร็จการศึกษา
10
10

2558
10
10
20
10

2559
10
10
20
10

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

ปงบประมาณ
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งบประมาณแผนดิน
งบประมาณรายได
(คาธรรมเนียมการศึกษา)
รวมรายรับ

2555
846,533
2,328,200

2556
846,533
2,328,200

2557
846,533
2,328,200

2558
2559
846,533 846,533
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 (หนวยบาท)
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)
รายจาย
1. คาตอบแทนกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
2. คาตอบแทนกรรมการสอบโครงรางฯ
3. คาตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ
4. คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

3,500
1,575
8,000
6,000

2559
232,960
888,240
258,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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5. คาเดินทางกรรมการภายนอก 2 คน 2 ครั้ง
6. คาวัสดุ และคาใชจายอื่น ๆ ในการทําวิทยานิพนธ
7. คาบริหารจัดการหลักสูตร
รวมเงิน
2.6.3 ประมาณการคาใชจายในการผลิตบัณฑิตตอหัว

50,000 บาท

10,000
10,000
20,000
59,075

บาท
บาท
บาท
บาท

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอรเนต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
- เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการเทียบโอนหนวยกิตระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
ลําดับที่

รายการ

1

งานรายวิชา(course work)
ไมนอยกวา
1.1 วิชาบังคับ
1.2 วิชาเลือก ไมนอยกวา
วิทยานิพนธ
ไมนอ ยกวา
รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา

2
3

3.1.2.1 โครงสรางหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2

เกณฑ ศธ.
พ.ศ.2548
แผน ก
แบบ ก 2
12
12
36

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555
แผน ก
แบบ ก 2
24
18
6
12
5
36
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จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ไมนอ ยกวา
1. งานรายวิชา
ไมนอยกวา
1.1 วิชาบังคับ
ไมนอยกวา
1.2 วิชาเลือก
ไมนอยกวา
2. วิทยานิพนธ
ไมนอยกวา
3. รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
ไมนอยกวา
3.1.3 รายวิชา
(1) รายวิชาในหมวดตางๆ
กรณีจัดการศึกษา แผน ก แบบ ก 2
งานรายวิชา
ไมนอยกวา
วิชาบังคับ
จํานวน
271511
ฟสิกสเชิงคณิตศาสตรขั้นสูง 1
Advanced Mathematical Physics I
271512
กลศาสตรคลาสสิก
Classical Mechanics
271513
ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา
Electromagnetic Theory
271514
ฟสิกสควอนตัม
Quantum Physics
271515
271521

ฟสิกสเชิงคณิตศาสตรขั้นสูง 2
Advanced Mathematical Physics II
ฟสิกสเชิงคํานวณ
Computational Physics

36
24
18
6
12
5

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

24 หนวยกิต
18 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

วิชาเลือก
จํานวน
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหนิสิตเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชากลุมใดกลุมหนึ่งดังตอไปนี้ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาของหลักสูตรอื่นในสาขาที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและ
คณาจารยประจําหลักสูตร
กลุมวิชาฟสิกสรากฐานและดาราศาสตร
271516
ฟสิกสเชิงสถิติ
Statistical Physics
271531
ฟสิกสการแผรังสีสําหรับการประยุกต
Radiation Physics for Applications
271532
ทฤษฎีเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร
Nuclear Reactor Theory
271533
ฟสิกสพลังงานสูง

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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271534
271535
271541
271542
271544
271545

High Energy Physics
ทฤษฎีนิวเคลียรฟสิกส
Nuclear Physics Theory
การตรวจหาและการวัดรังสี
Radiation Detection and Measurements
เครื่องมือและเทคนิคทางดาราศาสตร
Astronomical Instrumentation and Techniques
ทฤษฎีและการประยุกตซีซีดี
CCD Theory and Applications
ฟสิกสดาราศาสตร
Astrophysics
ธรณีฟสิกสและโลกวิทยา
Geophysics and Earth Science

กลุมวิชาพลังงาน
271551
การถายเทความรอน
Heat Transfer
271552
การออกแบบระบบพลังงานแสงอาทิตยและการประยุกตใชงาน
Solar Energy System Design and Applications
271553
การวิเคราะหและการออกแบบระบบพลังงาน
Energy System Analysis and Design
271554
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
Renewable Energy Technology
271555
ระบบเซลลแสงอาทิตย
Photovoltaic System
271556
อุณหพลศาสตร-กลศาสตรของไหลประยุกต
Thermal-Fluid Mechanics
271557
การประยุกตใชพลังงานจากชีวมวล
Biomass Application
271558
เทคโนโลยีการทําความรอนและการทําความเย็น
Heating Cooling Technology
271559
เศรษฐศาสตรและการวิเคราะหโครงการทางดานพลังงาน

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(3-0-6)
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)
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Economics and Project Analysis for Energy Field
กลุมวิชาอิเล็กทรอนิกส
271561
การโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับฟสิกสประยุกต
Computer Programming for Applied Physics
271562
การประมวลผลสัญญาณเวลาเปนชวง
Discrete–Time Signal Processing
271563
ฟสิกสสารกึ่งตัวนําและอุปกรณสารกึ่งตัวนํา
Semiconductor Physics and Devices
271564
ระบบเฝาตรวจวัดและควบคุมดวยคอมพิวเตอร
Data Acquisition and Control Systems
271565
การประยุกตใชงานวงจรออปแอมป
Operational Amplifier Circuit Applications
271566
ไมโครคอนโทรลเลอรและการประยุกตใชงาน
Microcontrollers and Applications
271567
สนามรังสีแมเหล็กไฟฟาและคลื่น
Electromagnetic Radiation Field and Wave
271568
การวิเคราะหวงจรไฟฟาขั้นสูง
Advance Electric Circuit Analysis
กลุมวิชาวัสดุศาสตร
271571
เซรามิกไฟฟา
Electroceramics
271572
รังสีเอ็กซขั้นสูง
Advanced X-rays
271573
ทฤษฎีของของแข็งสําหรับการประยุกต
Theory of Solids for applications
271574
ฟสิกสตัวนํายวดยิ่ง
Superconductor Physics
271575
โลหะวิทยาการภาพ
Physical Metallurgy
271576
การจําแนกคุณลักษณะของวัสดุ
Materials Characterization
271581
การประยุกตการแทรกสอดทางแสง
Applied Optical Interferometry
271582
ใยแกวนําแสง
Fiber Optics
271593
การศึกษาปญหาพิเศษ

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
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Special Problem
วิทยานิพนธ จํานวน 12 หนวยกิต
271597
วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก2
Thesis I, Type A2
271598
วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis II, Type A2
271599
วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก2
Thesis III, Type A2
รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
271691
สัมมนา 1
Seminar I
271692
สัมมนา 2
Seminar II
271591
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Research Methodology in Science and Technology

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
6 หนวยกิต

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

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2

271511
271512
271514

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
ฟสิกสเชิงคณิตศาสตรขั้นสูง 1
Advanced Mathematical Physics I
กลศาสตรคลาสสิก
Classical Mechanics
ฟสิกสควอนตัม
Quantum Physics
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
271513

ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา
Electromagnetic Theory

3(3-0-6)
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271515
271591
271691
271xxx
271597

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)
วิชาเลือก
3(x-x-x)
Elective Course
วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก2
3 หนวยกิต
Thesis I, Type A2
รวม
12 หนวยกิต

ชั้นปที่ 2
271521
271692
271xxx
271598

271599

ภาคการศึกษาตน

ฟสิกสเชิงคํานวณ
Computational Physics
สัมมนา 2 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar II (non-credit)
วิชาเลือก
Elective Course
วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis II, type A2

3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3 หนวยกิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก2
Thesis III, type A2
รวม

9 หนวยกิต

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
271511 ฟสิกสเชิงคณิตศาสตรขั้นสูง 1
3(3-0-6)
Advanced Mathematical Physics I
สมการอนุพันธสามัญ สมการอนุพันธเชิงเสนอันดับสองและอันดับสูงกวา การแปลงลาปลาซ
อนุกรมฟูเรียรและการแปลงฟูเรียร สมการอนุพันธยอย ฟงกชันแกมมาฟงกชันเบสเซล ฟงกชันเลอจอง
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

20

271513 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา
3(3-0-6)
Electromagnetic Theory
การวิเคราะหเชิงเวกเตอร ปญหาเงื่อนไขขอบเขตของไฟฟาสถิต ทฤษฎีของไดอิเล็กตริก
พลังงานไฟฟาสถิต กระแสไฟฟาที่ไหลสม่ําเสมอ ความเปนแมเหล็กจากกระแสสม่ําเสมอ ทฤษฎีแมเหล็ก
ในสสาร 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 กลศาสตรเมทริกซเบื้องตนโมเมนตัม
เชิงมุมและสปน สมการชเรอดิงเงอรในสามมิติ วิธีการประมาณสําหรับขอปญหาสถานะคงที่ พลศาสตร
ควอนตัม
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
271515 ฟสิกสเชิงคณิตศาสตรขั้นสูง 2
3(3-0-6)
Advanced Mathematical Physics II
ฟงกชันของตัวแปรเชิงซอน แคลคูลัสของการแปรผัน ฟงกชันพิเศษ ฟงกชันของกรีน อนุกรม
อนันต ดีเทอรมิแนนทและเมตริกซ เทนเซอร ทฤษฎีกลุม การวิเคราะหเชิงตัวเลข
Function of complex variables, calculus of variations, special functions,
Green’s functions, infinite series, determinants and matrices, tensor, group theory,
numerical analysis
271516 ฟสิกสเชิงสถิติ
3(3-0-6)
Statistical Physics
เอนเซมบึลและฟงกชันการแจกแจง เอนโทรปและเอนเซมบึลทั้งหลาย เอนเซมบึล-แบบจุล
บัญญัติ เอนเซมบึลแบบบัญญัติ กลศาสตรเชิงสถิติของผลึก กลศาสตรเชิงสถิติของแกส เอนเซมบึล
แบบบัญญัติใหญ สถิติเชิงควอนตัม สถิติแบบโบส-ไอนสไตน สถิติแบบเฟอมิ-ไดแรก แรงระหวาง
อนุภาค
Ensemble and distribution functions, entropy and ensembles, microcanonical
ensemble, canonical ensemble, statistical mechanics of a crystal, statistical mechanics
of gas, grand canonical ensemble, quantum statistics, Bose-Einstein statistics, Fermi-Dirac
statistics, interparticle force
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271521 ฟสิกสเชิงคํานวณ
3(3-0-6)
Computational Physics
ความคลาดเคลื่อนและความไมแนนอนของการคํานวณ สมการอนุพันธสามัญ สมการอนุพันธ
ยอย พิชคณิตเชิงเมตริกซ พลศาสตรของโมเลกุล วิธีมอนติคารโล พลศาสตรเคออส การคํานวณเชิง
ควอนตัม การคํานวณแบบขนานและแบบผสม รูปแบบและการจําลองในปญหาตาง ๆ ของฟสิกส การ
จําลองแบบควอนตัมมอนติคารโลในฟสิกส
Errors and uncertainties in computations, ordinary differential equations,
partial differential equations, matrix algebra, molecular dynamics, Monte Carlo methods,
chaotic dynamics, quantum computations, parallel and cluster computing, modeling
and simulation in various topics in physics, quantum Monte Carlo simulations in physics
271531 ฟสิกสการแผรังสีสําหรับการประยุกต
3(3-0-6)
Radiation Physics for Applications
ชนิดของการแผรังสี อันตรกิริยาของรังสีกับสสาร หัววัดรังสีและการวัด ความสัมพันธใน
ฟสิกสการแผรังสี ปฏิกิริยาการดูดกลืนและการกระเจิง ผลของการแผรังสีที่มีตอแกส ของแข็งผลึก และ
สารละลายเชิงโมเลกุล การทําลายของรังสีในเชิงชีววิทยา
Types of radiation, interaction of radiation with matter, radiation detector and
measurements, relations in radiation physics, absorption and scattering reactions,
radiation effect on gases, crystalline solids and molecular solutions, biological
radiation damages
271532 ทฤษฎีเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร
3(3-0-6)
Nuclear Reactor Theory
ปฏิกิริยานิวเคลียรและการแผรังสี การแพรและการลดความเร็วนิวตรอน ทฤษฎีของเครื่อง
ปฏิกรณแบบฟชชันและเงื่อนไขวิกฤต ชนิดของเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร เชื้อเพลิงเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร
การควบคุมเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร การกําบังในเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร การควบคุมเทอรโมนิวเคลียร
Nuclear reactions and radiation, neutron diffusion and moderation,
theory of fission reactor and critical condition, types of nuclear reactor, nuclear
reactor fuel, nuclear reactor control, nuclear reactor shielding, thermonuclear
control
271533 ฟสิกสพลังงานสูง
3(3-0-6)
High Energy Physics
การจําแนกประเภทและอันตรกิริยาของอนุภาคหลักมูล
กฎการอนุรักษและสมมาตร
เครื่องวัดอนุภาคและเครื่องเรงอนุภาค
อันตรกิริยาฮาดรอน-ฮาดรอนและฮาดรอนสเปกโทรสโกป
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แบบจําลอง-ควารกของฮาดรอน อันตรกิริยาทางแมเหล็กไฟฟาและอันตรกิริยาอยางออน ทฤษฎีสนาม
รวม
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
271534 ทฤษฎีนวิ เคลียรฟสิกส
3(3-0-6)
Nuclear Physics Theory
แรงนิวเคลียรและแบบจําลองนิวเคลียส
การสลายตัวของนิวเคลียสและทฤษฎีของการ
สลายตัว ปฏิกิริยานิวเคลียรและทฤษฎีของปฏิกิริยานิวเคลียร ฟชชันและฟวชัน
Nuclear force and nuclear models, nuclear disintegration and theory of decay,
nuclear reactions and theory of reactions, fission and fusion

271535 การตรวจหาและการวัดรังสี
3(2-2-5)
Radiation Detection and Measurements
อันตรกิริยาเนื่องจากจากแผรังสี สถิติที่ใชในการนับรังสีและการทํานายคาคลาดเคลื่อน สมบัติ
ของหัววัดรังสี สเปกโทรสโกปของรังสี การวัดนิวตรอนชาและนิวตรอนเร็ว สเปกโทรสโกปของนิวตรอน
กรรมวิธีพัลสและการจัดรูปพัลส ฟงกชันพัลสเชิงเสนและฟงกชันพัลสตรรก การวิเคราะหพัลสหลาย
ชองสัญญาณ ตัวตรวจวัดรังสีหลากชนิด ภูมิหลังและการกําบังในการวัดรังสี
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 detector, background and detection
shielding
271541

เครื่องมือและเทคนิคทางดาราศาสตร
3(2-2-5)
Astronomical Instrumentation and Techniques
สมบัติพื้นฐานและพารามิเตอรของกลองโทรทรรศนทางแสง กลองโทรทรรศนชนิดสะทอน
แสงและหักเหแสงและระบบทางแสง การออกแบบทางกลเกี่ยวกับตัวกลองและฐานกลอง อุปกรณตางๆ
เกี่ยวกับกลองโทรทรรศน กลองโทรทรรศนขนาดใหญและสําหรับอนาคต กลองโทรทรรศนวิทยุ กลอง
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โทรทรรศนคลื่นมิลลิเมตร กลองโทรทรรศนเอ็กซเรย กลองโทรทรรศนแกมมาเรย กลองโทรทรรศนนิวตริ
โน กลองโทรทรรศนคลื่นความโนมถวง
Basic optical parameters and basic properties, reflecting telescope and
refracting telescope and basic optical system, mechanical design of tube and
mounting ,auxiliary equipment, modern large telescopes and future prospects, radio
telescope, millimeter telescope, X-ray telescope, gamma ray telescope, neutrino
telescope, gravitation wave telescope
271542 ทฤษฎีและการประยุกตซีซีดี
3(2-2-5)
CCD Theory and Applications
การปฏิบัติและชนิดของอุปกรณประจุคูควบ (ซีซีดี) สมบัติของซีซีดี การสรางภาพของซีซีดี โฟ
โตเมตรีและแอสโตรเมทรี สเปกโตสโคปกับซีซีดี การใชซีซีดีในอวกาศและที่ความยาวคลื่นสั้น
Charge–Coupled Devices (CCD) operation and types, characterization of CCD,
CCD imaging, photometry and astrometry, spectroscopy with CCDs, CCDs used in space
and at short wavelengths

271544 ฟสิกสดาราศาสตร
3(3-0-6)
Astrophysics
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับดาว ดวงอาทิตยเปนดาวดวงหนึ่ง ธรรมชาติของดาว การเกิดของดาว
การวิวัฒนาการของดาวกอนถึงลําดับกันสวนใหญ การวิวัฒนาการของดาวหลังลําดับกันสวนใหญ การ
วิวัฒนาการของดาวไปหาจุดจบ ดาวนิวตรอน หลุมดํา สเกลระยะทางคอสมิก ทฤษฎีฟสิกสเกี่ยวกับดาว
แกแลกซี่ของเรา แกแลกซี่ QSO บลาซาร แกแลกซี่กัมมันต
Fundamental knowledge about stars, our sun as a star, nature of the star,
birth of stars, stellar evolution before the main sequence, stellar evolution after the
main sequence, stellar evolution toward the deaths, neutron stars, black holes, cosmic
distance scale, theory of stellar physics, our galaxy, galaxies, quasi-stellar objects,
blazers, active galaxies
271545 ธรณีฟสิกสและโลกวิทยา
3(3-0-6)
Geophysics and Earth Science
ธรณีฟสิกสเกี่ยวกับโลก โครงสรางของโลก การสั่นสะเทือน สนามแมเหล็กของโลก
แรงความโนมถวงของโลก แหลงทรัพยากรธรณี
Geophysical science, earth structure, magnetic field of earth, gravity field of
earth, mineral resource
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271551 การถายเทความรอน
3(3-0-6)
Heat Transfer
การพาแบบราบเรียบในทอที่มีภาคตัดขวางเปนรูปวงกลม ไมกลม วงแหวน และเหนือผิว
ภายนอกของวัตถุที่สมมาตร การพาแบบปนปวนเหนือทอและระนาบ การเดือดและการควบแนน ระบบ
การถายเทมวลและความรอน การนําและการแผรังสีความรอน การแกปญหาการนําความรอนในสภาวะ
คงที่และไมคงที่ โดยอาศัยเทคนิคการอินทีเกรดเชิงวิเคราะห และระเบียบวิธีการเชิงตัวเลขแบบอื่น ๆ
ปญหาการนําความรอนรวมถึงแหลงความรอน องคประกอบทางเรขาคณิตของการแผรังสีความรอนจาก
แหลงกําเนิด การแผรังสีจากเมฆและแกส
Larminar forced convection in circular, non-circular, annular crossectioned conduits and over external surfaces of axis-symmetrical bodies, turbulent
forced convection over ducts and flat plates, boiling and condensation, simultaneous
heat and mass transfer systems, heat conduction and radiation, solutions of steady and
transient heat conduction problems by analytical integrated techniques and other
numerical methods, conduction problems including heat sources, radiation heat transfer
sources, geometric factors, radiation from clouds and gases

271552 การออกแบบระบบพลังงานแสงอาทิตยและการประยุกตใชงาน
3(3-0-6)
Solar Energy System Design and Applications
การแผรังสีอาทิตย การออกแบบระบบพลังงานแสงอาทิตยเชิงความรอนสําหรับไฮโดรนิกส
และการทําความรอน ระบบทําความเย็นดวยพลังงานแสงอาทิตย ระบบสะสมความ รอนพลังงาน
แสงอาทิตย การกําหนดขนาดของระบบโซลารเซลล
Solar radiation, solar thermal design methods, hydronic and air heating
applications, solar cooling applications, thermal storage for solar systems, sizing of
photovoltaic systems
271553 การวิเคราะหและการออกแบบระบบพลังงาน
3(3-0-6)
Energy System Analysis and Design
แนวความคิ ดและกฎของอุณหพลศาสตร การออกแบบระบบ การวิเคราะหทาง
เศรษฐศาสตรเชิงวิศวกรรม สมการวิเคราะหขอมูลการทดลองสําหรับลักษณะเฉพาะของเครื่องมือวัด
ทางพลังงาน แบบจําลองสําหรับเครื่องมือวัดทางพลังงานโดยอาศัยกฎทางฟสิกสแบบจําลองระบบ
พลังงาน การหาสภาวะที่เหมาะสมของระบบพลังงาน
Concepts and laws of thermodynamics, designing of a workable system,
engineering economics, equation fitting for characterization of energy equipment using
experimental data, modeling of energy equipment based upon physical laws, energy
system simulation and optimization techniques for energy systems
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271554 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
3(3-0-6)
Renewable Energy Technology
พื้นฐานทางดานพลังงานทดแทน เทคโนโลยีสําหรับพลังงานแสงอาทิตยในรูปความรอน
ระบบเซลลแสงอาทิตย พลังงานคลื่น พลังงานความรอนใตพิภพ พลังงานน้ํา พลังงานลม พลังงานจาก
เชื้อเพลิงชีวมวล ศักยภาพของแหลงพลังงานทดแทนในประเทศไทย การวิเคราะหแหลงพลังงาน
หมุนเวียนทางดานเศรษฐศาสตรและสิ่งแวดลอม การออกแบบระบบพลังงานทดแทน
Introduction to renewable technology, technologies for solar thermal
process, photovoltaic system, wave energy, geothermal energy, hydropower energy,
wind energy, tidal energy and biomass energy, the potential of renewable energy
resource in Thailand, economic and environmental analysis of renewable energy
resource, design of renewable energy system

271555 ระบบเซลลแสงอาทิตย
3(2-2-5)
Photovoltaic System
พื้นฐานของเซลลแสงอาทิตย การออกแบบระบบเซลลแสงอาทิตยและเศรษฐศาสตรของ
ระบบเซลลแสงอาทิตย สวนประกอบของระบบเซลลแสงอาทิตย บานพลังงานแสงอาทิตย ระบบผลิต
ไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยสําหรับพื้นที่ชนบทหางไกล ระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยแบบอิสระ
และแบบรวมศู น ย ระบบสูบ น้ํ า ด ว ยเซลลแสงอาทิตย ระบบผลิตไฟฟาแบบผสมผสานระบบเซลล
แสงอาทิตยแบบติดตั้งกับตัวอาคาร ระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยเชื่อมตอเขาสายสง
Basic photovoltaic, photovoltaic system design and economics, components
of photovoltaic system, solar home system, photovoltaic for rural electrification,
decentralize grid connected photovoltaic systems, centralize grid connected
photovoltaic systems, photovoltaic water pumping, hybrid systems, building integrate
photovoltaic system, grid connected systems
271556 อุณหพลศาสตร-กลศาสตรของไหลประยุกต
3(3-0-6)
Thermo-Fluid Mechanics
สมบัติและกระบวนการทางเทอรโมไดนามิก ระบบความรอน ระบบความเย็น การทําความ
เย็นอุณหภูมิต่ํา สมบัติของไหล สมการของการไหล ของไหลแบบอัดตัวได การไกลภายในและภายนอก
การวิเคราะหอุณหพลศาสตร-กลศาสตรของของไหลสําหรับการไหลคงที่ในอุปกรณ
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Thermodynamics properties and processes, heating system, cooling system,
cryogenics, fluid properties, equation of fluid flow, compressible fluids, internal and
external flows, thermo-fluid analysis of steady-flow devices
271557 การประยุกตใชพลังงานจากชีวมวล
3(3-0-6)
Biomass Application
พลั ง งานจากชี ว มวล การนํา เอาชี ว มวลมาใช ป ระโยชน แกส ชี ว ภาพ แก ส โปรดิ ว เซอร
เชื้อเพลิงชีวมวล การใชพลังงานจากวัสดุเหลือทิ้ง เทคโนโลยีและการประยุกตใชพลังงานจาก
ชีวมวล
Biomass energy, biomass utilization, biogas, producer gas, biofuel, energy
from waste, technology and application from biomass

271558

เทคโนโลยีการทําความรอนและการทําความเย็น
3(3-0-6)
Heating and Cooling Technology
กระบวนการทําความรอนและกระบวนการทําความเย็น การพิจารณาสารทําความ
เย็น ผลกระทบกับสิ่งแวดลอม สมรรถนะของระบบทําความรอนและระบบทําความเย็น การใช
พลังงานทดแทนสําหรับระบบทําความรอนและระบบทําความเย็น
Reviews of heating and cooling processes, refrigerants, consideration
environmental impact, performance of heating and cooling systems, utilization of
renewable energy for heating and cooling system
271559

เศรษฐศาสตรและการวิเคราะหโครงการทางดานพลังงาน
3(3-0-6)
Economic and Project Analysis for Energy Field
เศรษฐศาสตรเบื้องตน สมดุลพลังงาน ราคาพลังงาน การแปลงหนวยทางดานพลังงาน
การวิเคราะหและบริหารโครงการ การวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร การวิเคราะหทางดานการเงิน
กลไกการพัฒนาพลังงานสะอาด
Introduction to economics, energy balance, energy prices, energy
conversion unit, project analysis and management, economic internal of return (EIRR),
financial internal rate of return (FIRR), clean development mechanism (CDM)
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271561

การโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับฟสิกสประยุกต
3(2-2-5)
Computer Programming for Applied Physics
ภาษาคอมพิวเตอรและฝกการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อแกโจทยปญหาทางฟสิกสที่
คัดเลือกมาเปนพิเศษ
Computer programming languages, solving selected physics problems with
computer programming
271562 การประมวลผลสัญญาณเวลาเปนชวง
3(2-2-5)
Discrete – Time Signal Processing
การประยุกตใชงานการประมวลผลสัญญาณดิจิตอลเบื้องตน สัญญาณและระบบ ชนิดของ
สัญญาณ การสุมตัวอยางสัญญาณไซนูซอยดที่มีความตอเนื่องทางเวลาและทฤษฎีการสุม ระบบและ
คุณสมบัติของมัน ระบบที่เปนเชิงเสนและไมเปลี่ยนแปลงตามเวลา ผลการตอบสนองทางความถี่
และตัวกรอง การแปลง Z การแปลงฟูเรียหแบบไมตอเนื่องและการแปลงฟูเรียหแบบรวดเร็ว การ
ออกแบบตัวกรองที่คาของเอาตพุตปจจุบันขึ้นอยูกับอินพุตแตเพียงอยางเดียวและการออกแบบตัว
กรองที่คาเอาตพุตปจจุบันขึ้นอยูกับคาของอินพุตและเอาตพุตในอดีต โครงสรางสมการสถานะและ
การประยุกตใชงาน
Introduction to digital signal processing applications, signals and systems,
types of signals, sampling continuous–time sinusoids and sampling theorem,
systems and their properties, linear time–invariant systems, frequency response and
filters, Z-transform, discrete Fourier transform and the fast Fourier transform,
nonrecursive and recursive filter design, structures, state equations and applications
271563 ฟสิกสสารกึ่งตัวนําและอุปกรณสารกึ่งตัวนํา
3(3-0-6)
Semiconductor Physics and Devices
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับทฤษฎีและควันตัมแมคคานิคสของของแข็ง สภาวะสมดุลในสาร
กึ่งตัวนํา ปรากฏการณของการแพรของพาหะ สภาวะไมสมดุลอันเนื่องมาจากพาหะสวนเกินในสาร
กึ่งตัวนํา ทฤษฎีรอยตอ pn ทรานซิสเตอรชนิดไบโพลาร ความรูพื้นฐานของ MOS ทรานซิสเตอร
ทรานซิสเตอรแบบ FET และอุปกรณอื่นๆ
Introduction to quantum mechanics and the quantum theory of solids,
semiconductor in equilibrium, carrier transport phenomena, non equilibrium due to
excessive carriers in semiconductors, the pn junction theory, metal-semiconductor
and semiconductor heterojunctions, the bipolar transistor, fundamentals of the
metal-oxide-semiconductor field-effect transistor, the junction field-effect transistor
and others
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271564 ระบบเฝาตรวจวัดและควบคุมดวยคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Data Acquistion and Control Systems
เทคนิคการเชื่อมตอคอมพิวเตอรแบบขนานและอนุกรม ตัวแปลงสัญญาณ แอนะล็อก
เปนดิจิตอล เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร การควบคุมแบบวงเปด การควบคุมปอนกลับแบบ ONOFFตัวแปลงดิจิตอลเปนแอนะล็อกกับการควบคุมแบบปอนกลับชนิด PID กรณีศึกษาในการ
ปฏิบัติการทางฟสิกส
Parallel and serial computer interfacing techniques, A/D converter,
sensors and transducers, open loop control, feedback ON-OFF control, D/A
converter and feedback PID control, case studies in physics laboratories
271565 การประยุกตใชงานวงจรออปแอมป
3(3-0-6)
Operational Amplifier Circuit Applications
ความรูเ บื้องต นเกี่ย วกับ วงจรรวม ออปแอมป หลักการขยายสัญญาณเบื้องตน
คุณลักษณะของตัวออปแอมป การใชงานออปแอมปดวยกลไกการปอนกลับแบบลบและแบบบวก
การประยุกตใชงานออปแอมป เชน วงจรขยายสัญญาณ วงจรวัดสัญญาณ วงจรเปรียบเทียบ วงจร
แปลงสัญญาณไฟสลับเปนไฟตรงแบบแมนยําสูง วงจรกรองความถี่ วงจรกําเนิดรูปคลื่นสัญญาณ
วงจรเฟสลอคลูฟ
Introduction to integrated circuits, the operational amplifier, amplifier
fundamentals, characteristics of operational amplifier, feedback in operational
amplifiers, application of operational amplifiers such as amplifier circuits, instrument
amplifiers, Norton or current mode op-amps, instrumentation amplifiers,
comparators, precision rectifiers, active filter circuits, oscillator circuits, phase-locked
loop
271566 ไมโครคอนโทรลเลอรและการประยุกตใชงาน
3(3-0-6)
Microcontrollers and Applications
มโนภาพทางฮาร ด แวร ข องไมโครโปรเซสเซอร แ ละไมโครคอนโทรลเลอร
ไมโครคอนโทรลเลอรที่ใชในปจจุบัน ภาษาแอสเเซมบลีเบื้องตน การจัดการหนวยความจําการรับ
ขอมูลเขาและออก ฮารดแวรและซอฟตแวรของการเชื่อมตอ การประยุกตใชงานการนําขอมูลเขา
และออกทั้งแบบขนาน การเชื่อมตอแบบอนุกรม การควบคุมดวยการขัดจังหวะ การเชื่อมตอ
สัญญาณแอนะล็อกและดิจิตอล ระบบสัญญาณแจงการรับสงขอมูล
Hardware overview of microprocessor and microcontroller, current
microcontroller, introduction to assembly languages, memory organization,
input/output ports, interfacing hardware and software, some parallel input/output
applications, serial port interface, interrupt-driven analog/digital interfacing, hand
shaking system
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271567 สนามรังสีแมเหล็กไฟฟาและคลื่น
3(3-0-6)
Electromagnetic Radiation Field and Wave
คลื่นระนาบ การแพรกระจายคลื่นของไดโพลพื้นฐาน การกระจายกระแส การเลี้ยวเบน
และการแทรกสอดที่เกิดจากการจัดเรียงตัวของแหลงกระจายคลื่นหลายแหลง คลื่นบนสายสงที่
ตอเนื่ องโครงสร า งเชิ งคาบและทอนําคลื่น การเดิน ทางและการจางหายของคลื่น การถายโอน
พลังงานและการแมตชิ่งอิมพีแดนซ ความเร็วเฟสและความเร็วกลุม ความถี่ธรรมชาติและรูปแบบ
ของคลื่นแมเหล็กไฟฟาในรีโซเนเตอร
Plane waves, radiation from elementary electric dipoles, current
distributions, diffraction and interference arrays, wave in continuous transmission
lines, periodic structures and waveguides, propagation and evanescence, energy
flow and impedance matching, phase and group velocity, natural frequencies and
models of electromagnetic wave in resonators

271568

การวิเคราะหวงจรไฟฟาขั้นสูง
3(3-0-6)
Advance Electric Circuit Analysis
องคประกอบทางไฟฟาแบบแพสซีฟและแอคทีฟ วงจรออปแอมป การวิเคราะหจุดรวม
การวิเคราะหวงรอบ ทฤษฏีการทับซอน ทฤษฎีบทของเทวินินและนอรตัน ผลตอบสนองตอฟงกชัน
บังคับตัว วงจรอันดับที่สอง รูปแบบตางๆของความถี่ธรรมชาติ ผลตอบสนองบังคับ ผลตอบสนอง
บริบูรณ
Passive and active element, operational amplifier, nodal analysis, mesh
analysis, superposition, Thevenin’s and Norton’s theorems, response to a constant
forcing function, second order circuits, type of natural frequency, force response,
complete response
271571

เซรามิกไฟฟา
3(3-0-6)
Electroceramics
การสรางเซรามิก วัสดุไดอิเล็กทริก วัสดุไฟฟาแรงดัน วัสดุไฟฟาความรอน วัสดุอัด/ยืด
ตัวโดยพลังงานแสง วัสดุอัด/ยืดตัวแมเหล็ก
The fabrication of ceramics, dielectrics, piezoelectrics, pyroelectrics,
photostrictive materials, magnetostrictive materials
271572

รังสีเอ็กซขั้นสูง
Advanced X-rays

3(3-0-6)
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การหักเหและการสะทอนที่ผิวรอยตอ การเลี้ยวเบนจลนศาสตร การเลี้ยวเบนจากผลึก
สมบูรณ การดูดกลืนโฟโตอิเล็กตริก การกระเจิงเรโซแนนซ
Refraction and reflection from interfaces, kinematical diffraction,
diffraction by perfect crystals, photoelectric absorption, resonant scattering
271573 ทฤษฎีของของแข็งสําหรับการประยุกต
3(3-0-6)
Theory of Solids for Applications
ปญหาอิเล็กตรอนหลายตัว สปนอิเล็กตรอน ความเชื่อมแนนของโลหะ การประมาณ
อิเล็กตรอนอิสระ ฟงกชั่นบลอคและโซนบริลโลวอิน วิธีของ Wigner และ Seitz การสั่นพลาสมาใน
โลหะ ความเปนไปไดของการเปลี่ยนแปลงสถานะ
Many-electron problem, electron spin, metallic cohesion, the freeelectron approximation, Bloch functions and brillouin zones, the method of Wigner
and Seitz, plasma oscillations in metals, phase transition probabilities

271574 ฟสิกสตัวนํายวดยิ่ง
3(3-0-6)
Superconductor Physics
ทฤษฎี BCS สมบัติการนําพาในสถานะปกติ และสถานะการนํายวดยิ่งของตัวนํายวดยิ่ง
แบบโลหะ และแบบเพอรอฟสไกท โครงสรางการวางตัวของอิเล็กตรอนของตัวนํายวดยิ่งแบบเพ
อรอฟสไกท การสั่นของแลตทิซ สมบัติเชิงทัศนศาสตร
BCS Theory, transport property in normal and superconducting states of
metallic and perovskite superconductors, electronic structure of perovskite
superconductors, lattice vibration, optical properties
271575 โลหะวิทยากายภาพ
3(3-0-6)
Physical Metallurgy
โครงสรางผลึกและขอบกพรองในผลึก ดิสโลเคชั่นและการเปลี่ยนรูปอยางถาวรในโลหะ
แผนภาพสมดุลเฟสและการแข็งตัวของโลหะ การเปลี่ยนวัฏภาคในของแข็ง กรรมวิธีทางความรอน
ของโลหะ การเพิ่มความแข็งแรงในโลหะ
Crystal structure and defects in crystals, dislocation and plastic
deformation of metals ,phase diagrams and solidification of metals, phase
transformation in solid, heat treatment of metals, strengthening mechanism
271576 การจําแนกคุณลักษณะของวัสดุ
Materials Characterization

3(3-0-6)
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ภาพรวมของโครงสรางผลึก โครงสรางจุลภาคและสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีการเลี้ยวเบน
และการแทรกสอด หลักการทํางานและการประยุกตของเทคนิคตางๆ สําหรับการสรางภาพและการ
วิเคราะห ไดแก เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ ,จุลทรรศนแสง ,จุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสอง
กราด ,จุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผาน ,จุลภาควิเคราะหดวยการกระจายพลังงานและความยาว
คลื่นของรังสีเอ็กซ
Review of crystal structure, microstructure and properties of materials,
theory of diffraction and interference, principle and applications of X- ray diffraction
(XRD), optical microscope (OM), scanning electron microscope (SEM), transmission
electron microscope (TEM), X-ray microanalysis: energy dispersive spectroscopy )EDS)
and wavelength dispersive spectroscopy (WDS)
271581 การประยุกตการแทรกสอดทางแสง
3(3-0-6)
Applied Optical Interferometry
การแทรกสอดของแสงโดยการใชแสงเลเซอร เครื่องมือที่เกี่ยวกับการแทรกสอดของแสง
การวัดความหนาของฟลมบางโดยใชเทคนิคการแทรกสอด การวิเคราะหความเครียดของวัสดุโดย
เทคนิคการแทรกสอด การแทรกสอดโฮโลกราฟฟ
Introduction to interferometry, interferometers, thin film-thickness
measurement by interference, stress analysis using interferometry technique,
holography interferometry
271582 ใยแกวนําแสง
3(3-0-6)
Fiber Optics
ทฤษฎีเบื้องตนของใยแกวนําแสง สมบัติการเดินทางของแสงและปรากฏการณรวมแสง
ในใยแกวนําแสง แหลงกําเนิดแสงและตัวตรวจจับสัญญาณแสงที่ใชในระบบสื่อสารใยแสง คาสมบัติ
บางประการของใยแกวนําแสง การผลิตและทดสอบใยแสง
Basic theory of light guide, propagation characteristics and focusing effect
of an optical waveguide, optical sources and detectors for fiber communications,
fundamental parameters of optical fibers, fabrication and testing methods for
optical fibers
271591 ระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Research Methodology in Science and Technology
ความหมาย ลักษณะ และเปาหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การกําหนด
ปญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนโครง
รางและรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การนําผลวิจัยไปใช จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิค
วิธีการวิจัยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Research definition, characteristic and goal, type and research process,
research problem determination, variables and hypothesis, data collection, data
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analysis, proposal and research report writing, research evaluation, research
application, ethics of researchers, and research techniques in science and
technology
271593 การศึกษาปญหาพิเศษ
3(0-6-3)
Special Problem
เทคนิค เครื่องมือ และวิธีการใหมๆทางดานฟสิกสประยุกต รวมถึงการนําไปประยุกตใช
และการออกแบบวิธีการวิเคราะหเพื่อใชในการวิจัย
The techniques, instrument and methods in applied physics including the
applications and the method development for future research
271597 วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก2
3 หนวยกิต
Thesis I, Type A2
การคนควาในฐานขอมูลตางๆซึ่งจะนําไปสูการเกิดแนวคิดใหม ตลอดจนการติดตาม
งานวิจัยที่มีความเกี่ยวของกับหัวขอที่สนใจ รายงานสรุปผลการคนควา และการรายงาน
ความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
Literature review in different data bases, which will generate new
idea/concepts, following works relating to the interesting topics, summary report of
the literature seach and progress report to present to the committee of this program
271598

วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก2
3 หนวยกิต
Thesis II, Type A2
การดําเนินงานวิจัย การสรางองคความรูใหมทางฟสิกสประยุกต การอภิปรายความรูที่
ไดกับผูเชี่ยวชาญ การสอบโครงรางวิทยานิพนธ และการรายงานความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธ
ตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
Conducting research, establishment of novel applied physics knowledge
and discussion with the related expert, thesis proposal defense, summary report of
the novel knowledge and progress report to present to the committee of this
program
271599

วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก2
6
หนวยกิต
Thesis III, Type A2
การนํ า เสนองานวิ จั ย ต อ ที่ ป ระชุ ม วิ ช าการ หรื อ การส ง ผลงานวิ จั ย เพื่ อ ตี พิ ม พ ใ น
วารสารวิชาการทางฟสิกสประยุกตหรือ สาขาที่เกี่ย วของ การเขียนวิทยานิพนธฉบับสมบูรณเพื่อ
เตรียมการสอบวิทยานิพนธ การสรุปผลของการทําวิทยานิพนธตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สอบปองกันวิทยานิพนธผาน และสงรูปเลมฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย
Oral presentation in academic meeting or conference or article
publication in the applied physics or related field journal, writing of complete
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dissertation for dissertation defense preparation, summary of dissertation of
dissertation results to present to committee of this program
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

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

สาขาวิชา

คุณวุฒิการศึกษา

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.

หมายเหตุ * เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

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

35

35

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

9

ผศ.ดร.สมชาย มณีวรรณ

10

ดร.ฉันทนา พันธุเหล็ก

11

ดร.พรรัตน ศรีสวัสดิ์

12

ดร.วราภรณ รัตตนงพิสัตย

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
ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน)
2547
ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน)
2551
วท.ด.(ฟสิกส)
2549
Ph.D. (Built Environment)

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

22

15

22

15

34

0

34

0

13.5

15

13.5

15

31

0

31

0
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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

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ที่
1
2
3
4
5
6

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

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

ตําแหนงทางวิชาการ
รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
4.1 ผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
4.2 ชวงเวลา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ

-

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

คุณวุฒ/ิ สาขา
Ph.D.(Material Science)
Ph.D.(Solid State Physics)
วศ.ด.(ไฟฟา)
วท.ม.(ฟสิกส)
Ph.D.(Nuclear Physics)
D.Eng. (Electronics)
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เปนการศึกษาวิจัยในหัวขอทางฟสิกสประยุกต ภายใตการดูแลและใหคําปรึกษาของคณะกรรมการที่
ปรึกษา ทั้งนี้รายงานผลการวิจัยตองไดรับความเห็นชอบจากคณาจารยประจําหลักสูตร
5.2 ผลการเรียนรู
นิสิตมีความรูและความเขาใจในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาทั้งหลักการและทฤษฎีอยางถองแท
สามารถนําความรูมาประยุกตใชในการศึกษาคนควาทางวิชาการ หรือการปฏิบัติในวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
และมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ สามารถสั งเคราะห ผ ลงานวิจัย และสิ่งตีพิมพทางวิช าการเพื่อพัฒ นางานวิจัย รวมทั้ง
เผยแพรผ ลงานและสื่อสารกั บบุคคลกลุ มตางๆทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ นอกจากนี้นิสิตมีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
5.3 ชวงเวลา
ชั้นปที่ 1 ภาคการปลายเปนตนไป
5.4 จํานวนหนวยกิต
12 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 จัดประชุมชี้แจงนิสิตใหมใหเขาใจถึงกระบวนการเรียนในระดับมหาบัณฑิต
5.5.2 วางแผนและปฏิบัติการเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรการวิจัยสําหรับนิสิตใหเหมาะสม
5.5.3 วางแผนและปฏิบัติการเพื่อติดตามความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธของนิสิตใหเปนไปตาม
กรอบเวลา โดยมีกรรมการที่ปรึกษาและ คณาจารยประจําหลักสูตร เปนผูกํากับดูแล
5.6 กระบวนการประเมินผล
- กําหนดหัวขอวิทยานิพนธ
- แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
- สอบโครงรางวิทยานิพนธ ภายใตความเห็นชอบของ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ คณาจารย
ประจําหลักสูตร
- อนุมัติใหทําวิจัยโดยบัณฑิตวิทยาลัย
- ดําเนินการวิจัย
- กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและคณาจารยประจําหลักสูตร ติดตามความกาวหนาในการทํา
วิทยานิพนธ
- เผยแพรสวนใดสวนหนึ่งหรือทั้งหมดของวิทยานิพนธ ในที่ประชุมวิชาการหรือ วารสารวิชาการทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
- สอบปองกันวิทยานิพนธภายใตความเห็นชอบของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
- ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธโดยบัณฑิตวิทยาลัย
- สงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณแกบัณฑิตวิทยาลัย

38

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต (ไมเกิน 3 คุณลักษณะ)
คุณลักษณะพิเศษ
ดานบุคลิกภาพ

ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบตลอดจนมีวินัย
ในตนเอง

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลยุทธการสอนและกิจกรรมนิสิต
มี ก ารสอดแทรกเรื่ อ งมารยาทในการเข า สั ง คม
ตลอดจนการวางตัว ในแวดวงวิช าการ เทคนิคการ
นําเสนอผลงานและการเจรจาสื่อสาร การมีมนุษย
สั ม พั น ธ ที่ ดี และการวางตั ว ในการทํ า งานในบาง
รายวิชาที่เกี่ยวของ
-กํ า หนดให มี ร ายวิ ช าซึ่ ง นิ สิ ต ต อ งทํ า งานเป น กลุ ม
และมี ก ารกํ า หนดหั ว หน า กลุ ม ในการทํ า รายงาน
ตลอดจน กําหนดใหทุกคนมีสวนรวมในการนําเสนอ
รายงาน เพื่อเปนการฝกใหนิสิตไดสรางภาวะผูนํา
และการเปนสมาชิกกลุมที่ดี
-มีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียน
ตรงเวลาเขาเรียนอยางสม่ําเสมอการมีสวนรวมในชั้น
เรียน เสริมความกลาในการแสดงความคิดเห็น
กํ า หนดให ใ นบางรายวิ ช ามี ก ารสอดแทรกเรื่ อ ง
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คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เพื่อใหนิสิตไดตระหนักถึงและปฏิบัติตาม

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. สามารถวิเคราะหปญหาทางดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
3. สามารถแก ไขปญหาทางดานคุณธรรม จริย ธรรม และจรรยาบรรณทางวิช าการและ
วิชาชีพไดอยางเหมาะสม ยุติธรรม และชัดเจน โดยคํานึงถึงความรูสึกของบุคคลอื่น
4. มีภาวะผูนําในการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ไดอยางเหมาะสม

2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
หลักสูตรกําหนดใหมีการสอดแทรก นําประเด็นปญหาของสังคมมาอภิปรายในวิชาที่เกี่ยวของ
การแนะนําการปฏิบัติที่ถูกตองตามหลักคุณธรรม และจรรยาบรรณ เชน การอางอิงผลงานวิชาการให
ถู ก ต อ งและครบถ ว น และนํ า เสนอข อ มู ล ผลงานวิ จั ย ให ถู ก ต อ ง ในระหว า งการสอนหรื อ งานที่
มอบหมายใหทํา ตลอดจนระหวางการสัมมนาและวิทยานิพนธ และยกประเด็นตัวอางปญหาสังคมที่
ฟสิกสประยุกตมีสวนในการแกไข
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1. มีการประเมินการใชหลักคุณธรรม จริยธรรมในการแกปญหาที่นําเสนอ
2. มีการประเมินในวิชาสัมมนาและวิชาอื่นๆในเรื่องการอางอิงที่ถูกตองและขอมูลที่ถูกตอง
3. ตรวจสอบการทําวิทยานิพนธของนิสิตอยางใกลชิดและควบคุมใหเปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทําวิจัย
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1. มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ทั้งหลักการและทฤษฎีอยาง
ถองแท
2. สามารถนํ า ความรู มาประยุ กตใช ในการศึ กษาคน ควาทางวิช าการหรื อการปฏิ บัติใ น
วิชาชีพ
3. สามารถพัฒนาและตอยอดองคความรูในสาขาวิชาที่ศึกษาได
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2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
เน น การสอนที่ ผูเ รีย นสามารถแสวงหาความรูเพิ่มเติมจากงานที่มอบหมาย เชิญ
วิทยากรพิเศษมาใหความรูในรายวิชาตางๆ และวิชาสัมมนา จัดการเรียนแบบอภิปรายกลุม
ถึงหลักการและทฤษฎีตางๆเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถองแท
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์จากการเรียน และปฏิบัติของนิสิตในวิธีตางๆดังนี้
1. สอบกลางภาคและปลายภาค
2. รายงานผลการศึกษา
3. การนําเสนอผลงาน
4. การอภิปรายกลุมและสัมมนา
5. การนําเสนอโครงรางวิทยานิพนธ

2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. สามารถนําความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาประยุกตใชกับปญหาที่เกี่ยวของทาง
วิชาการและวิชาชีพได
2. สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่ม สรางสรรค และใชดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ
ตางๆไดอยางเหมาะสม
3. สามารถสังเคราะหผลงานวิจัย และสิ่งตีพิมพทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานวิจัย
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
เนนการสอนที่มีการนําเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยใหมอยางกวางขวาง ใหนิสิต
จัดทําหัวเรื่อง โครงรางวิทยานิพนธ และวิทยานิพนธดวยตนเอง โดยคําแนะนําทางอาจารยผู
ควบคุมวิทยานิพนธ
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. การสอบวัดความสามารถในการคิดแกไขปญหาตามลําดับขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจัย
ทางวิทยาศาสตร
2. การประเมินจากการอภิปรายผลงาน
3. การสอบโครงรางวิทยานิพนธ และสอบปากเปลาวิทยานิพนธ
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
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2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
1. สามารถตั ด สิ น ใจและแก ไ ขป ญ หาทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ที่ ซั บ ซ อ นได ด ว ยตนเอง
ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอผลการตัดสินใจ
2. สามารถประเมินและปรับปรุงตนเอง ในการปฏิบัติงานระดับสูงใหมีประสิทธิภาพ
3. สามารถวางแผน ตัดสินใจ ในการดําเนินงานและแกไขปญหา หรือขอโตแยงตางๆโดยใช
กระบวนการกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน และผูเรียนกับ
ผูเรียน ฝกรวมกันคิดในการแกปญหา และแบงความรับผิดชอบในการทํางานรวมกัน รวมทั้งฝก
เปนผูนําในการอภิปรายในแตละหัวขอ
2.4.3.

กลยุ ทธ การประเมิ น ผลการเรียนรูดา นทักษะความสัมพัน ธร ะหวา งบุค คลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในกิจกรรมตางๆที่ทํารวมกัน

2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1. ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถคัดสรรและวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคโนโลยี เพื่อนํามาใชในการแกปญหาและศึกษา
คนควา การวิจัยไดอยางเหมาะสม
2. สามารถเผยแพรผลงาน และสื่อสารกับบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพไดอยาง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2.5.2. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหมีการนําเสนอผลงานวิจัยในวิชาตางๆ และสัมมนาที่มีการวิเคราะหและสงเสริมให
นิสิตนําเสนอผลงานวิจัยตอสาธารณชน ที่ประชุมวิชาการ และวารสารวิชาการ
2.5.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากงานที่นําเสนอที่มีการใชคณิตศาสตรในการทําวิจัย
2. ประเมินจากกิจกรรมตางๆ ที่มีการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
1. มีความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. สามารถวิเคราะหปญหาทางดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3. สามารถแกไขปญหาทางดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพได
อยางเหมาะสม ยุติธรรม และชัดเจน โดยคํานึงถึงความรูสึกของบุคคลอื่น
4. มีภาวะผูนําในการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ไดอยางเหมาะสม
ความรู
1. มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ทั้งหลักการและทฤษฎีอยางถองแท
2. สามารถนําความรูมาประยุกตใชในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ
3. สามารถพัฒนาและตอยอดองคความรูในสาขาวิชาที่ศึกษาได

ทักษะทางปญญา
1. สามารถนําความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาประยุกตใชกับปญหาที่เกี่ยวของทางวิชาการ
และวิชาชีพได
2. สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่ม สรางสรรค และใชดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณตางๆได
อยางเหมาะสม
3. สามารถสังเคราะหผลงานวิจัย และสิ่งตีพิมพทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานวิจัย
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถตัดสินใจและแกไขปญหาทางวิชาการและวิชาชีพที่ซับซอนไดดวยตนเอง ตลอดจนมีความ
รับผิดชอบตอผลการตัดสินใจ
2. สามารถประเมินและปรับปรุงตนเอง ในการปฏิบัติงานระดับสูงใหมีประสิทธิภาพ
3. สามารถวางแผน ตั ด สิ น ใจ ในการดํ า เนิ น งานและแก ไ ขป ญ หา หรื อ ข อ โต แ ย ง ต า งๆโดยใช
กระบวนการกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถคัดสรรและวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคโนโลยี เพื่อนํามาใชในการแกปญ หาและศึกษา
คนควา การวิจัยไดอยางเหมาะสม
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2. สามารถเผยแพรผ ลงาน และสื่อสารกับบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิช าการและวิช าชีพไดอยาง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก ο ความรับผิดชอบรอง

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4.ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3





































































































1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

271511 ฟสิกสเชิงคณิตศาสตรขั้นสูง 1
271512
271513
271514
271515
271516
271521
271531
271532
271533
271534

กลศาสตรคลาสสิก
ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา
ฟสิกสควอนตัม
ฟสิกสเชิงคณิตศาสตรขั้นสูง 2
ฟสิกสเชิงสถิติ
ฟสิกสเชิงคํานวณ
ฟสิกสการแผรังสีสําหรับการประยุกต
ทฤษฎีเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร
ฟสิกสพลังงานสูง
ทฤษฎีนิวเคลียรฟสิกส

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
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2

3

1

2

3

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

271535 การตรวจหาและการวัดรังสี
271541 เครื่องมือและเทคนิคทาง
ดาราศาสตร
271542 ทฤษฎีและการประยุกตซีซีดี
271544 ฟสิกสดาราศาสตร
271545 ธรณีฟสิกสและโลกวิทยา
271551 การถายเทความรอน
271552 การออกแบบระบบพลังงานแสงอาทิตย
และการประยุกตใชงาน
271553 การวิเคราะหและการออกแบบระบบ
พลังงาน
271554 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
271555 ระบบเซลลแสงอาทิตย
271556 อุ ณ หพลศาสตร -กลศาสตร ข องไหล
ประยุกต
271557 การประยุกตใชพลังงานจากชีวมวล
271558 เทคโนโลยีการทําความรอนและการทํา
ความเย็น

1

4.ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3

1

2

3

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

4

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
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1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4.ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3

























1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

271559 เศรษฐศาสตร แ ละการวิ เ คราะ ห
โครงการทางดานพลังงาน
271561 การโปรแกรมคอมพิ ว เตอร สํ า หรั บ
ฟสิกสประยุกต
271562 การประมวลผลสัญญาณเวลาเปนชวง
271563 ฟสิกสสารกึ่งตัวนําและอุปกรณสารกึ่ง
ตัวนํา
271564 ระบบเฝาตรวจวัดและควบคุมดวย
คอมพิวเตอร
271565 การประยุกตใชงานวงจรออปแอมป
271566 ไมโครคอนโทรลเลอรและการ
ประยุกตใชงาน
271567 สนามรังสีแมเหล็กไฟฟาและคลื่น
271568 การวิเคราะหวงจรไฟฟาขั้นสูง
271571 เซรามิกไฟฟา
271572 รังสีเอ็กซขั้นสูง
271573 ทฤษฎีของของแข็งสําหรับการประยุกต
271574 ฟสิกสตัวนํายวดยิ่ง
271575 โลหะวิทยากายภาพ
271576 การจําแนกคุณลักษณะของวัสดุ

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
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2

3

1

2

3

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

271581 การประยุกตการแทรกสอดทางแสง
271582 ใยแกวนําแสง
271591 ระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร
และเทคโนโลยี
271593 การศึกษาปญหาพิเศษ
271691 สัมมนา 1
271692 สัมมนา 2
271597-99 วิทยานิพนธ 1, 2, 3

1

4.ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3

1

2

3

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

4

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน
ใชระบบอักษรลําดับขั้นและคาลําดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชา
โดยแบงการกําหนดอักษรลําดับขั้นเปน 3 กลุม คือ อักษรลําดับขั้นที่มีคาลําดับขั้น อักษรลําดับขั้นที่ ไมมีคา
ลําดับขั้น 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
(fairy 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

อักษรลําดับขั้นที่ไมมีคาลําดับขั้น ใหกําหนด ดังนี้
อักษรลําดับขั้น
ความหมาย
S
เปนที่พอใจ
(satisfactory)
U
ไมเปนที่พอใจ
(unsatisfactory)
W
การถอนรายวิชา
(withdrawn)

1.3

อักษรลําดับขั้นที่ยังไมมีการประเมินผล ใหกําหนด ดังนี้
อักษรลําดับขั้น
ความหมาย
I
การวัดผลยังไมสมบูรณ
P
การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด

(incomplete)
(in progress)

รายวิชาบังคับของสาขาวิชาฟสิกสประยุกต นิสิตจะตองไดคาลําดับขั้นไมต่ํากวา C หรือ S มิฉะนั้น
จะตองลงทะเบียนเรียนซ้ําอีก
รายวิชาที่กําหนดใหวัดและประเมินผลดวยอักษรลําดับขั้น S หรือ U ไดแก รายวิชาที่ไมนับหนวย
กิต\การสอบประมวลความรู\สัมมนา\วิทยานิพนธ และ IS
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา
-มีกรรมการอยางนอย 4 คน รวมเปนกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ
-การประเมินโดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามจากนิสิตกอนสําเร็จการศึกษาถึงระดับความพึง
พอใจในดานความรูของหลักสูตร ความพรอมของสิ่งแวดลอมและสิ่งเอื้ออํานวยตอการเรียนและการ
วิจัย
- ประเมิ น ผลการสอบวั ดคุ ณภาพ การสอบผานภาษาอังกฤษ การสอบโครงรางและการสอบ
วิทยานิพนธ
- การสัมมนา
- ประเมินจากการรายงานความกาวหนา
- ประเมินผลงานการเผยแพร เชนการตีพิมพ การเสนอผลงานแบบบรรบาย แบบโปสเตอร การจด
สิทธิบัตร ใหไดมาตรฐานสําหรับการจบการศึกษา
- การประเมินผลในรายวิชาตางๆโดยการสอบและการนําเสนอรายงานวิชาการที่เหมาะสม
2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิต ควรเนนการทําวิจัยสัมฤทธิผลของการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการ
สอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงานโดยองคกรระดับ
สากล โดยการวิจัยอาจจะดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้
(1) ภาวะการไดงานทําของมหาบัณฑิต ประเมินจากมหาบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ หรือจากการตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การแบบสงแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาตางๆ เชน ปที่ 1 ปที่ 5 เปนตน
(2) การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของมหาบัณฑิต
(3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความ
พึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่น ๆ ของมหาบัณฑิตจะจบการศึกษาและเขาศึกษาเพื่อ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
(4) การประเมินจากมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่
เรียนรวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต รวมทั้งเปด
โอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
(5) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ ตอความพรอม
ของนิสิตในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนิสิต
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 (ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร)
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
3. ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
4. มีผลการศึกษาไดคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไมต่ํากวา 3.00
5. สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
6. เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา
7. ผลงานวิทยานิพนธ จะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวน
หนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer
Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศหรือแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบัน
คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัยอยาง
ตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกร
ตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร 5 ทาน ซึ่งเปนไปตามเกณฑของ สกอ.
และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบ โดยมีคณบดีเปนผูกํากับดูแลและคอยใหคําแนะนํา ตลอดจน
กําหนดนโยบายปฏิบัติใหแก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะและอาจารยผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปอยางตอเนื่อง
เปาหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดย
อาจารยและนิสิ ตสามารถกา วทั น
หรื อ เป น ผู นํ า ในการสร า งองค
ค ว า ม รู ใ ห ม ๆ ท า ง ด า น ฟ สิ ก ส
ประยุกต
2. กระตุนใหนิสิตเกิดความใฝรู มี
แนวทางการเรียนที่สรางทั้งความรู
ความสามารถในวิชาการวิชาชีพที่
ทันสมัย
3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลัก
สูตร ใหมีคุณภาพมาตรฐาน
4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ

การดําเนินการ
1. จั ด ให ห ลั ก สู ต รสอดคล อ งกั บ
มาตรฐานวิ ช าชี พ ในระดั บ สากล
หรือระดับชาติ(หากมีการกําหนด)
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดย
มี ก ารพิจ ารณาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
ทุกๆ 4 ป
3. จัดแนวทางการเรีย นในวิช า
เ รี ย น ใ ห มี ทั้ ง ภ า ค ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ
ภาคปฏิบัติ และมีแนวทางการ
เรี ย นหรื อ กิ จ กรรมประจํ า วิ ช าให
นิสิตไดศึกษาความรูที่ทันสมัยดวย
ตนเอง
4. จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู
และหรือผูชวยสอน เพื่อกระตุนให
นิสิตเกิดความใฝรู
5. กํ าหนดให อาจารย ที่ส อนมี
คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือมี
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง
ศาส ต ราจ ารย แล ะมี จํ านว น
คณาจารยประจําไมนอยกวาเกณฑ
มาตรฐาน
6. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปน
ผูนําในทางวิชาการ และหรือ เปน
ผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
7. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตร
ใหไปดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการ
ที่เกี่ยวของ ทั้งในและตางประเทศ
8. มีการประเมินหลักสูตรโดย

การประเมินผล
-หลั ก สู ต รที่ ส ามารถอ า งอิ ง กั บ
มาตรฐานที่กําหนดโดยหนวยงาน
วิชาชีพฟสิกสป ระยุกต มีความ
ทั น ส มั ย แ ล ะ มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง
สม่ําเสมอ
-จํ า นวนวิ ช าเรี ย นที่ มี ภ าคปฏิ บั ติ
และวิชาเรียนที่มีแนวทางใหนิสิตได
ศึ ก ษาค น คว า ความรู ใ หม ไ ด ด ว ย
ตนเอง
-จํ า นวนและรายชื่ อ คณาจารย
ประจําประวัติอาจารยดานคุณ วุฒิ
ประสบการณ และการพัฒ นา
อบรมของอาจารย
- จํานวนบุคลากรผูสนับสนุนการ
เรียนรู และบันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู
-ผลการประเมินการเรียนการสอน
อาจารยผูสอน และการสนับสนุน
การเรี ย นรู ข องผู ส นั บ สนุ น การ
เรียนรูโดยนิสิต
-ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบดวยอาจารยภายในคณะฯ
ทุก 2 ป
-ประเมิ น ผลโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ 4 ป
-ป ร ะ เ มิ น ผ ล โ ด ย ม ห า บั ณ ฑิ ต
ผูสําเร็จการศึกษาทุกๆ 2 ป

53

เปาหมาย

การดําเนินการ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน
ทุกป และภายนอกอยางนอยทุก 4
ป
9. จัดทําฐานขอมูลทางดานนิสิต
อาจารย อุปกรณ เครื่องมือวิจัย
งบประมาณ ความร ว มมือ กั บ
ตางประเทศ ผลงานทางวิชาการ
ทุกภาคการศึกษาเพื่อเปนขอมูลใน
การประเมินของคณะกรรมการ
10. ประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
หลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอน
โดยมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

การประเมินผล

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
2.1. การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุครุภัณฑวิทยาศาสตรและคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนิสิต
2.2. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
คณะมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลางที่มีหนังสือ
ดานการบริหารจัดการและดานอื่น ๆ รวมถึงฐานขอมูลที่จะใหสืบคน สวนระดับคณะก็มีหนังสือ ตําราเฉพาะ
ทางนอกจากนี้คณะมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง
2.3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการใหอาจารย
และนิสิตไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารยผูสอนแต
ละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเปน นอกจากนี้อาจารยพิเศษที่
เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับใหหอสมุดกลางจัดซื้อ
หนังสือดวยในสวนของคณะจะมีหองสมุดยอย เพื่อบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะ
จะตองจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร
เครื่องถายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด เปนตน
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจาหนาที่ประจําหองสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขาหอสมุดกลาง
และทําหนาที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจาหนาที่ ดานโสตทัศนอุปกรณ ซึ่งจะ
อํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารยแลวยังตองประเมินความพอเพียงและความตองการใชสื่อของ
อาจารยดวย โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
เปาหมาย
จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ
อุปกรณการทดลอง ทรัพยากร สื่อ
และช อ งทางการเรี ย นรู
ที่
เพี ย บพร อม เพื่ อ ส นั บส นุ นทั้ 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
เพื่อใหนิสิตสามารถฝกปฏิบัติ สราง
ความพร อ มในการปฏิ บั ติ ง านใน
วิชาชีพ
3.จั ด ให มี ห อ งปฏิ บั ติ ก ารทดลอง
เปด ที่มีเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
พื้น ที่ ที่นิสิตสามารถศึกษาทดลอง
หาความรู เ พิ่ ม เติ ม ได ด ว ยตนเอง
ด ว ยจํ า นวนและประสิ ท ธิ ภ าพที่
เหมาะสมเพียงพอ
4. จัดใหมีหองสมุดใหบริการทั้ง
หนังสือตํารา และสื่อดิจิทัลเพื่อการ
เรียนรู

การประเมินผล
ผลสํารวจความพึงพอใจของนัก
ศึกษา ตอการใหบริการทรัพยากร
และเขาถึงการใชทรัพยากร เพื่อ
การเรียนรูและการปฏิบัติการ

3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหมจะตองมี
วุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตามที่คณะ สาขาวิชา และ กบม. มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการ
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ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิต
เปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคโดยความเห็นชอบของคณะและมหาวิทยาลัย
3.3 การแตงตั้งอาจารยพิเศษ
การแตงตั้งอาจารยพิเศษ มุงใหเกิดการพัฒนาประสบการณการเรียนรูแกนิสิต นอกเหนือไปจาก
ความรูตามทฤษฎี เพื่อเพิ่มพูนประสบการณการทํางานในวิชาชีพจริง
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรใหครอบคลุมภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการคัดเลือก
บุคลากร กอนรับเขาทํางาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
มีการพัฒนาบุคลากรใหมีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณในภาระงานที่รับผิดชอบ
สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการหรือหนวยงานใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยการอบรม ดูงาน
ทัศนศึกษา และการวิจัยสถาบัน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนิสิต
คณะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสิตทุกคน โดยนิสิตสามารถปรึกษากับอาจารยที่
ปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะนําแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผนสําหรับอาชีพ
และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารยที่ปรึกษาตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office Hours)
เพื่อใหนิสิตเขาปรึกษาได นอกจากนี้ ตองมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรม
แกนิสิต
5.2 การอุทธรณของนิสิต
นิสิตที่ถูกลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการอุทธรณ ภายใน 30 วัน นับแตวันรับทราบคําสั่ง
ลงโทษ โดยคํารองตองทําเปนหนังสือพรอมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องผานงานบริการการศึกษาบัณฑิต
วิทยาลัย และใหคณะกรรมการอุทธรณ พิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสืออุทธรณ
โดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณถือเปนที่สิ้นสุด
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
 มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางดานเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และโลก เพื่อ
ศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับทองถิ่น และประเทศ
 ใหมีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตกอนการปรับปรุง
หลักสูตร
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7.ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
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 และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ 5.และ มคอ 6.ภายใน 30
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5.จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ 7.ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน
มคอ 3.และ มคอ 4. อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน
มคอ 7. ปที่แลว
8. อาจารยใหม ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการ
เรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยาง
นอยปละ 1ครั้ง
10. จํ านวนบุ คลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน (ถามี) ไดรับ การพัฒ นา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11.ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา
3.5จากคะแนนเต็ม 5.0
13. ร อยละของนิ สิตที่ ส อบภาษาอั งกฤษครั้งแรกที่ผานตามหลักเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนดภายในปที่ 1 เทากับ 100
14. รอยละของนิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลารอยละ 50
15. มีวิทยากรจากภาครัฐ/ธุรกิจเอกชนมาบรรยายพิเศษใหนิสิตฟงอยางนอย
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
16. รายวิ ช าทั้ ง หมดในหลั ก สู ตรนํ า ระบบ PDCA มาใชใ นการพัฒ นา
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน (รอยละ 100)
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เกณฑการประเมินผลการดําเนินการเพื่อการรับรองและเผยแพรหลักสูตร
ตัว บ งชี้ที่ 1-12 กํา หนดโดยคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา ซึ่งผลการประเมิน ตองอยูในระดับ ดี
ตอเนื่องกันอยางนอย 2 ป กรณีหลักสูตรปริญญาโทตองมีผลการประเมินการดําเนินการในปแรกอยูในระดับดี
ผลการประเมินในระดับดี หมายถึง ดําเนินการตามตัวบงชี้ 1-5 ครบถวน และจะดําเนินการตัวบงชี้ที่ 6-12
บรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 80 ของจํานวนตัวบงชี้ของปที่ประเมิน และตองมีผลการประเมินในระดับดี
ตลอดไป สําหรับตัวบงนี้ที่ 13-15 เปนตัวบงชี้เฉพาะของหลักสูตร ตองดําเนินการใหบรรลุเปาหมายทั้ง 3 ตัว
บงชี้ จึงจะถือวาการจัดการศึกษาอยูในระดับดี
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หมวดที่ 8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธการสอน
มีการประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนิสิต และนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อหาจุดออนและ
จุดแข็งในการสอนของอาจารยผูสอน เพื่อปรับกลยุทธการสอนใหเหมาะสม โดยอาจารยแตละทาน
1.2 มีการประเมินผลการเรียนรูของนิสิตโดยการสอบ
มีการประเมินผลการเรียนรูของนิสิตโดยการปฏิบัติงานกลุม
วิเคราะหเพื่อหาจุดออนและจุดแข็งในการเรียนรูของนิสิต เพื่อปรับกลยุทธการสอนใหเหมาะสมกับ
นิสิตแตละชั้นป โดยอาจารยแตละทาน
กระบวนการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนิสิตไดประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งในดานทักษะ กลยุทธการสอน และการใชสื่อใน
ทุกรายวิชา
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 เพื่อทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้ง
ในภาพรวมและในแตละรายวิชา และนําไปสูการดําเนินการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรตอไป สําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทําทุกๆ 5 ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการ
ของผูใชบัณฑิต

