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ภาคผนวก ง
สรุปผลการวิพากษผหลักสูตร

ภาคผนวก จ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาฟิ สิกส์ ทฤษฎี
หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2557
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะ : วิทยาลัยเพื่อการค้ นคว้ าระดับรากฐาน และบัณฑิตวิทยาลัย

หมวดที่ 1. ข้ อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ :

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาฟิ สิกส์ทฤษฎี
Doctor of Philosophy Program in Theoretical Physics

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
: ชื่อเต็ม
: ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม
: ชื่อย่อ

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ฟิ สิกส์ทฤษฎี)
ปร.ด. (ฟิ สิกส์ทฤษฎี)
Doctor of Philosophy (Theoretical Physics)
Ph.D. (Theoretical Physics)

3. วิชาเอก (ถ้ ามี)
-- ไม่มี –
4. จานวนหน่ วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสูตร
5.1 รู ปแบบ
เป็ นหลักสูตรระดับ 6 ปริญญาเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2552
5.2 ภาษาที่ใช้
ใช้ ทงภาษาไทย/ภาษาอั
ั้
งกฤษในการเรี ยนการสอน (หลักสูตร 2 ภาษา)
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนิสิตเข้ าศึกษาในหลักสูตรทังนิ
้ สิตไทย และนิสิตต่างชาติ
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5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็ นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
 เป็ นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน …………………………………. ประเทศ ………………
รูปแบบของการร่วม
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็ นผู้ให้ ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยผู้ศกึ ษาได้ รับปริญญาจาก 2 สถาบัน
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษา
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
 ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ ปริญญามากกว่าหนึง่ สาขาวิชา
กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
 ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็ นปริญญาของแต่ละสถาบัน
 ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็ นปริญญาร่วมกับ …………………………
 ให้ ปริ ญญามากกว่าหนึง่ สาขาวิชา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
6.1 กาหนดการเปิ ดสอน ภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2557 เป็ นต้ นไป
6.2 เป็ นหลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2557
6.3 คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เห็นชอบ/อนุมตั หิ ลักสูตร
 คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครัง้ ที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557
 สภาวิชาการ ในการประชุมครัง้ ที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ 193(3)/2557 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี การศึกษา …2559.………
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา (สัมพันธ์ กับสาขาวิชา)
8.1 อาจารย์มหาวิทยาลัย
8.2 นักวิจยั ระดับหลังปริญญาเอก
8.3 นักวิจยั หรื อนักวิเคราะห์และสร้ างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ ในภาคอุตสาหกรรม การเงิน และ
ภาคธุรกิจ
8.4 ผู้บริหารองค์กรทางวิทยาศาสตร์
9. ชื่อ ตาแหน่ ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร

ที่
1

2

3

ภาระการสอน
สาเร็จ
ตาแหน่ งทาง คุณวุฒิ
ปี ที่สาเร็จ (จานวน ชม./สัปดาห์ )
ชื่อ – สกุล
สาขาวิชา การศึกษาจาก ประเทศ
วิชาการ การศึกษา
การศึกษา
เมื่อเปิ ด
สถาบัน
ปั จจุบัน
หลักสูตรนี ้
นายบุรินทร์ กาจัดภัย
รอง
Ph.D. Cosmology University of
UK.
2546
4.5
4.5
3-6798-00023-XX-X ศาสตราจารย์
Portsmouth
M.Sc.
Physics
University of
UK.
2542
Sussex
วท.บ.
ฟิ สกิ ส์
มหาวิทยาลัย
ไทย
2539
เชียงใหม่
นายพิทยุทธ วงศ์จนั ทร์
อาจารย์
ปร.ด.
ฟิ สกิ ส์
จุฬาลงกรณ์
ไทย
2554
7
7
3-3504-00049-XX-X
มหาวิทยาลัย
วท.ม.
ฟิ สกิ ส์
จุฬาลงกรณ์
ไทย
2549
มหาวิทยาลัย
วท.บ.
ฟิ สกิ ส์
จุฬาลงกรณ์
ไทย
2546
มหาวิทยาลัย
นายเสกสรร สุขะเสนา
อาจารย์
วท.ด.
ฟิ สกิ ส์
มหาวิทยาลัย
ไทย
2551
3.5
3.5
3-1902-00513-XX-X
เทคโนโลยีสรุ นารี
วท.ม.
ฟิ สกิ ส์
มหาวิทยาลัย
ไทย
2543
เทคโนโลยีสรุ นารี
วท.บ.
ฟิ สกิ ส์
มหาวิทยาลัย
ไทย
2540
นเรศวร

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตงั ้
 นอกสถานที่ตงั ้ ได้ แก่ ......................................
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11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปั จ จุบัน ความเจริ ญ ก้ าวหน้ าในด้ านองค์ค วามรู้ ทางด้ านฟิ สิก ส์ ท ฤษฎี มี ค วามก้ าวหน้ าใน
ระดับสูง ซึ่งความรู้ทางด้ านฟิ สิกส์ทฤษฎีนนสามารถน
ั้
าไปประยุกต์ใช้ กบั องค์ความรู้ ในศาสตร์ แขนงอื่น ๆ
ได้ ยกตัวอย่างเช่น การประยุกต์ฟิสิกส์ของระบบซับซ้ อน อุณหพลศาสตร์ ของระบบไม่สมดุล กลศาสตร์
เชิงสถิติที่เกี่ยวข้ องกับระบบหลายโมเลกุลในแง่วตั ถุปัจเจกที่มีปฏิสมั พันธ์ และปรากฏการณ์ผลรวบยอด
(Interacting Individuals and Collective Phenomena) ในการอธิ บ ายการแข่งขันเชิง ยุทธศาสตร์ และ
องค์กรเชิงอุตสาหกรรม การสื่อสารในองค์กรที่มีผลต่างพฤติกรรมผลรวบยอด เช่นสันติภาพหรื อความ
แตกต่างเป็ นหลายโดเมนทางความคิด เสถี ยรภาพของความขัดแย้ ง หรื อความตึง เครี ย ดอัน น าไปสู่
ปรากฏการณ์หายนะพิบตั ิที่มีการเปลี่ยนสภาพสมดุลอย่างฉับพลัน (ปรากฏการณ์ผีเสื ้อ – the Butterfly
Effect) หรื อ ในแง่ วัต ถุ ปั จ เจกเชิ ง ประกอบกั บ ลัก ษณะที่ ป รากฏอุบัติ (Composite Individuals and
Emergent Characters) ในการอธิบายการจัดองค์กรตัวเอง (Self-Organization) และการเปลี่ยนวัฏภาค
ทางองค์กร เงินเฟ้อ ภาวะการว่างงาน การให้ คาอธิบายในระดับมหภาค และการใช้ กลศาสตร์ เชิงสถิติ
ทานายพฤติกรรมของตลาดหลักทรัพย์
ปั จ จุบันประเทศไทยมี ความขาดแคลนกาลังคนในสาขาวิจัยฟิ สิกส์ ทฤษฎี ระดับรากฐานซึ่ง
สามารถเชื่อมต่อสู่ทัศนะแนวคิดและยุทธศาสตร์ ในการแก้ โจทย์วิจัยในศาสตร์ อื่น เช่น สังคมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ การจราจร และชีววิทยา ดังที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น และจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ที่มุ่งเน้ นการบริ หารจัดการองค์ ความรู้ อย่างเป็ นระบบ ทัง้ การ
พัฒนาหรื อสร้ างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสานร่ วมกับจุดแข็งใน
สังคมไทย
ดังนันหลั
้ กสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาฟิ สิกส์ทฤษฎี จึงเป็ นหลักสูตรมุ่งเน้ นการเรี ยนรู้เชิงลึก
ในสาขาฟิ สิกส์ทฤษฎีระดับรากฐาน และขอบแดนแนวหน้ าขององค์ความรู้ โดยสามารถเข้ าใจโครงสร้ าง
โดยรวมแบบบูรณาการในหลักวิชาฟิ สิกส์ทฤษฎีระดับรากฐานได้ เป็ นหลักสูตรที่มงุ่ สร้ างผู้นาทางวิชาการ
ระดับลึกในสาขาวิชาฟิ สิกส์ทฤษฎีด้วยมาตรฐานทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชันน
้ าระดับโลก เป็ นหลักสูตร
ที่ม่งุ ผลิตบุคลากรที่มีศกั ยภาพสูงทางการวิจยั และมีความแตกฉานเพื่อเป็ นผู้สอนวิชาหลักทางฟิ สิกส์ใน
ระดับ บัณ ฑิ ตศึกษาได้ หลักสูต รนี เ้ ป็ นหลักสูตรแรกในสาขาวิช าการในลัก ษณะนี ข้ องภูมิ ภ าคเอเชี ย
อาคเนย์
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11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตรเน้ นการผลิตบุคลากรที่มีความเป็ นเลิศทางด้ านฟิ สิกส์ทฤษฎีที่สามารถ
ชี ้นาสังคมมุมทัศน์เชิงกลไกที่เป็ นระบบชัดเจน ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์กรและประเทศชาติ อย่าง
สร้ างสรรค์ รวมทัง้ เป็ นบุคลากรที่สามารถปรับตัว รู้ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมืออาชีพ มีความ
เข้ าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริ ยธรรม พร้ อมจะช่วยชี ้นาและขับเคลื่อนให้
การเปลี่ยนแปลงนี ้เป็ นไปในรู ปแบบที่สอดคล้ องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย โดยมีการทา
วิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ ก้าวทันต่อองค์ความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างก้ าวกระโดด
12 ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒ นาหลั กสู ต รและความเกี่ ยวข้ องกั บพั นธกิ จ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การพัฒนาหลักสูตรนันจ
้ าเป็ นที่
จะต้ องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศกั ยภาพในการผลิตบุคลากรด้ านฟิ สิกส์ทฤษฎีซงึ่ เป็ นสาขาวิชาที่ขาด
แคลนอย่างมาก โดยกาลังคนที่จะผลิตนัน้ ต้ องมีความรู้ อย่างลึ กซึง้ ที่จะนาความรู้ ไปถ่ายทอดสู่สังคม
นาไปประยุกต์ใช้ กบั องค์ความรู้ในศาสตร์ แขนงอื่น ๆ และมีการพัฒนางานวิจยั ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ องค์กร
และประเทศชาติที่สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้ ทงด้
ั ้ านวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายและ
วิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้ านมุ่งสู่ความเป็ นเลิศทางวิชาการ มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม เป็ นแบบอย่างที่
ดีงามในการดารงชีวิตและสร้ างสรรค์สงั คม
12.2 ความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ ห รื อ การพั ฒ นาทางสัง คมและวัฒ นธรรมที่ มี ต่ อ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ต้องการมุ่งสู่ความเป็ นเลิศทางวิช าการและการวิจยั ซึ่งจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้ มี คุณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ เกื อ้ หนุน ต่อ การพัฒ นาประเทศและสามารถแข่ง ขัน ในระดับ
นานาชาติได้ แบบยัง่ ยืน การพัฒนาหลักสูตรจึงต้ องมุ่งสร้ างดุษฎีบณ
ั ฑิตให้ เป็ นผู้รอบรู้ทางวิชาการและทา
วิจยั เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
13 ความสัมพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
---- ไม่มี ------
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หมวดที่ 2. ข้ อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1.1 ปรั ชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
มุง่ เน้ นการศึกษาโครงสร้ างวิชาฟิ สิกส์ในเชิงลึก โดยสามารถมองโครงสร้ างรวมแบบบูรณการใน
หลักวิชาฟิ สิกส์ และมุ่งเน้ นการทาวิจยั เชิงลึกในสาขาวิชาฟิ สิกส์เพื่อผลิตบุคลากรให้ มีศกั ยภาพเป็ นผู้นา
ทางวิชาการในระดับสูง
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิตให้ มีคณ
ุ ลักษณะดังต่อไปนี ้
1. มีความรู้แนวลึกและความรู้แนวโครงสร้ างที่เป็ นเอกภาพของวิชาฟิ สิกส์ทฤษฎีอย่างแท้ จริง
2. มีความสามารถเป็ นอย่างดีในการถ่ายทอดความรู้สาขาวิชาฟิ สิกส์ทฤษฎีได้ ในบริ บทระดับ
โลก
3. มีศกั ยภาพในการทาวิจยั ทางฟิ สิกส์ทฤษฎีได้ ในบริบทระดับโลก
4. มีภาวะความเป็ นผู้นาทางวิชาการในสาขาวิชาฟิ สิกส์ในบริบทระดับโลก
5. มีภาวะของความเป็ นนักคิดเชิงรากฐานในการบูรณการแบบจาลองเชิงความคิดที่ศกึ ษาใน
วิชาฟิ สิกส์เข้ ากับศาสตร์ อื่นๆ เช่น สังคมศาสตร์ องค์กร การสื่อสาร หรื อระบบธรรมชาติอื่น ๆ ได้
6. มองเห็นความเป็ นเอกภาพและความงามของวิชาฟิ สิกส์ในภาพรวม
7. มีจริยธรรมและจิตสานึกที่จะพัฒนาสังคมวิชาการและประชาคมโลก
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
เปลี่ยนแปลง
พัฒนาหลักสูตรให้ ทนั สมัยมี จัดทาหลักสูตรโดยคณาจารย์ผ้ ทู รงคุณวุฒิที่
มาตรฐานในระดับนานาชาติ มีความรู้ความสามารถ
การพัฒนานิสิตให้ มีความ
- จัดหาคณาจารย์ที่มีความรู้ ได้ รับการ
เป็ นเลิศทางวิชาการ
ยอมรับในระดับนานาชาติมาเป็ นผู้สอน
- จัดสัมมนาส่งเสริมความรู้เชิงวิชาการ

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี ้
คาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการพั
้
ฒนา
หลักสูตร
- คณาจารย์ผ้ สู อนทุกคนมีผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ
- จานวนการจัดสัมมนาไม่น้อยกว่า 2
ครัง้ ใน 1 ปี
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ ทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูร้อน
 ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
---- ไม่มี ----2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
 วัน - เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาต้ น
ตังแต่
้ เดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
ตังแต่
้ เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม
 วันเสาร์ - อาทิตย์
ภาคการศึกษาต้ น
ตังแต่
้ เดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
ตังแต่
้ เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
ตังแต่
้ เดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม
 นอกวัน - เวลาราชการ/อื่นๆ (ระบุ)...........................................................................
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
หลักสูตรแบบ 2.1
1. เป็ นผู้สาเร็ จการศึกษาระดับ ประกาศนี ยบัตรบัณ ฑิตชัน้ สูง สาขาวิช าสนามควอนตัม
ความโน้ ม ถ่ ว ง และจัก รวาลวิ ท ยา หรื อ ปริ ญ ญาโทสาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ฟิ สิ ก ส์ ท ฤษฎี
หรื อสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
2. มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เทียบเท่า TOEFL ไม่ต่ากว่า 470 คะแนน CU-TEP ไม่ต่ากว่า
50 หรื อ IELTS 5.0
3. เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้ วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
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4. ผู้เข้ าศึกษาต่อในกลุ่มวิชาจักรวาลวิทยา ความโน้ ม ถ่วง และฟิ สิกส์พ ลังงานสูง ต้ องมี
ความรู้พื ้นฐานในสาขาวิชาสนามควอนตัม ความโน้ มถ่วง และจักรวาลวิทยา มิเช่นนัน้
จะต้ อ งลงทะเบี ย นเรี ย นแบบรายวิ ช าที่ ไม่ นับ หน่ ว ยกิ ต (Audit) เพื่ อ ปรั บ พื น้ ฐานใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง สาขาวิชาสนามควอนตัม ความโน้ มถ่วง และ
จักรวาลวิท ยา และได้ ผลการเรี ยนเป็ น S อย่างน้ อย 9 หน่วยกิ ต ตามคาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
2.3 ปั ญหาของนิสิตแรกเข้ า
 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ
 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ /วิทยาศาสตร์ ไม่เพียงพอ
 การปรับตัวในการเรี ยนระดับที่สงู ขึ ้น
 นิสิตไม่ประสงค์จะเรี ยนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้ (พิจารณา)
 อื่นๆ .....................................
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหา / ข้ อจากัดของนิสิตในข้ อ 2.3
 จัดสอนเสริมเตรี ยมความรู้พื ้นฐานก่อนการเรี ยน
 จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่แนะนาการให้ บริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรี ยนใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา
 มอบหมายให้ อาจารย์ทกุ คน ทาหน้ าที่ดแู ล ตักเตือน ให้ คาแนะนาแก่นิสิต
 จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการทาวิจยั /ด้ านภาษาต่างประเทศ
 อื่น ๆ .......................................
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปี การศึกษา
ชัน้ ปี
2557
2558
2559
2560
ชันปี
้ ที่ 1
5
5
5
5
ชันปี
้ ที่ 2
5
5
5
ชันปี
้ ที่ 3
5
5
รวม
5
10
15
15
สาเร็จการศึกษา
5
5

2561
5
5
5
15
5
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1. ประมาณการงบประมาณรายรับ
รายละเอียดรายรับ

ปี งบประมาณ

2557

2558

2559

2560

2561

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

250,000

1,000,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

รวมรายรับ

250,000

1,000,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

หมายเหตุ : อัตราค่าบารุงการศึกษาภาคเรียนละ 50,000 บาทสาหรับนิสิตไทย และ 65,000 บาท สาหรับนิสติ ต่างชาติ

2.6.2. ประมาณการงบประมาณรายจ่ าย
2557

2558

ปี งบประมาณ
2559

1. ค่าตอบแทน

310,000

188,000

176,250

176,250

176,250

2. ใช้ สอย
3. วัสดุ

320,000
-

320,000
-

320,000
-

320,000
-

320,000
-

4. ครุภณ
ั ฑ์

300,000

-

-

-

-

186,000

50,800

33,083

33,083

33,083

รายละเอียดค่ าใช้ จ่าย

รวมรายจ่ าย

2560

2561

2.6.3. ประมาณการค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวในการผลิตบัณฑิต เป็ นเงิน 13,442 บาท ต่ อคน
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชันเรี
้ ยน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
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2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย (ถ้ ามี)
- เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2554 และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ใิ นการเทียบโอนหน่วยกิต
ระดับบัณฑิตศึกษา
3. หลักสูตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต
หลักสูตรแบบ 2.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสูตร
รายการ

เกณฑ์ ศธ.
พ.ศ. 2548

หลักสูตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2557
แบบ 2.1

1. งานรายวิชา
ไม่ น้อยกว่ า
1.1 วิชาบังคับ
1.2 วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
2. วิทยานิพนธ์
ไม่ น้อยกว่ า
3. รายวิชาบังคับไม่ นับหน่ วยกิต
จานวนหน่ วยกิตรวม (ตลอดหลักสูตร)

12
36
-

12
3
9
36
3

48

48

หมายเหตุ
1) นิ สิ ตต้ องนาเสนอผลงานในที่ ประชุม วิชาการในสาขาที่ เกี่ ยวข้ องระดับชาติ หรื อระดับ
นานาชาติ อย่างน้ อย 1 ครัง้ ตลอดหลักสูตร
2) นิสิตต้ องเข้ าร่วมการจัดอบรมเสริมทักษะทางด้ านการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ ในการคานวณ
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3.1.3 รายวิชา จานวนไม่ น้อยกว่ า
12 หน่ วยกิต
กลุ่มวิชาจักรวาลวิทยา ความโน้ มถ่ วง และฟิ สิกส์ พลังงานสูง
(Cosmology, Gravitation and High Energy Physics)
วิชาบังคับ
จานวน
3
หน่ วยกิต
897602 กระบวนวิธีเชิงเรขาคณิตในฟิ สิกส์
3(3-0-6)
Geometrical Methods in Physics

897603
897604
897606
897654
897655
897656
897663
897664
897665
897666
897667

วิชาเลือก
จานวนไม่ น้อยกว่ า
ระบบที่ปริพนั ธ์ได้
Integrable System
ฟิ สิกส์เชิงคณิตศาสตร์ ขนสู
ั้ ง
Advanced Mathematical Physics
สถิตเิ บย์
Bayesian Statistics
ฟิ สิกส์ของหลุมดา
Physics of Black Holes
ทฤษฎีความโน้ มถ่วงแบบสเกลาร์ -เทนเซอร์
Scalar-Tensor Theories of Gravitation
พลังงานมืดและความโน้ มถ่วงแบบขยายความ
Dark Energy and Modifications of Gravity
ความสมมาตรยวดยิ่งและความโน้ มถ่วงยวดยิ่ง
Supersymmetry and Supergravity
ทฤษฎีสตริง
String Theory
โซลิตอนและอินสแตนตอน
Solitons and Instantons
ทฤษฎีสนามเชิงสถิติ
Statistical Field Theory
ทฤษฎีสนามควอนตัมแผนใหม่
Modern Quantum Field Theory

9
หน่ วยกิต
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)
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897673 รังสีคอสมิกไมโครเวฟพื ้นหลัง
Cosmic Microwave Background Radiation
897674 จักรวาลวิทยาควอนตัม
Quantum Cosmology
897676 กระบวนการทางดาราศาสตร์ ฟิสิกส์
Astrophysical Processes

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

วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1
Dissertation I, Type 2.1
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1
Dissertation II, Type 2.1
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1
Dissertation III, Type 2.1
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1
Dissertation IV, Type 2.1
วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1
Dissertation V, Type 2.1
วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.1
Dissertation VI, Type 2.1

จานวน

วิชาบังคับไม่ นับหน่ วยกิต
897697 สัมมนา 1
Seminar I
897698 สัมมนา 2
Seminar II
897699 สัมมนา 3
Seminar III

จานวน

897691
897692
897693
897694
897695
897696

36 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่ วยกิต
1(0-3-1)
1(0-3-1)
1(0-3-1)

13

ขอนา เรื่ อง การเพิ่มเติมคุณสมบัตใิ นการรั บบุคคลเข้ าศึกษาต่ อในหลักสูตรปรั ชญา
ดุษฎีบัณฑิตกลุ่มวิชาอุณหพลศาสตร์ ไม่ สมดุลและระบบซับซ้ อน
(Non-Equilibrium Thermodynamics and Complexity)

วิชาบังคับ
897611 อุณหพลศาสตร์ ไม่สมดุล
Non-Equilibrium Thermodynamics
897612
897613
897621
897622
897631
897632
897633
897641
897642
897643

จานวน

3
หน่ วยกิต
3(3-0-6)

วิชาเลือก
จานวนไม่ น้อยกว่ า
กลศาสตร์ เชิงสถิติขนสู
ั้ ง
Advanced Statistical Mechanics
กลศาสตร์ เชิงสถิตไิ ม่สมดุล
Non-Equilibrium Statistical Mechanics
การกระเพื่อมในระบบกายภาพ
Fluctuations in Physical Systems
สภาพปั่ นป่ วน
Turbulence
พลวัตไม่เชิงเส้ นและเคออส
Non-Linear Dynamics and Chaos
ทฤษฎีหายนะพิบตั ิ
Catastrophe Theory
การจัดเรี ยงตัวเองและการเกิดแบบลาย
Self-Organization and Pattern Formation
ฟิ สิกส์ของการจราจร
Physics of Traffics
ฟิ สิกส์เศรษฐศาสตร์
Econophysics
ฟิ สิกส์นิเวศน์ ฟิ สิกส์สงั คมและการสื่อสาร
Ecological Physics, Sociophysics and Communications

9
หน่ วยกิต
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)
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วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1
Dissertation I, Type 2.1
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1
Dissertation II, Type 2.1
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1
Dissertation III, Type 2.1
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1
Dissertation IV, Type 2.1
วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1
Dissertation V, Type 2.1
วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.1
Dissertation VI, Type 2.1

จานวน

วิชาบังคับไม่ นับหน่ วยกิต
897697 สัมมนา 1
Seminar I
897698 สัมมนา 2
Seminar II
897699 สัมมนา 3
Seminar III

จานวน

897691
897692
897693
897694
897695
897696

36 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่ วยกิต
1(0-3-1)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
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3.1.4 แผนการศึกษา

897602
897XXX
897691

897611
897XXX
897691

897XXX
897XXX
897697
897692

ชัน้ ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาต้ น
กลุ่มวิชาจักรวาลวิทยา ความโน้ มถ่ วง และฟิ สิกส์ พลังงานสูง
(Cosmology, Gravitation and High Energy Physics)
กระบวนวิธีเชิงเรขาคณิตในฟิ สิกส์
3(3-0-6)
Geometrical Methods in Physics
วิชาเลือก
3(3-0-6)
Elective Course
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1
6 หน่วยกิต
Dissertation I, Type 2.1
รวม
12 หน่ วยกิต
กลุ่มวิชาอุณหพลศาสตร์ ไม่ สมดุลและระบบซับซ้ อน
(Non-Equilibrium Thermodynamics and Complexity)
อุณหพลศาสตร์ ไม่สมดุล
3(3-0-6)
Non-Equilibrium Thermodynamics
วิชาเลือก
3(3-0-6)
Elective Course
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1
6 หน่วยกิต
Dissertation I, Type 2.1
รวม
12 หน่ วยกิต
ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย

วิชาเลือก
Elective Course
วิชาเลือก
Elective Course
สัมมนา 1 (ไม่นบั หน่วยกิต)
Seminar I (Non-credit)
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1
Dissertation II, Type 2.1

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
6 หน่วยกิต

รวม

12 หน่ วยกิต
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897698
897693

897699
897694

897695

ชัน้ ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาต้ น
สัมมนา 2 (ไม่นบั หน่วยกิต)
Seminar II (Non-credit)
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1
Dissertation III, Type 2.1
รวม

ชัน้ ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนา 3 (ไม่นบั หน่วยกิต)
Seminar III (Non-credit)
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1
Dissertation IV, Type 2.1
รวม
ชัน้ ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาต้ น

วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1
Dissertation V, Type 2.1

รวม

897696

ชัน้ ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.1
Dissertation VI, Type 2.1
รวม

1(0-3-1)
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต

1 (0-3-1)
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
897602 กระบวนวิธีเชิงเรขาคณิตในฟิ สิกส์
3(3-0-6)
Geometrical Methods in Physics
พื ้นฐานของปริ ภูมิอาร์ -เอ็น การส่ง การวิเคราะห์เชิงจริ ง ทฤษฎีกรุปและพีชคณิตเชิงเส้ น มานิ
โฟลด์ที่อนุพนั ธ์ได้ เส้ นโค้ ง ฟั งก์ชนั บนมานิโฟลด์ สนามเวกเตอร์ ฐานหลัก ไฟเบอร์ บนั เดิล เส้ นโค้ งปริพนั ธ์
อนุพัทธ์ ของสนามเวกเตอร์ วันฟอร์ ม สนามเทนเซอร์ การดาเนินการเทนเซอร์ สนามเมทริ ก เทนเซอร์
อนุพนั ธ์ ลี มานิโฟลด์ย่อย สนามเวกเตอร์ คิลลิง พีชคณิตลีและกรุ ปลี ฟอร์ มอนุพทั ธ์ นิยามของปริ มาตร
สนามของฟอร์ ม ชิ ้นประกอบปริ มาตรเมทริ ก แคลคูลสั ของฟอร์ ม การอนุพนั ธ์ภายนอก การประยุกต์ใน
วิชาฟิ สิกส์
Basics of space RN , mappings, real analysis, group theory and linear algebra,
differentiable manifolds, curves, functions on a manifold, basis vector fields, fiber bundles,
integral curves, differentiation of a vector field, one-forms, tensor fields, tensor operations,
metric tensor fields, Lie derivatives, submanifolds, Killing vector fields, Lie algebras and Lie
groups, differential forms, definition of volume, fields of forms, metric volume element,
calculus of forms, exterior derivatives, applications to physics.
897603 ระบบที่ปริพันธ์ ได้
3(3-0-6)
Integrable System
ระบบแฮมิลโทเนียนมิติจากัดบนอาร์ -เอ็น วงเล็บปั วซอง มานิโฟลด์ปัวซอง ทฤษฎีบทดาร์ บูซ์
สภาพปริ พนั ธ์ได้ ลีอวู ิลล์ สมมาตรในสภาพปริ พนั ธ์ได้ การส่งโมเมนต์ หลัก การของนีเธอร์ ระบบแฮมิลโท
เนี ยน พี ชคณิ ตของลูป ระบบที่ ปริ พันธ์ ได้ ที่มี มิ ติอนันต์ สมการเคดีวี ตัวดาเนินการเชิ งอนุพัทธ์ เที ยม
โครงสร้ างปั วซองที่มีมิตเิ ป็ นอนันต์
Finite dimensional Hamiltonian systems on RN, Poisson brackets, Poisson manifolds,
generalised Darboux theorem, Liouville integrability, symmetries in integrability, moment map,
Noether’s principle, Hamiltonian systems, loop algebras, infinite dimensional integrable
systems, KdV equation, pseudo-differential operators, infinite dimensional Poisson structure.
897604 ฟิ สิกส์ เชิงคณิตศาสตร์ ขัน้ สูง
3(3-0-6)
Advanced Mathematical Physics
เน้ นในเกณฑ์ที่สมั พันธ์ กับทางกายภาพที่ผ่านมาที่ครอบคลุม สสารทังก้
้ อน การพองตัว และ
ความเสถียรของสสาร การยุบตัวของสสารโบซอนและหน้ าที่หลักมูลของสปิ นและวิชาสถิติ มาตราส่วน
และขอบเขตของอันตรกิริยาในปั ญหาของความเสถียรและความไม่เสถียร การวิเคราะห์มิติสูงและต่า
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วิธีการสมมาตรยวดยิ่งในการศึกษาของพลังงานสถานะพื ้นของระบบควอนตัมด้ วยจานวนของอนุภาค
มาก ๆ วิธีการกรี นฟั งก์ชนั และหลักมูลของอันตรกิริยาช่วงยาว
Emphasis on recent physically relevant aspects including: matter in bulk, inflation
and stability of matter, collapse of bosonic matter and the fundamental role of spin & statistics,
the scale and range of interactions in the problem of stability and instability, high and low
dimensional analysis, supersymmetric methods in the study of the ground-state energy of
quantum systems with large number of particles, Green functions methods and fundamentals
of long range interactions.
897606 สถิตเิ บย์
3(3-0-6)
Bayesian Statistics
บทแนะนาทฤษฎีความน่าจะเป็ นเบื ้องต้ น การอนุมานแบบเบย์ แบบจาลองพารามิเตอร์ เดียว
การกระจายตัวแรกเริ่มแบบให้ ข้อมูล และไม่ให้ ข้อมูล แบบจาลองพหุพารามิเตอร์ การเลือกแบบจาลอง
แบบจาลองแบบขันล
้ าดับ แบบจาลองไม่มีพารามิเตอร์ การสุม่ ตัวอย่างแบบเครื อข่าย
A brief introduction to probability theory, Bayesian inference, single-parameter
models, informative and non-informative prior distributions, multi-parameter models, model
selection, hierarchical models, non-parametric models, nested sampling.
897611 อุณหพลศาสตร์ ไม่ สมดุล
3(3-0-6)
Non-Equilibrium Thermodynamics
ทฤษฎีเสถียรภาพของกิบส์ ปรากฏการณ์วิกฤติและความจุความร้ อนเชิงโครงแบบ เสถียรภาพ
และการกระเพื่อมจากการผลิตเอนโทรปี สมดุลเฉพาะที่ การผลิตเอนโทรปี เฉพาะที่ การอนุรักษ์ พลังงาน
ในระบบเปิ ด ความสัมพันธ์ ของออนซาเยร์ และหลักการสมมาตร ภาวะคงตัวภายใต้ เงื่อนไขไม่สมดุล
หลักการผลิตเอนโทรปี น้ อยที่สดุ อุณหพลศาสตร์ ไม่เชิงเส้ น ระบบที่อยูน่ อกสมดุลอย่างมาก การวิเคราะห์
เสถียรภาพเชิงเส้ น โครงสร้ างกระจายตัว
Gibbs stability theory, critical phenomena and configurational heat capacity, stability
and fluctuations based on entropy production, local equilibrium, local entropy production,
energy conservation in open system, Onsager relations and symmetry principle, stationary
state under non-equilibrium conditions, minimum entropy production principle, nonlinear
thermodynamics, far-from-equilibrium system, linear stability analysis, dissipative structures.
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897612 กลศาสตร์ เชิงสถิตขิ ัน้ สูง
3(3-0-6)
Advanced Statistical Mechanics
บททบทวนอุ ณ หพลศาสตร์ ศัก ย์ ท างอุ ณ หพลศาสตร์ ความสั ม พั น ธ์ กิ บ ส์ -ดู เฮมและ
ความสัม พันธ์ แมกซ์ เวลล์ ฟั งก์ ชันตอบสนอง อองซอมเบิลเชิ งสถิติ สนามมัชฌิ ม และทฤษฎี แลนเดา
แบบจาลองไอซิง แก๊ สที่หนาแน่นและของเหลว ปรากฏการณ์ วิกฤติ ความสากล กรุ ปรี นอร์ มลั ไลเซชัน
ของไหลควอนตัม ทฤษฎีการตอบสนองแบบเชิงเส้ น ระบบไร้ ระเบียบ
Review of thermodynamics, thermodynamics potentials, Gibbs-Duhem and Maxwell
relations, response function, statistical ensembles, mean field and Landau theory, Ising
model, dense gases and liquids, critical phenomena, universality, renormalisation group,
quantum fluids, linear response theory, disordered system.
897613 กลศาสตร์ เชิงสถิตไิ ม่ สมดุล
3(3-0-6)
Non-Equilibrium Statistical Mechanics
การเคลื่อนที่แบบบราวเนียน การกระเพื่อมในภาวะสมดุล การตอบสนองต่อแรงที่ให้ ทฤษฎี
การตอบสนองเชิงเส้ น การไม่แปรผันในการเลื่อนที่เชิงเวลา ตัวดาเนินการเวกเตอร์ การผ่อนคลายจาก
สมดุล ที่ ถูกบังคับ ตัวดาเนินการสนาม การกระเจิ ง ทฤษฎี บทการกระเพื่ อม-การกระจายตัว ฟั งก์ ชัน
สหสัมพันธ์เวลา ทฤษฎีบทนายกิสท์ แบบจาลองดรูดสาหรับการขนส่งประจุ ฟั งก์ ชนั ลองจ์แวงที่ทาให้ เป็ น
เชิงเส้ นแล้ ว ฟั งก์ชนั สหสัมพันธ์เวลาเมื่อพรรณนาในแบบอุทกพลศาสตร์ สเปกตรัมเชิงอุทกพลศาสตร์
ของของไหลปกติ ทฤษฎีจลน์ ปรากฏการณ์ วิกฤติและการเสียสมมาตร กรุปรี นอร์ มัลไลเซชันแบบพลวัต
การเติบโตแบบไม่เสถียร
Brownian motion, fluctuations in equilibrium, response to applied forces, linear
response theory, time translation invariance, vector operators, relaxation from constrained
equilibrium, field operators, scattering, fluctuation-dissipation theorem, time-correlation
functions, Nyquist theorem, Drude model for charge transport, linearised Langevin functions,
hydrodynamic description of time-correlation functions, hydrodynamic spectrum of normal
fluids, kinetic theory, critical phenomena and broken symmetry, dynamic renormalisation
group, unstable growth.
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897621 การกระเพื่อมในระบบกายภาพ
3(3-0-6)
Fluctuations in Physical Systems
พื ้นฐานการวิเคราะห์เชิงสถิติ การกระเพื่อมในวงจรไฟฟ้า ทฤษฎีบทการกระเพื่อม-การกระจาย
ตัว ความสัมพันธ์คราเมอส์-โครนิก การเคลื่อนที่แบบบราวเนียน การเดินแบบสุม่ การกระเพื่อมของความ
หนาแน่ น ในแก๊ ส แบบจ าลองอ้ างอิ ง กระบวนการมาร์ ค อฟ การแพร่ ของอนุภ าค การกระเพื่ อมของ
อุณหภูมิในไดโอด ความเร่งเฟอร์ มิ
Basics of statistical analysis, fluctuations in electric circuits, fluctuation-dissipation
theorem, Kramers-Kronig relations, Brownian motion, random walks, density fluctuation in
gases, a reference model, Markov processes, diffusion of particles, thermal fluctuation in a
diode, Fermi acceleration.
897622 สภาพปั่ นป่ วน
3(3-0-6)
Turbulence
ธรรมชาติของการไหลแบบปั่ นป่ วน สมการของการเคลื่อนที่ ของของไหล สมบัติของของไหล
ต่อเนื่ อง สนามออยเลอร์ และสนามลากรางเจี ยน สมการความต่อเนื่ อง ธรรมชาติแบบสุ่ม ของความ
ปั่ นป่ วน การจาแนกตัวแปรสุ่ม สนามสุ่ม ความน่าจะเป็ นและค่าเฉลี่ย สมการการไหลเฉลี่ย การไหล
ปราศจากความเค้ น เฉื อ น ระดับ ขัน้ พลัง งานและสมมุ ติ ฐ านของโกลโมโกรอ ฟ ฟั งก์ ชัน โครงสร้ าง
สหสัม พัน ธ์ ส องจุด โหมดฟูริเยร์ สเปกตรัม ความเร็ ว การไหลในช่อ ง การไหลในท่อ ขอบเขตของชัน้
โครงสร้ างความปั่ นป่ วน
Nature of turbulent flows, equations of fluid motion, continuum fluid properties,
Eulerian and Lagrangian fields, continuity equation, random nature of turbulence,
characterisation of random variables, random fields, probability and averaging, mean-flow
equations, free-shear flows, energy cascade and Kolmogorov hypotheses, structure functions,
two-point correlation, Fourier modes, velocity spectra, channel flow, pipe flow, boundary
layers, turbulent structures.
897631 พลวัตไม่ เชิงเส้ นและเคออส
3(3-0-6)
Non-Linear Dynamics and Chaos
สมการเชิงอนุพนั ธ์อนั ดับสองในระนาบเฟส ระบบสมการอิสระเชิงระนาบและการทาให้ เป็ นเชิง
เส้ น ลักษณะเชิงเรขาคณิ ตของระบบสมการอิสระเชิงระนาบ ผลเฉลยที่เป็ นคาบ ระเบียบวิธีการเฉลี่ย
ระเบียบวิธีการรบกวน ระเบียบวิธีการรบกวนเชิงเอกฐาน การสัน่ แกว่งที่ถกู บังคับ การตอบสนองแบบฮาร์
มอนิกและแบบฮาร์ ม อนิกย่อย เสถี ยรภาพ การระบุเสถี ยรภาพโดยการรบกวนผลเฉลย วิธีเลียปูนอฟ
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สาหรับการระบุเสถียรภาพของผลเฉลยที่ศนู ย์ การมีอยู่ของผลเฉลยที่เป็ นคาบ จุดแยกสองรากและมานิ
โฟลด์ ลาดับปวงกาเร จุดแยกสองรากแบบโฮโมคลินิกและเคออส
Second-order differential equations in the phase plane, plane autonomous systems
and linearisation, geometrical aspects of plane autonomous systems, periodic solutions:
averaging methods, perturbation methods, singular perturbation methods, forced oscillations:
harmonic and sub-harmonic response, stability, determination of stability by solution
perturbation, Liapunov methods for determining stability of the zero solution, existence of
periodic solutions, bifurcations and manifolds, Poincaré sequences, homoclinic bifurcation
and chaos.
897632 ทฤษฎีหายนะพิบัติ
3(3-0-6)
Catastrophe Theory
การเปลี่ ยนแปลงแบบราบเรี ยบและเฉี ยบพลัน เรขาคณิ ตหลายมิ ติ แคลคูลัสหลายมิ ติ จุด
วิกฤติและทรานสเวอร์ ส าลิตี ้ เครื่ องจักรของซีมาน หายนะพิบตั ิที่ปลายยอด เสถี ยรภาพเชิงโครงสร้ าง
ทฤษฎีบทการจาแนกของธอม สภาพเชิง กาหนดได้ และอันโฟลดิง เรขาคณิตหายนะพิบตั ิเจ็ดแบบ การ
ประยุก ต์ ในอุณ หพลศาสตร์ แ ละการเปลี่ ยนเฟส การประยุก ต์ท างนิ เวศวิท ยา การประยุก ต์ ใช้ ส ร้ าง
แบบจาลองสังคม
Smooth and sudden changes, multidimensional geometry, multidimensional
calculus, critical points and transversality, Zeeman machine, cusp catastrophe, structural
stability, Thom’s classification theorem, determinacy and unfolding, seven catastrophe
geometries, applications in thermodynamics and phase transition, applications in ecology,
applications in social modeling.
897633 การจัดเรียงตัวเองและการเกิดแบบลาย
3(3-0-6)
Self-Organization and Pattern Formation
การนา ระบบการแพร่ที่มีปฏิกิริยา คลื่นฟาราเดย์ จุดแยกสองรากและสมมาตร กรุปแบบลาย
ของแลตทิ ซ ซู ป เปอร์ แ ลตทิ ซ สมมาตรที่ ซ่อ นไว้ สมการมอดุแ ลชัน และสมการเอนเวโลป ความไม่
เสถียรภาพของแถบและคลื่นระนาบเคลื่อนที่ ขดเกลียว ความบกพร่อง สมการครอส-นีเวลล์
Convection, reaction-diffusion systems, Faraday waves, bifurcation and symmetries,
groups, lattice patterns, superlattices, hidden symmetries, modulation and envelope
equations, instability of stripes and travelling plane waves, spirals, defects, Cross-Newell
equation.
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897641 ฟิ สิกส์ ของการจราจร
3(3-0-6)
Physics of Traffics
ทฤษฎีการจราจรแบบสามเฟส ตัวแปรการจราจร พารามิเตอร์ และรูปแบบการจราจร การไหล
อิสระและการไหลคัง่ ธรรมชาติของการเสียสภาพทางการจราจรที่ทางคอขวด ความจุอนันต์ของการไหล
อิส ระที่ ค อขวด บทบาทของการเปลี่ ย นช่อ งทางจราจรในการไหลอิ สระ ธรรมชาติก ารเคลื่ อ นที่ ข อง
การจราจรที่ ติดขัด การพรรณนาและการควบคุม การจราจรโดยใช้ แผนภาพรากฐานของการไหลของ
การจราจร การประยุกต์กบั วิศวกรรมจราจร
Three-phase traffic theory, traffic variables, parameters and patterns, free flow and
congested traffic, nature of traffic breakdown at bottleneck, infinite number of highway
capacities of free flow at bottleneck, role of lane changing in free flow: nature of moving jam
emergence, traffic description and control based on fundamental diagram of traffic flow,
applications in traffic engineering.
897642 ฟิ สิกส์ เศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Econophysics
รู ปแบบเชิง อนุพัทธ์ กฎข้ อที่ หนึ่งและกฎข้ อที่ สองของรู ป แบบเชิ งอนุพัท ธ์ กฎเชิ งอุณ หพลศาสตร์ ข้อที่หนึ่งและข้ อที่สองของเศรษฐศาสตร์ ฟั งก์ชนั ระบบ ฟั งก์ชนั การผลิต สถิติที่จาเป็ นต้ องใช้ เอน
โทรปี ในฐานะฟั งก์ชนั การผลิต กลไกการผลิตและการค้ าขาย การเดินแบบสุ่ม กระบวนการสโตแคสติกใน
ฟิ สิกส์การเงิน กระบวนการสโตแคสติกในตลาดการเงินและ กระบวนการสโตแคสติกในแบบจาลองความ
ปั่ น ป่ วน แบบจ าลองการกระจายความมั่ง คั่ง การสร้ างแบบจ าลองการกระเพื่ อ มทางการเงิ น และ
กลศาสตร์ เชิงสถิติ
Differential form, first and second laws of differential forms, thermodynamical first law
of economics, thermodynamical second law of economics, system function, production
function, basic statistics, entropy as a production function, mechanism of production and
trade, random walk, stochastic process in financial physics, financial market and model of
turbulence, model of wealth distribution, modeling financial fluctuation with statistical
mechanics.
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897643 ฟิ สิกส์ นิเวศน์ ฟิ สิกส์ สังคมและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Ecological Physics, Sociophysics and Communications
นิยามของชีวิตในเชิงฟิ สิกส์นิเวศน์ องค์ประกอบแหล่งพลังงานในสังคม ตัวแทน กลุ่มชนชัน้
อันตรกิริยาทางสังคม รัฐในฐานะที่เป็ นกลุ่มของปั จเจก อุณหพลศาสตร์ ของวิทยาศาสตร์ สงั คม พลวัต
ของฝูงชน การสร้ างแบบจาลองของการสื่อสารด้ วยแนวคิดทางฟิ สิกส์ สภาพซับซ้ อนในเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
Ecophysical definition of life, energy source element of society, agents, groups,
classes, interactions, states as collectives of individuals, thermodynamics of social science,
crowd dynamics, modeling of communication with concept of physics, complexity in social
network.
897654 ฟิ สิกส์ ของหลุมดา
3(3-0-6)
Physics of Black Holes
การยุบตัวของวัตถุโน้ มถ่วง หลุมดาสวาซชิลด์ คิลลิงเวกเตอร์ การยุบตัวโดยปราศจากความ
ดันแบบสมมาตรทรงกลม แผนภาพคาร์ เตอร์ -เพนโรส อซิมโตเปี ยร์ ขอบฟ้าเหตุการณ์ หลุมดาที่มีประจุ
ขอบฟ้ าโคชี หลุม ดาหมุน ทฤษฎี บทยูนิกเนส ผลเฉลยของเคอรร์ กระบวนการเพนโรส กระบวนระบบ
โคแวเรี ยนท์ของปริ พนั ท์ประจุ พลังงานเอดีเอม ปริ พนั ท์โคมาร์ กฏทางกลศาสตร์ ของหลุมดา การแผ่รังสี
ฮอว์คงิ ก์
Gravitational collapse, Schwarzschild black holes, Killing vectors, sphericallysymmetric pressure free collapse, Carter-Penrose diagrams, asymtopia, event horizon,
charged black holes, Cauchy horizons, rotating black holes, uniqueness theorem, the Kerr
solution, the Penrose process, covariant formulation of charged integral, ADM energy, Komar
integrals, the laws of black hole mechanics, Hawking radiation.
897655 ทฤษฎีความโน้ มถ่ วงแบบสเกลาร์ -เทนเซอร์
3(3-0-6)
Scalar-Tensor Theories of Gravitation
จุดกาเนิดของสนามสเกลาร์ หลักการสมมูลแบบอ่อน แบบจาลองแบรนส์ -ดิกกีต้นแบบ การ
แปลงคงแบบ แบบจาลองแบรนส์-ดิกกีกบั ค่าคงที่จกั รวาลวิทยา กรอบจอร์ แดนและกรอบไอน์สไตน์
พลังงานมืด ควินเทสเซนซ์ แบบจาลองสองสเกลาร์ การไม่แปรผันของสเกล ดิแลตอนที่เป็ นโบซอนนาม
บุ-โกล์สโตน การคูค่ วบกับสสาร การแปรตามเวลาของค่าคงตัวโครงสร้ างละเอียด
Origin of scalar field, weak equivalence principle, prototype Brans-Dicke model,
conformal transformation, Brans-Dicke model with cosmological constant, Jordan frame and

24
Einstein frame, dark energy, quintessence, two-scalar model, scale invariance, dilaton as
Nambu-Goldstone boson, coupling to matter, temporal variation of fine structure constant.
897656 พลังงานมืดและความโน้ มถ่ วงแบบขยายความ
3(3-0-6)
Dark Energy and Modifications of Gravity
หลักฐานทางการสังเกตการณ์ของพลังงานมืด ค่าคงที่จกั รวาลวิทยา การปรับค่าความละเอียด
และปั ญหาโคอินชิเดนท์ หลักการเชิงมานุษยวิทยา แบบจาลองควินเทสเซนซ์ แบบจาลองเค-เอสเซนซ์
แบบจาลองแฟนธอม แบบจาลองพลังงานมืดคูค่ วบ แบบจาลองคามีเลียน ผลเฉลยปรับมาตร ภาวะเอก
ฐานในอนาคต ความโน้ มถ่วงแบบ เอฟอาร์ ทฤษฎีสเกลาร์ -เทนเซอร์ แบบจาลองพลังงานมืดแบบเกาส์บอนเนท์ ภพแผ่น แบบจาลองวอยด์ การเกิดปฏิกิริยาย้ อนกลับ การรบกวนเชิงจักรวาลวิทยา จาก
พลังงานมืด
Observational evidence of dark energy, cosmological constant, fine-tunning and
coincident problem, anthropic principle, quintessence, k-essence, phantoms, coupled dark
energy, chameleons, scaling solution, future singularities, f(R) gravity, scalar-tensor theories,
Gauss-Bonnet dark energy models, braneworlds, void models, backreactions, dark energy
cosmological perturbations.
897663 ความสมมาตรยวดยิ่งและความโน้ มถ่ วงยวดยิ่ง
3(3-0-6)
Supersymmetry and Supergravity
พีชคณิตสมมาตรยวดยิ่งและมัลทิเพลต ลากรางเจียนสนามยวดยิ่งไครัล ลากรางเจียนสนาม
สมมาตรยวดยิ่งไครัลที่รีนอมัลไลซ์ได้ กฎไฟน์แมนสาหรับไครัลมัลทิเพลตยวดยิ่ง การเสียสมมาตรยวดยิ่ง
พจน์เอฟ การเสียสมมาตรยวดยิ่งพจน์ ดี ทฤษฎีเกจแบบไม่เป็ นอาบีเลียนที่เป็ นสมมาตรยวดยิ่ง ทฤษฎีอิ
เลกโทรวีคสมมาตรยวดยิ่ง ความโน้ มถ่วงยวดยิ่งที่คคู่ วบกับสสาร แบบจาลองเวส-ซูมิโน กลไกฮิกส์ยวด
ยิ่งและมวลของกราวิตโิ น การควบแน่นของเกจจิโน ทฤษฎีแกรนด์ยนู ิไฟด์ที่เป็ นความโน้ มถ่วงยวดยิ่ง
Supersymmetric algebra and multiplets, chiral superfield Lagrangian, renormalisable
supersymmetric chiral field Lagrangians, Feynman rules for chiral supermultiplets, F-term
supersymmetry breaking, D-term supersymmetry breaking, supersymmetric non-abelian
gauge theories, supersymmetric electroweak theory, supergravity coupling to matter, WessZumino model, super-Higgs mechanism and gravitino mass, gaugino condensate,
supergravity grand unified theory.
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897664 ทฤษฎีสตริง
3(3-0-6)
String Theory
วิถีสู่เอกภาพสตริ ง สัมพัทธภาพพิเศษและมิติที่สูงกว่า แม่เหล็กไฟฟ้าในมิติต่าง ๆ สตริ งไม่
สัมพัทธภาพ อนุภาคจุดสัมพัทธภาพ สตริ งสัมพัทธภาพคลาสสิก เอ็กชันนามบุ -โกโตและโพลยาคอฟ
กระแสเวิร์ลชีท ผลเฉลยของสมการการเคลื่อนที่ของสตริ งแบบเปิ ดและแบบปิ ด ตัวแกว่งกวัดฮาร์ มอนิก
ควอนตัม สตริ งแบบเปิ ดและแบบปิ ดสัมพัทธภาพควอนตัม สตริ งสัมพัทธภาพกรวยแสง การควอนไทซ์
โคแวเรี ยนท์และกรวยแสง ที-ทวิภาวะของสตริงแบบปิ ด
The road to string unification, special relativity and higher dimensions,
electromagnetism in various dimensions, the nonrelativistic strings, the relativistic point
particle, the classical relativistic string, the Nambu-Goto and Polyakov action, world-sheet
currents, solutions of the open and closed string equations of motion, the quantum harmonic
oscillator, the relativistic quantum open and closed string, the light-cone relativistic string,
covariant and light-cone quantization, T-duality of closed string.
897665 โซลิตอนและอินสแตนตอน
3(3-0-6)
Solitons and Instantons
โซลิตอนแบบไม่ทอพอโลยี สมการเคดีวี กรณีทวั่ ไปของสมการเคดีวี โซลิตอนแบบทอพอโลยี
สมการกอร์ ดอนรู ปไซน์ โซลิตอนแบบคงรู ป สมการประเภทชโรดิงเงอร์ แบบไม่เชิงเส้ น กระบวนการเชิง
เส้ นรอบผลเฉลยโซลิตอน พิกัดร่ วม การแปลงการกระเจิงผกผัน โซลิตอนในทฤษฎีสนามควอนตัม ชัน้
ส่วนตกค้ างมอดุโลสองแบบคิงค์ แม่เหล็กขัว้ เดี่ยว การเจาะผ่านและอินสแตนตอน ทอพอโลยีของการ
แปลงเกจ อินสแตนตอนแยงมิลล์และกรุปยูวนั
Non-topological soliton, KdV equation, generality of KdV equation, topological
soliton, sine-Gordon equation, envelope soliton: non-linear Schrödinger-type equation,
linearlisation around soliton solution, collective coordinates, inverse-scattering transform,
solitons in quantum field theory, Z2 kink, monopoles, tunneling and instantons, topology of
gauge transformation, Yang-Mills instantons and U(1).
897666 ทฤษฎีสนามเชิงสถิติ
3(3-0-6)
Statistical Field Theory
บททบทวนนิยามเครื่ องหมายในทางกลศาสตร์ เชิงสถิติ กระบวนการเปลี่ยนเฟส ฟั งก์ชนั
สหสัมพันธ์ แบบจาลองไอซิง ระบบหนึง่ มิติ เมทริกซ์สง่ ถ่าย แบบจาลองพอตท์ ปรากฏการณ์วิทยาของ
การเปลี่ยนเฟส โครงสร้ างทัว่ ไปของแผนภูมิเฟส กฎเฟสกิบส์ ทฤษฎีแลนเดา-กินเบิร์ก ทฤษฎีสนาม
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มัชฌิม สมมติฐานการปรับมาตรา คุณสมบัตวิ ิกฤติของไอซิงโมเดลในหนึง่ มิติ กระบวนการแปลงบลอค
กรุปรี นอร์ มลั ไลเซชัน ฟั งก์ชนั แบ่งกันและทฤษฎี
้
สนาม แบบจาลองเกาส์เซียน การกระจายการรบกวน
Review of definitions, notations and statistical mechanics, phase transitions,
correlation function, Ising model, one-dimensional system, transfer matrix, Potts model,
phenomenology of phase transitions, general structure of phase diagrams, Gibb phase rule,
Landau-Ginsburg theory, mean field theory, scaling hypothesis, critical properties of the onedimensional Ising model, blocking transformation, renormalisation group, partition function
and field theory, the Gaussian model, the perturbation expansion.
897667 ทฤษฎีสนามควอนตัมแผนใหม่
3(3-0-6)
Modern Quantum Field Theory
เน้ นทฤษฎี การประยุกต์ และการพัฒนาแผนใหม่ที่ครอบคลุม สนามสปิ นชันสู
้ ง ทฤษฎีสนาม
ประหลาด พีชคณิตปวงกาเรและซูปเปอร์ ปวงกาเร ปริภมู ิยวดยิ่งของสถานะอนุภาคและมัลติเพลกซ์ยวด
ยิ่ง หลักการพลวัตควอนตัม แอมพลิจดู การเปลี่ยนสถานะจากสุญญากาศสูส่ ญ
ุ ญากาศและผลเฉลยของ
ทฤษฎีสนาม ตัวประกอบแฟดดีฟ-โพป็ อบ ซีพีที การเชื่อมต่อสปิ นและวิชาสถิติ ความซับซ้ อนของ
ทฤษฎีเกจแบบอาบีเลียนและแบบไม่อาบีเลียน ทฤษฎีของการรี นอร์ มลั ไลเซชัน การพิสจู น์ของความมี
เขตจากัดที่อนั ดับใด ๆ พฤติกรรมที่พลังงานสูง พฤติกรรมที่ระยะทางสัน้ ๆ วิธีการจุดตรึงและเสรี ภาพใน
การกากับ การพัฒนาที่ผา่ นมาในการกาเนิดของสนามยวดยิ่ง การแผ่ขยายสมมาตรยวดยิ่ง สตริง
ซุปเปอร์ สตริงและเอ็กชันยังผลที
้ ่พลังงานต่า เกณฑ์ของควอนตัมกราวิตี ้
Emphasis on theory, applications and modern developments including: higher spin
fields, field theory anomalies, Poincaré/super-Poincaré algebras, particlestates/supermultiplets superspace, the quantum dynamical principle, vacuum-to-vacuum
transition amplitudes and solution of field theory, generalized Faddeev-Popov factors, CPT,
spin & statistics connection, intricacies of abelian and non-abelian gauge theories, the theory
of renormalisation, proof of finiteness to any order, high-energy/short distance behavior, fixed
points methods and asymptotic freedom, recent developments on the generation of
superfields, supersymmetric extensions, strings, superstrings and low energy effective
actions, aspects of quantum gravity.
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897673 รังสีคอสมิกไมโครเวฟพืน้ หลัง
3(3-0-6)
Cosmic Microwave Background Radiation
คุณสมบัตเิ ชิงสถิตขิ องสนามแบบสุม่ ฟั งก์ชนั สหสัมพันธ์ สเปกตรัมกาลัง ทฤษฎีบทแอร์ โกดิก
ความแปรปรวนของจักรวาล การรบกวนแบบนิวโทเนียน สมการของโบลซ์มานน์ มวลจีน การแปลงเกจ
การไม่แปรผันเกจ สมการการรบกวน สมการบาร์ ดีน ฟั งก์ชนั ถ่ายโอน การสัน่ เชิงสวนศาสตร์ สมการลู
วิลล์ การหน่วงซิลค์ มัลติโพลของรังสีคอสมิกไมโครเวฟพื ้นหลัง การกระจายทรงกลม ปรากฎการณ์แซค์ วูลฟ์ รี ไอออร์ ไนเซชัน่ พารามิเตอร์ ของสโตคส์ สเปกตรัมกาลังของโพลาไรเซชันในรัง สีคอสมิกไมโครเวฟ
พื ้นหลัง
Statistical properties of random field, correlation functions, power spectra, ergodic
theorem, cosmic variance, Newtonian perturbation, Boltzmann’s equations, Jean mass,
gauge transformation, gauge invariance, perturbation equations, the Bardeen equation,
transfer function, acoustic oscillation, Liouville equation, Silk damping, CMB multipoles,
spherical expansion, Sachs-Wolfe effect, reionisation, Stokes’ parameters, CMB polarization
power spectrum.
897674 จักรวาลวิทยาควอนตัม
3(3-0-6)
Quantum Cosmology
บทแนะนาวิชาจักรวาลวิทยาควอนตัม วิธีการแฮมิลโทเนียนในสัมพัทธภาพทัว่ ไป ปั ญหาค่า
ขอบเขตแบบคลาสสิก การปริพนั ธ์ตามวิถีในความโน้ มถ่วงควอนตัม เฟอร์ มิออนซึง่ มีสปิ นครึ่ง รูปแบบ
แฮมิลโทเนียนสาหรับความโน้ มถ่วงยวดยิ่ง แอมพลิจดู ควอนตัม การกระจายกึ่งคลาสสิก ตัวแปรแอชเต
คาร์ ในสัมพัทธภาพทัว่ ไปและในความโน้ มถ่วงยวดยิ่ง
Introduction to quantum cosmology, Hamiltonian treatment of general relativity,
classical boundary-value problem, path-integral in quantum gravity, spin 1/2 fermions,
Hamiltonian formulation of supergravity, quantum amplitude, semi-classical expansion,
Ashtekar variables in general relativity and in supergravity.
897676 กระบวนการทางดาราศาสตร์ ฟิสิกส์
3(3-0-6)
Astrophysical Processes
กระบวนการกระเจิงแบบคอมพ์ตนั การแผ่รังสีของวัตถุดา การแผ่รังสีเบมสตาร์ ลงุ เชิงความ
ร้ อน การแผ่รังสีแบบซินโครตรอน การแผ่รังสีการกลับสปิ นของไฮโดรเจนอะตอม ความสัมพันธ์การ
กระจาย การหมุนแบบฟาราเดย์ การแตกตัว ของคลื่นเลย์มาน-อัลฟา เลนส์ความโน้ มถ่วง

28
Compton scattering process, black body radiation, thermal bremsstrahlung
radiation, synchrotron radiation, hydrogen spin-flip radiation, dispersion relation, Faraday’s
rotation, Lyman-alpha breaking, gravitational lensing.
897691 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1
Dissertation I, Type 2.1
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั ที่สนใจโดยละเอียด
Extensive literature review related to the research of interest.

6 หน่ วยกิต

897692 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1
6 หน่ วยกิต
Dissertation II, Type 2.1
เตรี ยมโครงร่างวิจยั ฉบับร่าง โดยระบุหวั ข้ อวิทยานิพนธ์ ความสาคัญ ปั ญหาและที่มาของการ
วิจยั วัตถุประสงค์ และขันตอนการด
้
าเนินการวิจยั
Preparation of a research proposal draft including a research topic, significance of
the problem, research objectives, and research procedures.
897693 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1
6 หน่ วยกิต
Dissertation III, Type 2.1
โครงร่างงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์โดยมีการระบุองค์ประกอบของการวิจยั โดยละเอียด
A complete research proposal comprising details of research components.
897694 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1
6 หน่ วยกิต
Dissertation IV, Type 2.1
ทาการวิจยั เบื ้องต้ น พร้ อมทังจั
้ ดทารายงานความก้ าวหน้ า
Conducting preliminary research study and preparing a progress report
897695 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1
6 หน่ วยกิต
Dissertation V, Type 2.1
ออกแบบและดาเนินการทดลอง เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยั พร้ อมทังจั
้ ดทารายงาน
ความก้ าวหน้ า รวบรวมผลการวิจยั และจัดเตรี ยมวิทยานิพนธ์
Designing and conducting experiments, collecting and analyzing data preparing a
progress report and summarizing research data and preparing a dissertation
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897696 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.1
6 หน่ วยกิต
Dissertation VI, Type 2.1
จัด ท ารู ป เล่ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ ให้ เสร็ จ สมบูรณ์ รวมทัง้ บทความที่ เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของผลงานใน
วิทยานิพนธ์ต้องได้ รับการตอบรับให้ ตีพิมพ์ หรื ออยู่ในขันตอนการพิ
้
จารณาเพื่อตีพิ มพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีคณะกรรมการกลั่นกรอง ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพ นธ์ และจัดทารู ปเล่มฉบับ
สมบูรณ์สง่ บัณฑิตวิทยาลัย
A complete and revised dissertation, all the articles which are part of the dissertation
must be accepted by a refereed journal or in the process of submission, passing the thesis
defiance and delivering complete dissertations to the graduate school.
897697 สัมมนา 1
1(0-3-1)
Seminar I
ทบทวนและอภิปรายถึงปั ญหาและความก้ าวหน้ าทางด้ านฟิ สิกส์ทฤษฎี การนาเสนอหน้ าชัน้
เรี ยนในหัวข้ อวิจยั ที่กาลังเป็ นที่สนใจตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
Review and discussion of problems and progress in theoretical physics,
presentation on contemporary active research topics under supervision.
897698 สัมมนา 2
1(0-3-1)
Seminar II
การศึกษาและอภิปรายหัวข้ อวิจยั เชิงลึก
การนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยนในเรื่ องที่นิสิตกาลัง
ทาการค้ นคว้ าวิจยั หรื องานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
Study and discussion on a profound research topic, presentation on the research
topic that the student is conducting or interesting research journals under supervision.
897699 สัมมนา 3
1(0-3-1)
Seminar III
รายงานและนาเสนอความคืบหน้ าของหัวข้ องานวิจยั ที่นกั ศึกษากาลังดาเนินการค้ นคว้ า
ภายใต้ การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
Progress report and presentation on the research project under supervision.
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ความหมายของเลขรหัสวิชา
ประกอบด้ วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็ น 2 ชุด ๆ ละ 3 ตัว มีความหมายดังนี ้
เลขสามตัวแรก เป็ น กลุม่ เลขประจาสาขาวิชา
897 หมายถึง สาขาวิชาฟิ สิกส์ทฤษฎี วิทยาลัยเพื่อการค้ นคว้ าระดับรากฐาน
เลขสามตัวหลัง เป็ นกลุม่ เลขประจาวิชา
เลขรหัสตัวแรก (หลักร้ อย) แสดงถึงระดับชันปี
้ ที่ศกึ ษา
เลขรหัสตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึงกลุม่ วิชาดังต่อไปนี ้
เลข 0 หมายถึง วิธีการเชิงทฤษฎีและคณิตศาสตร์
เลข 1 หมายถึง อุณหพลศาสตร์
เลข 2 หมายถึง คลื่น การสัน่ สะเทือน และพลศาสตร์ ของไหล
เลข 3 หมายถึง ระบบซับซ้ อน
เลข 4 หมายถึง ฟิ สิกส์ทฤษฎีประยุกต์ในระบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ นิเวศวิทยา
ชีววิทยา และสังคมศาสตร์
เลข 5 หมายถึง ทฤษฎีสมั พัทธภาพ
เลข 6 หมายถึง กลศาสตร์ คลาสสิก กลศาสตร์ ควอนตัม แม่เหล็กไฟฟ้า
ทฤษฎีสนาม และทฤษฎีที่พลังงานสูง
เลข 7 หมายถึง จักรวาลวิทยา และดาราศาสตร์ ฟิสิกส์
เลข 8 หมายถึง ฟิ สิกส์ทฤษฎีสาขาอื่น ๆ
เลข 9 หมายถึง สัมมนา หัวข้ อพิเศษ วิทยานิพนธ์
เลขรหัสตัวสุดท้ ายหมายถึงลาดับที่รายวิชาตามเลขรหัสตัวกลาง
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3.2 ชื่อ ตาแหน่ งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสูตร
ที่

1*

2

3

4*

5*

ชื่อ – สกุล

นายบุรินทร์ กาจัดภัย
3-6798-00023-XX-X

นายคัมภีร์ ค้ าแหวน
3-1198-00096- XX-X

นายธีรภาพ ฉันทวัฒน์
3-5001-00204- XX-X

นายพิทยุทธ วงศ์จนั ทร์
3-3504-00049- XX-X

นายเสกสรร สุขะเสนา
3-1902-00513- XX-X

ตาแหน่ งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

รอง
ศาสตราจารย์

Ph.D.

Cosmology

M.Sc.

Physics

วท.บ.

ฟิ สิกส์

Dr.rer.Nat.,
วท.ม.

Theoretical
Physics
ฟิ สิกส์

วท.บ.

ฟิ สิกส์

อาจารย์

D.Phil.

Astrophysics
Physics

อาจารย์

M.Phys.
(First Class
Hons.)
ปร.ด.
วท.ม.

ฟิ สิกส์

วท.บ.

ฟิ สิกส์

วท.ด.

ฟิ สิกส์

วท.ม.

ฟิ สิกส์

วท.บ.

ฟิ สิกส์

อาจารย์

อาจารย์

หมายเหตุ : * เป็ นอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร

ฟิ สิกส์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
University of
Portsmouth
University of
Sussex
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
University of
Heidelberg
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
University of
Oxford
University of
Manchester
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประเทศ

ปี ที่สาเร็จ
การศึกษา

UK.

2546

UK.

2542

ไทย

2539

Germany

2549

ไทย

2544

ไทย

2541

UK.

2554

UK.

2549

ไทย

2554

ไทย

2549

ไทย

2546

ไทย

2551

ไทย

2543

ไทย

2540

ภาระงานสอน
(จานวน ชม.
/สัปดาห์ )
เมื่อเปิ ด
ปั จจุบัน
หลักสูตรนี ้
4.5
4.5

4.5

4.5

7

7

7

7

3.5

3.5
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3.2.2 อาจารย์ ประจา
ที่
1

2

3

4

5

6

ชื่อ – สกุล
นายบุรินทร์ กาจัดภัย
3-6798-00023-XX-X

นายคัมภีร์ ค้ าแหวน
3-1198-00096- XX-X

นายธีรภาพ ฉันทวัฒน์
3-5001-00204- XX-X

นายพิทยุทธ วงศ์จนั ทร์
3-3504-00049- XX-X

นายเสกสรร สุขะเสนา
3-1902-00513- XX-X

Mr. Edouard B.
Manoukian

ตาแหน่ งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

รอง
ศาสตราจารย์

Ph.D.

Cosmology

M.Sc.

Physics

วท.บ.

ฟิ สิกส์

Dr.rer.Nat.,
วท.ม.

Theoretical
Physics
ฟิ สิกส์

วท.บ.

ฟิ สิกส์

อาจารย์

D.Phil

Astrophysics
Physics

อาจารย์

M.Phys.
(First Class
Hons.)
ปร.ด.
วท.ม.

ฟิ สิกส์

วท.บ.

ฟิ สิกส์

วท.ด.

ฟิ สิกส์

วท.ม.

ฟิ สิกส์

วท.บ.
Ph.D.

ฟิ สิกส์
Physics

M.Sc.
B.Sc.
(Hons.)

Physics
Physics and
Mathematics

อาจารย์

อาจารย์

ศาสตราจารย์

ฟิ สิกส์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
University of
Portsmouth
University of
Sussex
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
University of
Heidelberg
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
University of
Oxford
University of
Manchester
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
University of
Toronto
McGill University
Sir George
Williams University

ประเทศ

ปี ที่สาเร็จ
การศึกษา

UK.

2546

UK.

2542

ไทย

2539

Germany

2549

ไทย

2544

ไทย

2541

UK.

2554

UK.

2549

ไทย

2554

ไทย

2549

ไทย

2546

ไทย

2551

ไทย

2543

ไทย
Canada

2540
1971

Canada
Canada

1968
1967
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ที่
7

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

อาจารย์

Ph.D.

Astronomy

Mr. Matthew James
Lake

Cert. of
Mathematics
Advanced
Studies
M.Sci.
Physics
(First Class
Hons.)
* ผลงานทางวิชาการ การค้ นคว้ า วิจยั หรื อการแต่งตารา ระบุในภาคผนวก

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ประเทศ

ปี ที่สาเร็จ
การศึกษา

Queen Mary
University of
London
University of
Cambridge

UK.

2010

UK.

2006

Imperial College

UK.

2004

3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ งทางวิชาการ

คุณวุฒิ
Ph.D. (Physics) Waseda University, Japan
M.S. (Physics) Waseda University, Japan
B.Sc. (Mathematics), University of Tokyo, Japan
วท.ด. (ฟิ สิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (ฟิ สิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (ฟิ สิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
D.Sc. (Physics), University of Toronto
M.Sc. (Theoretical Physics), University of Essex
วท.บ.(ฟิ สิกส์) เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Physics), Syracuse University, USA.
Diploma in Piano, Institute Mascagni, Italy.
Laurea in Physics, University of Pisa, Italy.
Ph.D. (Applied Mathematics and Theoretical Physics),
University of Cambridge, UK.
Cert. of Advanced Studies (Mathematics), University of
Cambridge, UK.
B.Sc. (Physics with Theoretical Physics), First Class
Hons., University of Manchester, U.K.

1

Mr. Shinji Tsujikawa

รองศาสตราจารย์

2

นายชาญเรื องฤทธิ์ จันทร์ นอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

นางสดชื่น วิบลู ยเสข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

Mr. Antonio De Felice

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5

นางสาวพริ ม พลันสังเกต

อาจารย์
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4. องค์ ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ ภาคสนาม
---- ไม่มี ----5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
ข้ อกาหนดในการทาวิจยั ต้ องเป็ นหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกับฟิ สิกส์ทฤษฎี และมีการรายงานที่ต้องนาส่ง
ตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด อย่างเคร่งครัด หรื อเป็ นการทาในหัวข้ อเกี่ยวกับการพัฒนา
องค์ความรู้ด้านฟิ สิกส์
5.2 ผลการเรี ยนรู้
- นิสิ ตสามารถเป็ นแบบอย่างที่ ดีในเชิ งนักวิช าการ นักวิจัย ที่ มี คุณ ธรรม รวมทัง้ สามารถแก้ ไข
ปั ญหาจากดุลยพินิจทางด้ านคุณธรรม และจริ ยธรรมในด้ านความขัดแย้ ง หรื อปั ญหาที่มีผลกระทบต่อ
ตนเอง และผู้อื่นได้
- นิสิตมีความเชี่ยวชาญและแตกฉานจนสามารถสร้ างองค์ความรู้ด้านฟิ สิกส์ ซึง่ องค์ความรู้นนจะ
ั้
เป็ นต้ นแบบในการพัฒนาต่อไปได้
- มีความเชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์ และสถิติ รวมทังสามารถด
้
าเนินการศึกษา สามารถแปลผล
การนาเสนอด้ วยตาราง แผนภูมิ และเลือกใช้ สถิตหิ รื อคณิตศาสตร์ ขนสู
ั ้ งอย่างเหมาะสม
- สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรี ยนรู้ งานระดับสูง และพัฒ นาตนเองและสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาต้ น ของปี การศึกษาที่ 1 เป็ นต้ นไป
5.4 จานวนหน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1. นิสิ ตหาหัวข้ อวิจัยที่ ส นใจ เสนอแต่งตัง้ คณะกรรมการที่ ปรึ กษาวิทยานิพ นธ์ โดยมี ประธาน
คณะกรรมการที่ปรึกษา (อาจารย์ที่ปรึกษา) และคณะกรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) 2-3 ท่าน
2. นิสิตเขียนโครงร่างงานวิจยั ภายใต้ การแนะนาจากกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3. นิสิตนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาโครงร่าง
4. นิสิตเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
5. นิสิตดาเนินการตามแผนในโครงร่างวิทยานิพนธ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
1. นิสิตดาเนินการเสนอขอแต่งตังคณะกรรมการสอบวิ
้
ทยานิพนธ์
2. จะต้ องรายงานผลการสอบวิทยานิ พ นธ์ ให้ กับ บัณ ฑิ ตวิทยาลัยทราบ หลังวันสอบภายใน 2
สัปดาห์
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3. เกณฑ์การสาเร็ จการศึกษา ดังนี ้ นิสิตระดับปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต แบบ 2.1 เสนอวิทยานิพนธ์
และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้ สุดท้ ายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และบทความที่เป็ นส่วน
หนึ่งของผลงานในวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มี
Impact Factor ปี ล่าสุดไม่น้อยกว่า 0.5 ที่มีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อน
การตีพิมพ์ และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้ จานวนอย่างน้ อย 1 เรื่ อง และต้ องมีผลงานอีก 1 บทความที่
เป็ นส่วนหนึ่งของผลงานในวิทยานิพนธ์ที่จะต้ องมีหลักฐานในการดาเนินการส่งตีพิมพ์ (Submitted) ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มี Impact Factor ปี ล่าสุดไม่น้อยกว่า 0.5 ที่มีคณะกรรมการภายนอก
ร่วมกลัน่ กรอง (Peer Review) โดยบทความชิ ้นที่สองนี ้จะต้ องถือเป็ นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่ว่าจะ
ได้ รับการตีพิมพ์ในภายหลังหรื อไม่ก็ตาม
4. งานวิจยั ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ไม่น้อยกว่า 6 ท่าน)
5. ระหว่างภาคการศึกษานิสิตยังมิ ได้ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นิสิตต้ องรายงานความก้ าวหน้ า
วิทยานิพนธ์ (Progress Report) ทุกภาคการศึกษา
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หมวดที่ 4. ผลการเรี ยนรู้ และกลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนิสิต
มีความเลิศด้ านการวิจยั ในสาขาวิชา
1. จัดหาคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถและมีผลงาน
ฟิ สิกส์ทฤษฎี และได้ รับการยอมรับใน
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมาสอน
ระดับนานาชาติ
2. จัดสัมมนาวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยให้ นิสิตเป็ นผู้นาเสนอ
ผลงานของตนเอง เพื่อฝึ กฝนทักษะการนาเสนอผลงาน
วิชาการ หรื อเชิญผู้มีความรู้ความสามารถระดับนานาชาติ
มาร่วมเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2. การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรี ยนรู้
(1) มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณที่ซบั ซ้ อนเชิงวิชาการ
(2) สามารถเป็ นแบบอย่างที่ดใี นเชิงนักวิชาการ นักวิจยั ที่มีคณ
ุ ธรรม
(3) สามารถประพฤติตนได้ ในแบบอย่างของผู้นาที่มีคณ
ุ ธรรม และจริยธรรม
(4) สามารถให้ คาแนะนาและแก้ ไขปั ญหาจากดุลยพินิจทางด้ านคุณธรรม และจริยธรรมในส่วน
ที่เกี่ยวกับความขัดแย้ ง หรื อปั ญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นได้
2.1.2 กลยุทธ์ การสอน
(1) กาหนดให้ มีวฒ
ั นธรรมองค์กร เป็ นการปลูกฝั งให้ นิสิตมีระเบียบวินยั เคารพกฎระเบียบการใช้
อุปกรณ์สว่ นรวมร่วมกัน โดยเน้ นการเข้ าเรี ยนให้ ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายตามกาลเทศะ
(2) มีความซื่อสัตย์โดยไม่ทาการทุจริตในการสอบหรื อลอกผลงาน อาจารย์ผ้ สู อนสอดแทรกเรื่ อง
คุณธรรม และจริยธรรมในระหว่างการสอน รวมทังมี
้ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
(3) เน้ นให้ นิสิตต้ องอ้ างอิงแหล่งอ้ างอิงทุกครัง้ ที่นาผลงานหรื อข้ อมูลของผู้อื่นมาใช้ ในการทารายงาน
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผล
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิต โดยอาจดูจากการส่งงานที่ได้ รับมอบหมาย และบทบาท
ในการเข้ าร่วมกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ
(2) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
(4) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงตนของนิสิตแต่ละคน
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2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรี ยนรู้
(1) เข้ าใจ และวิเคราะห์หลักการและทฤษฎีตา่ ง ๆ ของฟิ สิกส์ทฤษฎี
(2) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรื อสร้ างองค์ความรู้ใหม่
(3) มีความรู้ทางหลักการทางคณิตศาสตร์ ขนสู
ั ้ งที่ประยุกต์ใช้ ทางฟิ สิกส์ รวมถึงกฎทางฟิ สิกส์ที่
เกิดจากสมมาตรของธรรมชาติ
2.2.2 กลยุทธ์ การสอน
ใช้ การสอนในหลากหลายรู ปแบบ โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นส าคัญ ทัง้ นี ใ้ ห้ เป็ นไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื ้อหาสาระของรายวิชานัน้ ๆ นอกจากนี ้จัดให้ มีการเรี ยนรู้จากสถานการณ์จริงด้ วยการ
ทดลองค้ นคว้ า และเป็ นแบบอย่างในการให้ คาแนะนาและคาปรึ กษาแก่นิสิตในเชิ งวิชาการและการ
ปฏิบตั กิ าร
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ขิ องนิสิต ในด้ านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
(3) ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทา
(4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชันเรี
้ ยนที่ประชุม/สัมมนา
(5) ประเมินจากการอภิปรายกลุม่ ในชันเรี
้ ยน ในการเสนอแนะวิธีการไขปั ญหาจากการทดลองต่าง ๆ
2.3 ทักษะทางปั ญญา
2.3.1 ผลการเรี ยนรู้
(1) มีความสามารถในการวิเคราะห์ทฤษฎีทางด้ านฟิ สิกส์โดยใช้ หลักการที่ได้ เรี ยนมา ตลอดจน
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ในสถานการณ์จริง
(2) สามารถแก้ ปัญหาทางด้ านฟิ สิกส์ทฤษฎีได้ โดยนาหลักการต่าง ๆ มาอ้ างอิงได้ อย่าง
เหมาะสม
(3) สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีทางด้ านฟิ สิกส์และทฤษฏีในศาสตร์ อื่น ๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ ,
บริหารธุรกิจ หรื อนิเทศศาสตร์ และผลที่ได้ ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมส่วนรวมต่อไป
(4) สามารถแนะนาและให้ คาปรึกษาเบื ้องต้ นแก่ผ้ อู ื่นในศาสตร์ ฟิสิกส์ได้
2.3.2 กลยุทธ์ การสอน
(1) ในการเรี ยนการสอน ต้ องฝึ กกระบวนการคิด การวิเคราะห์อย่างสร้ างสรรค์ ทังนี
้ ้ต้ องจัดให้
เหมาะสมและสอดคล้ องกับรายวิชา
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(2) จัดการสอนด้ วยการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศกึ ษาและสถานการณ์จาลอง
เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรี ยนกับผู้สอน
(3) มอบหมายให้ มีการศึกษาค้ นคว้ า วิเคราะห์ สังเคราะห์ คาดคะเน ด้ วยหลักวิชาการทาง
ฟิ สิกส์ที่อาจเกี่ยวข้ องกับศาสตร์ อื่น ๆ และจัดทาเป็ นรายงาน
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผล
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบตั ิของนิสิต เช่น ประเมินจากการนาเสนอ
รายงาน การทดสอบโดยใช้ แบบทดสอบหรื อสัมภาษณ์ การประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา เป็ นต้ น
2.4 ทักษะในด้ านความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรี ยนรู้
(1) มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ
(2) แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็ นผู้นาในทางวิชาการ/วิชาชีพ และสังคมที่ซบั ซ้ อน
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรี ยนรู้งานระดับสูง และพัฒนาตนเอง และสังคม
อย่างต่อเนื่อง
2.4.2 กลยุทธ์ การสอน
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ในรายวิชาให้ นิสิตเรี ยนรู้แบบร่วมมือ ฝึ กการทางานเป็ นกลุม่ ตลอดจนมี
การสอดแทรกเรื่ องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้ าใจในวัฒนธรรม
องค์กรเข้ าไปในรายวิชาต่าง ๆ
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนาเสนอรายงานกลุม่ ในชันเรี
้ ยน และ
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ยนรู้
(1) สามารถดาเนินการศึกษา สามารถแปลผล การนาเสนอด้ วยตาราง แผนภูมิ และเลือกใช้
สถิตหิ รื อคณิตศาสตร์ ขนสู
ั ้ งอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้ นคว้ าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา
(2) สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ น รวบรวม ประมวลผล แปลความหมายและ
นาเสนอข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องอย่างเหมาะสม
(3) มีความเชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์ และสถิตใิ นอันที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ตลอดจน
นาเสนอข้ อมูลโดยใช้ คณิตศาสตร์ หรื อสถิติ
(4) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทังปากเปล่
้
าและการเขียน เลือกใช้ รูปแบบการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
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2.5.2 กลยุทธ์ การสอน
(1) วิเคราะห์สถานการณ์จาลองที่เกี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
(2) จัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่สง่ เสริมให้ ผ้ เู รี ยนได้ เลือกและใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) กระตุ้นให้ เกิดการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผล
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อคณิตศาสตร์ และสถิติ
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณีศกึ ษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อ
หน้ าชันเรี
้ ยน
(3) ประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์จากรายงานที่ได้ รับมอบหมาย/วิทยานิพนธ์
3. แผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรี ยนรู้ ในตารางมีความหมายดังนี ้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณที่ซบั ซ้ อนเชิงวิชาการ
(2) สามารถเป็ นแบบอย่างที่ดีในเชิงนักวิชาการ นักวิจยั ที่มีคณ
ุ ธรรม
(3) สามารถประพฤติตนได้ ในแบบอย่างของผู้นาที่มีคณ
ุ ธรรม และจริยธรรม
(4) สามารถให้ คาแนะนาและแก้ ไขปั ญหาจากดุลยพินิจทางด้ านคุณธรรม และจริยธรรมในส่วน
ที่เกี่ยวกับความขัดแย้ ง หรื อปั ญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นได้
3.2 ความรู้
(1) เข้ าใจ และวิเคราะห์หลักการและทฤษฎีตา่ ง ๆ ของฟิ สิกส์ทฤษฎี
(2) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรื อสร้ างองค์ความรู้ใหม่
(3) มีความรู้ทางหลักการทางคณิตศาสตร์ ขนสู
ั ้ งที่ประยุกต์ใช้ ทางฟิ สิกส์ รวมถึงกฎทางฟิ สิกส์ที่
เกิดจากสมมาตรของธรรมชาติ
3.3 ทักษะทางปั ญญา
(1) มีความสามารถในการวิเคราะห์ทฤษฎีทางด้ านฟิ สิกส์โดยใช้ หลักการที่ได้ เรี ยนมา ตลอดจน
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ในสถานการณ์จริง
(2) สามารถแก้ ปัญหาทางด้ านฟิ สิกส์ทฤษฎีได้ โดยนาหลักการต่าง ๆ มาอ้ างอิงได้ อย่าง
เหมาะสม
(3) สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีทางด้ านฟิ สิกส์และทฤษฎีในศาสตร์ อื่น ๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ ,
บริหารธุรกิจ หรื อนิเทศศาสตร์ และผลที่ได้ ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมส่วนรวมต่อไป
(4) สามารถแนะนาและให้ คาปรึกษาเบื ้องต้ นแก่ผ้ อู ื่นในศาสตร์ ฟิสิกส์ได้
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3.4 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ
(2) แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็ นผู้นาในทางวิชาการ/วิชาชีพ และสังคมที่ซบั ซ้ อน
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรี ยนรู้งานระดับสูง และพัฒนาตนเอง และสังคม
อย่างต่อเนื่อง
3.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถดาเนินการศึกษา สามารถแปลผล การนาเสนอด้ วยตาราง แผนภูมิ และเลือกใช้ สถิติ
หรื อคณิตศาสตร์ ขนสู
ั ้ งอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้ นคว้ าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา
(2) สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ น รวบรวม ประมวลผล แปลความหมายและ
นาเสนอข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องอย่างเหมาะสม
(3) มีความเชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์ และสถิตใิ นอันที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ตลอดจน
นาเสนอข้ อมูลโดยใช้ คณิตศาสตร์ หรื อสถิติ
(4) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทังปากเปล่
้
าและการเขียน เลือกใช้ รูปแบบการนาเสนอ
อย่างเหมาะสม
.......................................................................................................................................................
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ส่ ูรายวิชา (Curriculum mapping)
 คือความรับผิดชอบหลัก
 คือความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

897602 กระบวนวิธีเชิงเรขาคณิตในฟิ สกิ ส์
897603 ระบบที่ปริ พนั ธ์ได้
897604 ฟิ สกิ ส์เชิงคณิตศาสตร์ ขนสู
ั้ ง
897606 สถิติเบย์
897611 อุณหพลศาสตร์ ไม่สมดุล
897612 กลศาสตร์ เชิงสถิติขนสู
ั้ ง
897613 กลศาสตร์ เชิงสถิติไม่สมดุล
897621 การกระเพื่อมในระบบกายภาพ
897622 สภาพปั่ นป่ วน
897631 พลวัตรไม่เชิงเส้ นและเคออส
897632 ทฤษฎีหายนะพิบตั ิ
897633 การจัดเรี ยงตัวเองและการเกิด
แบบลาย
897641 ฟิ สกิ ส์ของการจราจร

1.1

1.2

1.3


















  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   










1.4

ความรู้

2.1

2.2

2.3
 








ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ความสัมพันธ์
ตัวเลข การสื่อสาร และ
ทักษะทางปั ญญา
ระหว่ างบุคคล
การใช้ เทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4
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รายวิชา

897642 ฟิ สกิ ส์เศรษฐศาสตร์
897643 ฟิ สกิ ส์นิเวศน์ ฟิ สกิ ส์สงั คมและ
การสือ่ สาร
897654 ฟิ สกิ ส์ของหลุมดา
897655 ทฤษฎีความโน้ มถ่วงแบบสเกลาร์ –
เทนเซอร์
897656 พลังงานมืดและความโน้ มถ่วงแบบ
ขยายความ
897663 ความสมมาตรยวดยิง่ และ
ความโน้ มถ่วงยวดยิง่
897664 ทฤษฎีสตริ ง
897665 โซลิตอนและอินสแตนตอน
897666 ทฤษฎีสนามเชิงสถิติ
897667 ทฤษฎีสนามควอนตัมแผนใหม่
897673 รังสีคอสมิกไมโครเวฟพื ้นหลัง
897674 จักรวาลวิทยาควอนตัม

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ความสัมพันธ์
ตัวเลข การสื่อสาร และ
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปั ญญา
ระหว่ างบุคคล
การใช้ เทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4
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คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1.1
897676 กระบวนการทางดาราศาสตร์ ฟิสกิ ส์
897691-6 วิทยานิพนธ์ 1-6 แบบ 2.1
897697 สัมมนา 1
897698 สัมมนา 2
897699 สัมมนา 3

1.2

1.3

  






  
  
  

1.4

ความรู้

ทักษะทางปั ญญา

2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4
       
       
       
       
       

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ความสัมพันธ์
ตัวเลข การสื่อสาร และ
ระหว่ างบุคคล
การใช้ เทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน
ใช้ ระบบอักษรลาดับขันและค่
้
าลาดับขันในการวั
้
ดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา
โดยแบ่งการกาหนดอักษรลาดับขันเป็
้ น 3 กลุม่ คือ อักษรลาดับขันที
้ ่มีคา่ ลาดับขัน้ อักษรลาดับขันที
้ ่ไม่
มีคา่ ลาดับขัน้ และอักษรลาดับขันที
้ ่ยงั ไม่มีการประเมินผล
1.1 อักษรลาดับขันที
้ ่มีคา่ ลาดับขัน้ ให้ กาหนด ดังนี ้
อักษรลาดับขัน้
ความหมาย
ค่าลาดับขัน้
A
ดีเยี่ยม
(excellent)
4.00
B+
ดีมาก
(very good)
3.50
B
ดี
(good)
3.33
C+
ดีพอใช้
(fairly good)
2.50
C
พอใช้
(fair)
2.00
D+
อ่อน
(poor)
1.50
D
อ่อนมาก
(very poor)
1.00
F
ตก
(failed)
0.00
1.2

1.3

อักษรลาดับขันที
้ ่ไม่มีคา่ ลาดับขัน้ ให้ กาหนด ดังนี ้
อักษรลาดับขัน้
ความหมาย
S
เป็ นที่พอใจ
U
ไม่เป็ นที่พอใจ
W
การถอนรายวิชา

(satisfactory)
(unsatisfactory)
(withdrawn)

อักษรลาดับขันที
้ ่ยงั ไม่มีการประเมินผล ให้ กาหนด ดังนี ้
อักษรลาดับขัน้
ความหมาย
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์
(incomplete)
P
การเรี ยนการสอนยังไม่สิ ้นสุด
(in progress)
ในรายวิชาบังคับ นิสิตจะต้ องได้ คา่ ลาดับขันไม่
้ ต่ากว่า C หรื อ S มิฉะนันจะต้
้ องลงทะเบียน-

เรี ยนซ ้าอีก
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รายวิชาที่กาหนดให้ วดั และประเมินผลด้ วยอักษรลาดับขัน้ S หรื อ U ได้ แก่รายวิชาที่ไม่นบั
หน่วยกิต/การสอบประมวลความรู้ /สัมมนา/วิทยานิพนธ์ และ IS
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 ให้ อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลทุกรายวิชาเพื่อการทวนสอบ
2.2 จัดตังกรรมการทวนสอบ
้
เพื่อสุม่ ตรวจสอบการให้ คะแนนในรายวิชาหรื อรายงานของ
ผู้เรี ยน
2.3 เปรี ยบเทียบการให้ คะแนนข้ อสอบแต่ละข้ อในแต่ละรายวิชา ตามเกณฑ์ที่กาหนด
เพื่อให้ ผ้ สู อนมีมาตรฐานการให้ คะแนน โดยเฉพาะรายวิชาที่มีผ้ สู อนมากกว่า 1 คน
2.4 มีผ้ ทู รงคุณวุฒิภายนอกประเมินมาตรฐานงานวิจยั ของนิสิต
2.5 ประเมินความก้ าวหน้ าการเรี ยนรู้ของนิสิตจากการตอบรับผลงานโดยสถาบันภายนอก
2.6 สารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคาถามในข้ อสอบจากผู้ใช้ บณ
ั ฑิต เพื่อปรับมาตรฐาน
ข้ อสอบ
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
3.2 ลงทะเบียนเรี ยนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3.3 สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3.4 ศึกษารายวิชาครบถ้ วนตามที่กาหนดในหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานัน้ ๆ
3.5 มีผลการศึกษาได้ คา่ ระดับขันสะสมเฉลี
้
่ย ไม่ต่ากว่า 3.00
3.6 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
3.7 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
3.8 บทความที่เป็ นส่วนหนึง่ ของผลงานในวิทยานิพนธ์จะต้ องได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มี Impact Factor ปี ล่าสุดไม่น้อยกว่า 0.5 ที่มีคณะกรรมการภายนอก
ร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้ จานวนอย่างน้ อย 1
เรื่ อง และต้ องมีผลงานอีก 1 บทความที่เป็ นส่วนหนึง่ ของผลงานในวิทยานิพนธ์ที่จะต้ องมีหลักฐานในการ
ดาเนินการส่งตีพิม พ์ (Submitted) ในวารสารวิช าการระดับนานาชาติ ที่ มี Impact Factor ปี ล่าสุดไม่
น้ อยกว่า 0.5 ที่มีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลัน่ กรอง (Peer Review) โดยบทความชิ ้นที่สองนี ้จะต้ อง
ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์ไม่วา่ จะได้ รับการตีพิมพ์ในภายหลังหรื อไม่ก็ตาม
3.9 นิสิตต้ องมีการนาเสนอผลงานในที่ประชุมระดับชาติ หรื อนานาชาติ ภายในเวลา 3 ปี
ของการศึกษาในหลักสูตร
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หมวดที่ 6.
การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ ใหม่
1.1. จัดหลักสูตรการอบรมสาหรับอาจารย์ใหม่ ซึง่ อาจจัดขึ ้นในระดับมหาวิทยาลัย หรื อคณะ
1.2. ให้ อาจารย์ใหม่สงั เกตการณ์การสอนของอาจารย์ผ้ มู ีประสบการณ์
1.3. จัดระบบแนะนา/ระบบพี่เลี ้ยง (Mentoring system) แก่อาจารย์ใหม่
1.4. จัดเตรี ยมคูม่ ืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั งิ านให้ อาจารย์ใหม่
1.5. จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่ อง บทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียดหลักสูตร และ การ
จัดทาประมวลรายวิชา (Course syllabus)
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอน วิธีการสอน
กลยุทธ์ในการสอน และการวัดและการประเมินผลในรายวิชา
2.1.2 สนับสนุนให้ ผ้ ูสอนร่ วมสัม มนาเชิงวิชาการในด้ านการเรี ยนการสอน เพื่ อแลกเปลี่ยน
ทัศนะความคิดเห็นกับผู้สอนอื่นหรื อผู้ชานาญการ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่น ๆ
2.2.1 สนับสนุนให้ ผ้ สู อนทางานวิจยั ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชน/ประเทศ
2.2.2 พัฒนาให้ ผ้ สู อนได้ ศกึ ษา/เข้ าร่วมอบรม และนาเสนอผลงานวิชาการ/วิจยั
2.2.3 ให้ ผ้ สู อนมีสว่ นร่วมในการจัดทาหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา หรื อพัฒนาหลักสูตรใหม่
2.2.5 สนับสนุนให้ ผ้ ูสอนไปให้ บริ การทางวิชาการที่ตรงกับความต้ องการของตลาดแรงงาน
และสังคม เพื่อให้ สามารถนาประสบการณ์มาพัฒนาการเรี ยนการสอน
2.2.6 เปิ ดโอกาสหรื อจัดงบประมาณให้ ผ้ สู อนซื ้อตาราเรี ยนใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
รวมทัง้ อานวยความสะดวกในด้ านการจัดหาอุปกรณ์ ปฏิบตั ิการใน ห้ องปฏิบตั ิการให้
เพียงพอ
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หมวดที่ 7.
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
บริ หารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณภาพระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรมีดงั นี ้
1.1 วิทยาลัยแต่งตังคณะกรรมการประจ
้
าหลักสูตร เป็ นผู้กากับดูแลให้ มี กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับ
วิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัย รวมถึงการกากับตารางเรี ยน ตารางสอน การประเมินผลการศึกษา และ
ประเมินอาจารย์ผ้ สู อน ให้ เป็ นไปตามนโยบายของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย โดยจัดประชุมอย่างน้ อยปี
ละ 2 ครัง้ นอกจากนี ้มีการประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตร สัมมนาเสริมความเข้ มแข็งของหลักสูตร
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ มีการกากับติดตามบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา และกากับการสารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตเพื่อผลลัพธ์และนาข้ อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
1.2 อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาที่มีการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลการเรี ยนให้
เป็ นไปตามรายละเอียดรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบและเสนอคณะกรรมการประจาหลักสูตร
1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ควบคุมการจัดการเรี ยนการสอน
วิทยานิพ นธ์ และการประเมิ นผลการเรี ยนให้ เป็ นไปตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกของนิสิตที่รับผิดชอบและเสนอคณะกรรมการประจาหลักสูตร
1.4 เป็ นไปตามโครงการบริ หารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
วิเคราะห์คา่ ใช้ จ่ายและรายได้ ล่วงหน้ า ซึ่งช่วยในการวางแผนงบประมาณเงินรายได้ ใน
แต่ละปี ให้ สอดคล้ องกับรายได้ และค่าใช้ จ่ายที่จะเกิดขึ ้น นอกจากนี ้ผลการวิเคราะห์การเงินยังนามาใช้ ใน
การวางแผนการปฏิ บตั ิงานประจาปี การศึกษา โดยเฉพาะในเรื่ องการเพิ่ม กิจกรรม/โครงการที่จะเพิ่ม
รายได้ ให้ กับวิทยาลัย การจัดสรรจานวนรายวิชา/ชั่วโมงของอาจารย์ให้ สอดคล้ องกับงบประมาณเงิน
รายได้ การวางแผน การจัดหา การใช้ และการเพิ่มจานวนทรัพยากรการเรี ยนของภาควิชา
2.2 ทรั พยากรการเรี ยนการสอนที่มีอยู่
ห้ องเรี ยน 1 ห้ อง พร้ อมอุปกรณ์ดงั นี ้
1) คอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่ อง
2) โต๊ ะจานวน 8 ตัว และเก้ าอี ้จานวน 25 ตัว
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3) เครื่ องฉายแผ่นทึบ จานวน 1 เครื่ อง
4) โปรเจ็กเตอร์ จานวน 1 เครื่ อง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณประจาปี ในการจัดหาทรัพยากรการเรี ยนการ
สอน ตารา วารสารทางวิชาการ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2.3.2 มหาวิทยาลัยฯ ให้ ผ้ สู อนเสนอความต้ องการทรัพยากรเพื่อการจัดหา
2.3.3 คณาจารย์ร่วมกันประชุมเพื่อวางแผนจัดทาข้ อเสนองบประมาณครุภณ
ั ฑ์ และ
อุปกรณ์การเรี ยนการสอน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 สารวจความต้ องการทรัพยากรการเรี ยนการสอนเป็ นประจาทุกปี จากผู้สอนและ
ผู้เรี ยน
2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรี ยนการสอนทุกรายวิชา
2.4.3 สรุ ปแหล่งทรัพ ยากรการเรี ยนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชาที่
ผู้สอน และผู้เรี ยนสามารถใช้ บริการได้
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
3.1.1 การกาหนดคุณสมบัติ
(1) คุณสมบัตทิ วั่ ไปเป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนเรศวร
(2) คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
- สาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก หรื อมีตาแหน่งวิชาการด้ าน
ฟิ สิกส์ทฤษฎี
- มีผลงานวิจยั ระดับนานาชาติด้านฟิ สิกส์ทฤษฎี
3.1.2 การคัดเลือก โดยการสอบสัมภาษณ์
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.2.1 จัดประชุมอาจารย์ เทอมละ 1 ครัง้ เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนงาน
ประจาปี
3.2.2 แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต ร ซึ่ ง ท าหน้ าที่ ท บทวนการบริ ห าร
หลักสูตรทุกสิ ้นภาคการศึกษา และประจาปี เพื่อนาไปสูก่ ารปรับปรุงหลักสูตร
3.2.3 สารวจความต้ องการจากผู้ที่เกี่ยวข้ องเพื่อเป็ นข้ อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
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3.3 การแต่ งตัง้ คณาจารย์ พเิ ศษ
3.3.1 มี นโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ภ ายนอกมาร่ วมสอนในบางรายวิชา และ
บางหัวข้ อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรื อประสบการณ์จริง
3.3.2 จัดระบบคัดกรองคณาจารย์ที่จะเชิญ มาบรรยายในบางเวลา และสอนพิเศษ
โดยกาหนดหลักเกณฑ์กว้ างๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการคัดเลือก เช่น ผลงานทาง
วิชาการ เป็ นผู้เชี่ยวชาญที่ยอมรับในวิชาชีพ เป็ นต้ น
3.3.3 ขออนุมตั กิ ารเชิญตามระเบียบของสถาบัน
3.3.4 คณาจารย์ที่สอนบางเวลา และสอนพิเศษต้ องมีแผนการสอนตามคาอธิ บาย
รายวิ ช าที่ ส ถาบัน จัด ท าไว้ ป ระกอบการสอน โดยประสานงานกับ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
4.1.1 มี ก ารก าหนดคุณ สมบัติ บุ ค ลากรสนับ สนุ น ให้ ตรงตามภาระหน้ าที่ ที่ ต้ อ ง
รับผิดชอบก่อนการรับเข้ าทางาน
4.1.2 ต้ องผ่ า นการสอบแข่ ง ขั น ที่ ป ระกอบด้ วยการสอบข้ อเขี ย นและการสอบ
สัมภาษณ์โดยให้ ความสาคัญต่อความสามารถในการปฏิบตั ิงานตามตาแหน่ง
และทัศนคติตอ่ การให้ บริการอาจารย์และนิสิต
4.1.3 สถาบันออกกฎระเบียบในการบริ หารทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรี ยนการ
สอนให้ ค รบวงจร (รั บ สมัค ร คัด เลื อ ก ต่อ รอง บรรจุ ปฐมนิ เทศ อบรม และ
พัฒนาบุคลากร ระบบการพิจารณาความดีความชอบ)
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้ เพื่อการปฏิบัตงิ าน
4.2.1 จัดการฝึ กอบรมในด้ านการปฏิบตั งิ านในหน้ าที่และการบริ หาร
4.2.2 จัดระบบการศึกษาดูงานเพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้การทางานในหน่วยงาน
อื่น
4.2.3 สนับสนุนให้ บคุ ลากรให้ ร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริการทางวิชาการ และ
โครงการวิจยั
4.2.4 สร้ างระบบพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอนที่มีความสามารถดีเด่น
และคุณวุฒิเหมาะสมให้ สามารถทาหน้ าที่ผ้ สู อน
4.2.5 ให้ ทนุ การศึกษาและทุนสนับสนุนงานวิจยั
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5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานิสิต
5.1 การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการ และอื่น ๆ แก่ นิสิต
5.1.1 ให้ อาจารย์ทุกคนทาหน้ าที่เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการและกิจกรรมแก่
นิสิต และต้ องจัดตารางเวลาให้ นิสิตเข้ าพบหรื อข้ อคาปรึกษา
5.1.2 จัดระบบการสอนเสริม
5.1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ รับการแต่งตังจากบั
้
ณฑิตวิทยาลัย ทาหน้ าที่ให้
คาปรึกษานิสิตภายใต้ การดูแล
5.2 การอุทธรณ์ ของนิสิต
การจัดระบบที่เปิ ดโอกาสให้ นิสิตอุทธรณ์ในเรื่ องต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่ องเกี่ยวกับวิชาการ
โดยกาหนดเป็ นกฎระเบียบและกระบวนการของมหาวิทยาลัยนเรศวรในการพิจารณาคา
อุทธรณ์เหล่านัน้
6.

ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
6.1 จัดการสารวจความต้ องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตก่อน
การพัฒนาหรื อปรับปรุงหลักสูตร
6.2 ประมาณการความต้ องการแรงงานประจาปี จากภาวะการได้ งานทาของบัณฑิตและ
รายงาน ผลการสารวจความต้ องการแรงงานของหน่วยงานราชการและหน่วยงานภาค
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
6.3 มีแผนการจัดการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใช้ เป็ น
ข้ อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรครัง้ ต่อไป
6.4 แนวทางการประเมิ นประสิทธิ ผลของบัณ ฑิ ต พิจารณาจากปั จจัยความต้ องการของ
ตลาดแรงงานดังนี ้
1) ภาษาต่างประเทศ
2) การใช้ ระบบสารสนเทศ
3) พฤติกรรมในการทางานและวินยั การทางาน
4) บุคลิกภาพในการทางาน
5) ความรู้เชิงวิชาการ และการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า
6) ความสามารถในการเรี ยนรู้และศักยภาพในการตัดสินใจ
7) มนุษยสัมพันธ์ การทางานเป็ นทีมและการเป็ นผู้นา
8) การสื่อความกับผู้อื่น
9) ความสามารถในการวิจยั
10) ความคิดสร้ างสรรค์
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7.

ตัวบ่ งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน
ปี ที่ 1
7.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีสว่ นร่วมในการประชุม
X
เพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
7.2 มี รายละเอี ยดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่ สอดคล้ องกับกรอบ
มาตรฐานคุณ วุฒิ แห่ง ชาติ หรื อ มาตรฐานคุณ วุฒิ ส าขา/สาขาวิช า(ถ้ า X
ประกาศแล้ ว)
7.3 มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่ า งน้ อยก่ อนการเปิ ด X
หลักสูตรให้ ครบทุกรายวิชา
7.4 จัด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิช า และรายงานผลการ
ดาเนิน การของประสบการณ์ ภ าคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 X
ภายใน 30 วัน หลังสิ ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
7.5 จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน
X
60 วันหลังสิน้ สุดภาคการศึกษา
7.6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ที่
กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ ามี) อย่างน้ อยร้ อยละ 25 ของรายวิชาที่ ≥25
เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7.7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์ การสอน หรื อ
การประเมินผลการเรี ยนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปี ที่แล้ ว
7.8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคนได้ รับการปฐมนิเทศหรื อคาแนะนาด้ านการ
X
จัดการเรี ยนการสอน
7.9 อาจารย์ประจาทุกคนได้ รับการพัฒนาในด้ านวิชาการอย่างน้ อย ปี ละ
X
1 ครัง้
7.10 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน ได้ รับการพัฒนาวิชาการ
X
และ/หรื อวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ต่อปี
7.11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้ าย/บัณฑิต ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
7.12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มีตอ่ บัณฑิตใหม่ เฉลี่ย ไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3 ปี ที่4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

≥25

≥25

≥25

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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ดัชนีบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน
ปี ที่ 1
7.13 ร้ อยละ 60 ของนิสิตมีการนาเสนอผลงานในที่ประชุมระดับชาติ หรื อ
นานาชาติ ภายในเวลา 3 ปี ของการศึกษาในหลักสูตร
7.14 ร้ อยละ 100 ของนิ สิ ต จะต้ องได้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มี Impact Factor ปี ล่าสุดไม่น้อยกว่า
0.5 ที่ มี คณะกรรมการภายนอกร่ วมกลั่น กรอง (Peer Review) ก่อนการ
ตีพิมพ์ และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้ จานวนอย่างน้ อย 1 เรื่ อง

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3 ปี ที่4
X

X

X

X

เกณฑ์ การประเมินเพื่อรั บรองและเผยแพร่ หลักสูตร
1. ตัวบ่งชี ้ที่ 1 - 12 เป็ นตัวบ่งชี ้ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากาหนด โดยตัวบ่งชี ้ที่ 1 - 5 จะต้ อง
ดาเนินการครบถ้ วน ตัวบ่งชี ้ที่ 6 - 12 จะต้ องดาเนินการให้ บรรลุเป้าหมายอย่างน้ อยร้ อยละ 80 ของตัว
บ่งชี ้ในแต่ละปี จึงถือว่าผลการดาเนินงานอยูใ่ นระดับดี หลักสูตรจะได้ รับการรับรองและเผยแพร่ผลการ
ประเมินหลักสูตรต้ องอยูใ่ นระดับดีทกุ ปี
2. ตัวบ่งชี ้ที่ 13 - 14 เป็ นตัวบ่งชี ้ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาฟิ สิกส์ทฤษฎี
ซึง่ ต้ องดาเนินการให้ บรรลุเป้าหมายอย่างน้ อยร้ อยละ 100 ของตัวบ่งชี ้ในปี การศึกษาที่ถกู ประเมิน
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรั บปรุ งการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
 ผู้เรี ยนประเมิ น การสอนของอาจารย์ ทุกคนเมื่ อสิ น้ สุดรายวิช าตามแบบประเมิ น online
มหาวิทยาลัย
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
 ผู้เรี ยนประเมิ น การสอนของอาจารย์ ทุกคนเมื่ อสิ น้ สุดรายวิช าตามแบบประเมิ น online
มหาวิทยาลัย
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมิ น จากนิ สิ ต ปั จ จุบัน และบัณ ฑิ ต ที่ จ บตามหลัก สูต รโดยใช้ แ บบสอบถามนิ สิ ต ใน
โครงการปั จฉิมนิเทศ การสัมภาษณ์ตวั แทนของนิสิต/บัณฑิต กับตัวแทนคณาจารย์ และการเปิ ดเว็บไซต์
(Website) เพื่อรับข้ อมูลย้ อนกลับจากนิสิตและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
2.2 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรื อผู้ประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเองของ
ผู้สอนและรายงานผลการดาเนินการหลักสูตรและการเยี่ยมชม
2.3 ประเมิ น จากนายจ้ างหรื อผู้มี ส่วนเกี่ ย วข้ องโดยประเมิ น ความพึง พอใจต่อ คุณ ภาพของ
บัณฑิต การวิพากษ์หลักสูตร และการสารวจอัตราการว่าจ้ างแรงงานและความก้ าวหน้ าของบัณฑิตที่ก้าว
ขึ ้นไปสูต่ าแหน่งระดับผู้นาในองค์กร
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินตามตัวบ่งชี ้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวด 7 ข้ อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิ น
อย่างน้ อย 3 คน ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอย่างน้ อย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 คณะกรรมการประเมิ นหลัก สูตรของวิทยาลัยฯ จัดท ารายงานการประเมิ นผลและเสนอ
ประเด็นที่จาเป็ นในการปรับปรุงหลักสูตร
4.2 จัดประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
4.3 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิอา่ นหลักสูตร และให้ ข้อเสนอแนะ

