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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสกิ ส์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ
ภาควิชา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
บัณฑิตวิทยาลัยและคณะศึกษาศาสตร์
ภาควิชาการศึกษา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ่ หลักสูตร
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ :

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
Master of Education Program in Physics

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม
:
:
ชื่อย่อ
:
:

การศึกษามหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
Master of Education (Physics)
กศ.ม. (ฟิสิกส์)
M.Ed. (Physics)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโทตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
มีความร่วมมือกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อการผลิต
ครูระดับปริญญาโท โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(สควค.) ประเภททุน Premium
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) เพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
 เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557
 คณะกรรมการวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2557
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 189 (11/2556)
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2556
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2558
8. แนวทางการประกอบอาชีพ/การศึกษาต่อภายหลังสําเร็จการศึกษา
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาครัฐบาลและเอกชน
 อาจารย์ในระดับอุดมศึกษา
 นักวิชาการ นักวิจัย และนักพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่ง
ทาง
วิชาการ

1

นางสาวธิติยา บงกชเพชร

อาจารย์

2

นายเอก จันต๊ะยอด

อาจารย์

3

นางสาวสุดารัตน์ ชาติสุทธิ อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ประเทศ

ปีที่สาํ เร็จ
การศึกษา

ปร.ด.
ป.บัณฑิต
วท.บ.
วท.ด.
ป.บัณฑิต
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

วิทยาศาสตรศึกษา
การสอน
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
การสอน
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์

ม.เกษตรศาสตร์
ม.นเรศวร
ม.นเรศวร
ม.เทคโนโลยีสรุ นารี
ม.นเรศวร
ม.นเรศวร
ม.มหิดล
ม.มหิดล
ม.เชียงใหม่

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2552
2547
2546
2555
2549
2548
2555
2550
2547

3

ภาระการสอน
(จํานวน ชม./สัปดาห์)
เมื่อเปิด
ปัจจุบัน
หลักสูตรนี้
7
11
13

15

16

18
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10. สถานที่จดั การเรียนการสอน
10.1 คณะศึกษาศาสตร์ ห้องบรรยายอาคาร 1 และ 2 ห้องสัมมนา 1 และ 2 ห้อง Self-Access
ห้องจิตตปัญญา ห้องคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์
10.2 คณะวิ ท ยาศาสตร์ ห้ อ งบรรยาย ห้ อ งประชุ ม และห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ช าเฉพาะของคณะ
วิทยาศาสตร์ ตามกลุ่มวิชาของบัณฑิต
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ผลการประเมินสมรรถนะในระดับนานาชาติของผู้เรียนไทยในเรื่องการใช้ความรู้และทักษะ
เพื่อเผชิญกับโลกในชีวิตจริง 3 ด้านคือการรู้วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) การรู้คณิตศาสตร์ (Mathematical
Literacy) และการรู้การอ่าน (Reading Literacy) ในการประเมินตามโครงการ Program for International
Student Assessment หรือ PISA ขององค์การพัฒนาและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Organization for
Economic Co-operation and Development หรือ OECD) เมื่อปีพ.ศ. 2549 พบว่าคะแนนเฉลีย่ สมรรถนะ
ของผู้เรียนไทยคือ 421 คะแนนซึ่งเป็นคะแนนที่ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของ OECD ซึ่งเป็นคะแนนมาตรฐาน 500
คะแนน และคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะของไทยอยู่ในอันดับสูงไม่เกินอันดับที่ 44 และอยู่ในอันดับต่ําไม่เกิน
อันดับที่ 47 ของประเทศที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 57 ประเทศ (สุนีย์ คล้ายนิลและคณะ, 2551) จากผล
การประเมิ น ศั ก ยภาพด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นไทยในระดั บ ประเทศและระดั บ
นานาชาติดังกล่าวสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ที่ยังไม่มีคุณภาพเพียงพอ
สําหรับการเตรียมความพร้อมและประเทศไทยในประชาคมโลกต่อไปได้
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 1 จึงได้กําหนดนโยบายให้ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้มีศักยภาพที่เพียงพอต่อการยกระดับการศึกษาของประเทศไทยสู่
มาตรฐานสากล เน้นความเป็นเลิศเฉพาะทาง เช่น วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และปรับกระบวนการ
จั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ เ ป็ น ภาษาต่ า งประเทศ เพื่ อ ให้ การศึ กษา เป็ นกลไกสํ าคั ญ ในการขั บเคลื่ อนประเทศ
ตอบสนองต่อความต้องการของภูมิภาคในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) โดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2553)2 ได้กําหนดยุทธศาสตร์ของการพัฒนา
ประเทศ ที่มุ่งพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน และมุ่งสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และ
การสร้างปัจจัยแวดล้อม ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์ จึงควรมุ่งพัฒนาคนทั้ง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เพื่อให้มีทักษะชีวิตและสมรรถนะที่จําเป็นที่พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในโลกอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านได้อย่างเท่าทันและมีคุณธรรม มี
ความเข้าใจถึงผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อจะไปผลิตเยาวชน ให้เป็นทรัพยากรบุคคล
ที่มีคุณภาพ สามารถแสวงหาความรู้และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
1

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). แนวทางการดําเนินงาน โรงเรียนมาตรฐานสากล WORLDCLASS STANDARD SCHOOL. จาก http://www.worldclassschoolthai.net , สืบค้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554
2
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2553). ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11. สืบค้นเมื่อ 30 เมษายน 2554,
จาก http://www.ptwit.ac.th/pdf/Pan11.pdf
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12 ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
เป็ น หลั ก สู ต รเชิ ง รุ ก มุ่ ง พั ฒ นาครู ก ลุ่ ม สาระวิ ท ยาศาสตร์ หรื อ บุ ค คลากรทางการศึ ก ษา
โดยเฉพาะสาขาวิชาฟิสิกส์ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ และสามารถทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อ
พัฒนาวิชาชีพของตนเอง
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางทฤษฎี และมีทักษะการปฏิบัติงาน
วิชาชีพในสาขาวิชาของตนเองได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล อีกทั้งเป็นผู้
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในภาควิชาอื่นและในคณะอื่นของสถาบัน
13.1 ความสัมพันธ์วชิ าพืน้ ฐานและวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิตกับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนใน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมวดวิชา

รหัส-ชื่อรายวิชา

วิชาพื้นฐาน
366511 ทฤษฎีพื้นฐานทางการศึกษา
วิชาบังคับ
366513 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
ไม่นับหน่วยกิต

รายวิชา
หน่วยงาน
ของหลักสูตร
รับผิดชอบ
ภาควิชาการศึกษา
ภาควิชาการศึกษา

13.2 ความสัมพันธ์วิชาเลือกกับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในหลักสูตรในคณะอื่นของมหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ สามารถเลือกเรียนรายวิชาร่วมกับหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ของคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้

หมวดวิชา

รหัส-ชื่อรายวิชา

วิชาบังคับ 271511 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1
271512 กลศาสตร์คลาสสิก
271513 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
วิชาเลือก 261553 ฟิสิกส์ของนิวเคลียสและอนุภาค 1
261574 ดาราศาสตร์ฟิสิกส์
261580 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง
271545 ธรณีฟิสิกส์และโลกวิทยา
271554 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
271556 อุณหพลศาสตร์-กลศาสตร์ของไหลประยุกต์
5

รายวิชา
หน่วยงาน
ของ
หลักสูตร รับผิดชอบ
โดยตรง
ใช่
ภาควิชา
ฟิสิกส์
คณะ
วิทยาศาสตร์

หมาย
เหตุ

มคอ.2

13.3 การบริหารจัดการหลักสูตร
13.3.1 คณะศึกษาศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ เพื่อทําหน้าที่กํากับกระบวนการต่างๆ ในการดําเนินงานหลักสูตรการควบคุมคุณภาพและ
การเรียนการรู้ให้สอดคล้องกับปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและเพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดรายวิชา
ของหลักสูตร
13.3.2 การแต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชาของหลักสูตร เพื่อทําหน้าที่ประสานงาน
กับภาควิชาของคณะศึกษาศาสตร์และภาควิชาของคณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ผู้สอน และมหาบัณฑิต ในการ
พิจารณาข้อกําหนดรายวิชา การจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการดําเนินการ
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มคอ.2

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
การยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ จํ า เป็ น ต้ อ งอาศั ย ครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา ที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของการศึกษา
วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ กระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงต้องมิใช่เพียงการให้
ความรู้ แต่ยังต้องสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะทาง
ศึกษาศาสตร์และวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์ควบคู่กันไป ตลอดจนสนับสนุนให้มีเจตคติที่ดีต่อการแสวงหาความรู้
ในวิชาชีพ และใช้กระบวนการวิจัยเพื่อการแสวงหาความรู้นั้นอย่างต่อเนื่อง
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ค่านิยมที่ดีต่อวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์ ดังคุณลักษณะต่อไปนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีต่อวิชาชีพ
2. มีความรู้และเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
3. สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และถ่ายทอดความรู้
4. สามารถคิดวิเคราะห์และใช้กระบวนการวิจัยเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
5. เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้
สอดคล้องกับยุคสมัย
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
เปลีย่ นแปลง
1. แผนการพัฒนาหลักสูตร 1.การแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
1.1 แผนการดําเนินงานการ
หลักสูตรการศึกษา
พัฒนาหลักสูตรให้มี
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
มาตรฐานไม่ต่ํากว่าที่
ฟิสิกส์ หลักสูตรใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดไว้และสอดคล้อง พ.ศ. 2557 ให้มีคุณภาพ
เหมาะกับสังคม
กับความเปลี่ยนแปลง
ฐานความรู้และมี
การจัดการศึกษา
มาตรฐานตามกรอบ
วิทยาศาสตร์ และ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ความก้าวหน้าทาง
ระดับอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์และ
แห่งชาติที่ ศธ.ได้กําหนด
เทคโนโลยีของไทยและ
ของโลก
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หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1.คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ พ.ศ. 2557
2. ภายในปีการศึกษา2557 หลักสูตร
ได้รับการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
3.อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตามและทบทวนการ
ดําเนินการของหลักสูตร

มคอ.2

แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
เปลีย่ นแปลง
1.2 การกําหนดระยะเวลาใน 1.การรวบรวมและติดตาม 1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
ติดตามและประเมินหลักสูตรรวบรวม
การประเมินและปรับปรุง ผลการประเมิน QA ของ
ติดตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
การดําเนินการของ
หลักสูตรทุกรอบ 5 ปี
ของหลักสูตรรายปีการศึกษาและรอบ 5
หลักสูตรในรายปี
การศึกษา
การศึกษาและสิ้นสุดรอบ ปีการศึกษา
ปีหลักสูตร (5 ปี) ในด้าน 2. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/
ความพึงพอใจของ
มหาบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
มหาบัณฑิตและผู้ใช้หรือ
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
นายจ้างของมหาบัณฑิต 3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
ต่อมหาบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
การแต่งตั้งคณะกรรมเพื่อ 1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการสํารวจ
2. แผนการจัดหาวัสดุ
และจัดทําแผนการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
อุปกรณ์ สื่อการสอนและ สํารวจและรวบรวมข้อมูล
จากคณาจารย์และนิสิต
และครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
2. ได้รับการสนับสนุนการจัดหาครุภัณฑ์
การจัดหาเอกสาร คู่มือครู รวมถึงการกําหนด
ทุกปีอย่างน้อยร้อยละ 50 ของ
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์/ แผนการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่
แผนการจัดหาครุภัณฑ์
ฟิสิกส์ ของไทยและ
ต่างประเทศ อุปกรณ์การ เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาวิทยาศาสตร์/
ทดลอง สื่อการสอน และ
ครุภัณฑ์การศึกษาที่จําเป็น ฟิสิกส์ และในระยะเวลา
สําหรับการเรียนการสอน
5 ปีและเสนอต่อ
และการค้นคว้าวิจัย
มหาวิทยาลัย
3. แผนการพัฒนาบุคลากร 1. สนับสนุนบุคลากรให้ 1. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
2. เอกสารประกอบการสอน
พัฒนา การเรียนการ
ด้านการเรียนการสอน
สอน และการประเมินผล 3. รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
และการวิจัย
(มคอ.4) และ/หรือ รายงานผลการ
ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
คุณธรรม จริยธรรม
(มคอ.6)
ความรู้ ทักษะทางปัญญา 4. อาจารย์ประจําอย่างน้อยร้อยละ80ได้รบั
ทักษะระหว่างบุคคลและ
การพัฒนาทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 20
ความรับผิดชอบ และ
ชั่วโมงต่อปี
ทักษะการวิเคราะห์เชิง 5. มีผลงานวิชาการ/วิจัยของคณาจารย์
ตัวเลข การสื่อสารและ
ประจําอย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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มคอ.2

แผนการพัฒนา/
เปลีย่ นแปลง

4. แผนการพัฒนาศักยภาพ
ของนิสิต

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

2. ส่งเสริมให้บคุ ลากรใช้
ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย
มาเป็นส่วนหนึ่งในการ
เรียนการสอน และการ
ทําวิจัยในชั้นเรียน
1.สนับสนุนให้นิสิตมีโอกาส
เข้าร่วมประชุมหรือ
นําเสนอผลงาน
2.การส่งเสริมศักยภาพใน
การทํางานวิจัย

9

1. กําหนดให้นสิ ิตเข้าร่วมประชุม/อบรม/
สัมมนาการศึกษาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์ กับ
คณาจารย์และเพื่อนนิสิต ทีจ่ ัดขึ้นโดย
สาขา ภาควิชา คณะ หรือมหาวิทยาลัย
อย่างน้อย 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
2. กําหนดให้นิสติ เข้าร่วมการอบรม/
สัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ
โดยเฉพาะ การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
และจรรยาบรรณนักวิจัย เช่น การใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ การสืบค้น
ฐานข้อมูล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

มคอ.2

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
5 ระบบทวิภาค (จันทร์-ศุกร์) แผน ก แบบ ก 2
ประกอบด้วย ภาคการศึกษาต้น และ ภาคการศึกษาปลาย
5 ระบบทวิภาค (เสาร์-อาทิตย์) แผน ข
ประกอบด้วย ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย และภาคฤดูร้อน
5 ระบบทวิภาค (ภาคฤดูร้อน) แผน ข
จัดการเรียนเฉพาะภาคฤดูร้อน
1.2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
5 ระบบระบบทวิภาค (จันทร์-ศุกร์)
ภาคการศึกษาต้น
เดือน สิงหาคม ถึง ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม
5 ระบบทวิภาค (เสาร์-อาทิตย์)
ภาคการศึกษาต้น
เดือน สิงหาคม ถึง ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือน ธันวาคม ถึง เมษายน
ภาคฤดูร้อน
เดือน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม
5 ระบบทวิภาค (ภาคฤดูร้อน)
1 ภาคฤดูร้อน/ปีการศึกษา เดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการศึกษาฟิสิกส์ เช่น กศ.บ. และ ค.บ. จาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือ
2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
กรณีผู้ขอรับทุนโครงการ สควค. แบบ Premium (แผน ก 2)
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
4. มีใบรับรองการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต
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มคอ.2

แผน ข
1. สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ด้ า นการศึ ก ษาฟิ สิ ก ส์ เช่ น กศ.บ. และ ค.บ. จาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือ
2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
3. มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา
4. มีใบรับรองการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ผู้เข้าศึกษาบางส่วน มีความรู้ภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ และอาจมีปัญหาเรื่องการปรับตัวใน
การเรียนระดับปริญญาโท รวมทั้งผู้เข้าศึกษาบางส่วน อาจมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หรือ ความรู้และ
ประสบการณ์ทางการศึกษา ที่ไม่เพียงพอต่อการเรียนรายวิชาเลือก หรือ การทําวิทยานิพนธ์
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
1) การจั ด ปฐมนิ เ ทศสํ า หรั บ นิ สิ ต ใหม่ แนะนํ า การเรี ย นในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาและการ
วางเป้าหมายชีวิต ตลอดจนประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น NULC หรือแหล่งเรียนรู้ที่
นิสิตสามารถเข้าไปใช้บริการเพื่อการพัฒนาภาษา
2) บูรณาการภาษาอังกฤษกับการจัดการเรียนการสอนรายต่าง ๆ
3) ให้นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นพื้นฐานของรายวิชาเลือก เพิ่มเติมตามความประสงค์
ของนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นหลัก
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาํ เร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
แผน ก แบบ ก 2
ชั้นปี
ปีที่ 1
ปีที่ 2
รวม
จํานวนนิสิตทีค่ าดว่าจะ
สําเร็จการศึกษา

2557
10
10
-

2558
10
10
20
10

ปีการศึกษา
2559
10
10
20
10

2560
10
10
20
10

2561
10
10
20
10

2558
10
10
20
10

ปีการศึกษา
2559
10
10
20
10

2560
10
10
20
10

2561
10
10
20
10

แผน ข (เสาร์-อาทิตย์)
ชั้นปี
ปีที่ 1
ปีที่ 2
รวม
จํานวนนิสิตทีค่ าดว่าจะ
สําเร็จการศึกษา

2557
10
10
-
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แผน ข (ภาคฤดูร้อน)
ชั้นปี

2557
10
10
-

ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
รวม
จํานวนนิสิตทีค่ าดว่าจะ
สําเร็จการศึกษา

2558
10
10
20
-

ปีการศึกษา
2559
10
10
10
30
-

2560
10
10
10
10
40
10

2561
10
10
10
10
40
10

2560
2,000,000

2561
2,000,000

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ
รายการรับ
ค่าธรรมเนียม
แผน
งบรายได้ที่ได้รับ
ก2
งบประมาณ3
รวมทั้งหมด
ค่าธรรมเนียม
แผน
งบรายได้ที่ได้รับ
ข
งบประมาณ2
รวมทั้งหมด

2557
1,000,000

ปีงบประมาณ
2558
2559
2,000,000 2,000,000

400,000
800,000
800,000
800,000
800,000
1,400,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
250,000
500,000
750,000 1,000,000 1,000,000
100,000
325,000

200,000
300,000
400,000
400,000
700,000 1,050,000 1,400,000 1,400,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย
รายการจ่าย
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว
2. งบดําเนินการ
2.1 กองทุนพัฒนาอาจารย์
2.1.1 หมวดค่าใช้สอย
2.1.2 หมวดเงินอุดหนุน
3

ปีงบประมาณ
2558
2559
2560
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000
1,330,000 1,330,000 1,330,000
270,000
270,000
270,000
250,000
250,000
250,000
20,000
20,000
20,000

2557
65,000
65,000
1,330,000
270,000
250,000
20,000

เทากับ 40% ของคาธรรมเนียม
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รายการจ่าย
2.2 กองทุนพัฒนาการเรียนการสอน
2.2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.2.4 หมวดเงินอุดหนุน
2.2.5 หมวดครุภัณฑ์
2.2.6 หมวดสิ่งก่อสร้าง
2.3 กองทุนพัฒนาวิชาการนิสิต
2.3.1 หมวดเงินอุดหนุน
รวม

2557
1,050,000
50,000
400,000
500,000
100,000
10,000
10,000
1,395,000

2558
1,050,000
50,000
400,000
500,000
100,000
10,000
10,000
1,395,000

ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
1,050,000 1,050,000 1,050,000
50,000
50,000
50,000
400,000
400,000
400,000
500,000
500,000
500,000
100,000
100,000
100,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
1,395,000 1,395,000 1,395,000

2.6.3 ประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตมหาบัณฑิต
100,000 บาท/หัว
2.7 ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือ
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต ระดับบัณฑิตศึกษา
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
- กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2 จํานวน 36 หน่วยกิต
- กรณีจัดการศึกษาตามแผน ข
จํานวน 36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
แผน ก แบบ ก 2
(1) จํานวนหน่วยกิต
งานรายวิชาจํานวนไม่น้อยกว่า
24 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
5 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
(2) เงื่อนไขของสาขาวิชา
นิสิตอาจจําเป็นต้องเรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร (กรณีผู้รับทุนโครงการ สควค. ประเภททุน Premium ให้ลงเรียนวิชาเลือกเพิ่มเติมตาม
แผนการศึกษา)
แบบแผน ข
(1) จํานวนหน่วยกิต
งานรายวิชาจํานวนไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
5 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
(2) เงื่อนไขของสาขาวิชา
นิสิตอาจจําเป็นต้องเรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร
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ตารางโครงสร้างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

ลําดับ
ที่
1

2
3
4

เกณฑ์ ศธ.
พ.ศ. 2548

รายวิชา

งานรายวิชา (Course work) ไม่น้อยกว่า
1.1 วิชาพื้นฐาน
1.2 รายวิชาบังคับ
1.3 รายวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า
การค้นคว้าอิสระ
หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

แผน ก
แผน ข
แบบ ก 2
12
24
12
3-6
36
36

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2557
แผน ก
แบบ ก 2
24
3
18
3
12
5
36

3.1.3 งานรายวิชา
3.1.3.1 แผน ก แบบ ก 2
(1) งานรายวิชา
จํานวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
(1.1) วิชาพืน้ ฐาน
3 หน่วยกิต
366511 ทฤษฎีพื้นฐานทางการศึกษา
3(3-0-6)
Theoretical Foundations of Education
(1.2) วิชาบังคับ
จํานวน 18 หน่วยกิต
271511 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1
3(3-0-6)
Advanced Mathematical Physics I
271512 กลศาสตร์คลาสสิก
3(3-0-6)
Classical Mechanics
271513 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electromagnetic Theory
378511 การรู้วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Scientific Literacy and Curriculum Development
378512 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
3(2-2-5)
Research in Science Education
380501 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์
3(2-2-5)
Development of Learning Management in Physics
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(1.3) วิชาเลือก
จํานวนไม่น้อยกว่า
261553 ฟิสิกส์ของนิวเคลียสและอนุภาค 1
Nuclear and Particle Physics I
261574 ดาราศาสตร์ฟิสิกส์
Astrophysics
261580 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง
Advanced Physics Laboratory
271545 ธรณีฟิสิกส์และโลกวิทยา
Geophysics and Earth Science
271554 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
Renewable Energy Technology
271556 อุณหพลศาสตร์-กลศาสตร์ของไหลประยุกต์
Thermo-Fluid Mechanics
378513 สะเต็มศึกษา
STEM Education
378514 การจัดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Organization of Science and Mathematics Camp

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

กรณีผู้รบั ทุนโครงการ สควค. (ทุน Premium) ให้ลงเรียนวิชาเลือกต่อไปนี้เพิ่มเติมอีก จํานวน 15 หน่วยกิต
378515 ภาษา เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
Language, Technology and Learning Resource in Science
378516 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
Assessment and Evaluation of Learning in Science
378517 ความเป็นครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ
3(3-0-6)
Being Professional Science Teacher
378586 การปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 1
3(0-9-4)
Practicum Teaching Science in School I
378587 การปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 2
3(0-9-4)
Practicum Teaching Science in School II
(2) วิทยานิพนธ์
378583 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก2
Thesis I, Type A2
378584 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก2
Thesis II, Type A2
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(3) หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จํานวน
366513 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
Research Methodology in Social Sciences
378581 สัมมนา 1
Seminar I
378582 สัมมนา 2
Seminar II

5 หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

3.1.3.2 แผน ข
(1) งานรายวิชา
จํานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(1.1) วิชาพืน้ ฐาน
3 หน่วยกิต
366511 ทฤษฎีพื้นฐานทางการศึกษา
3(3-0-6)
Theoretical Foundations of Education
(1.2) วิชาบังคับ
จํานวน 18 หน่วยกิต
271511 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1
3(3-0-6)
Advanced Mathematical Physics I
271512 กลศาสตร์คลาสสิก
3(3-0-6)
Classical Mechanics
271513 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electromagnetic Theory
378511 การรู้วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Scientific Literacy and Curriculum Development
378512 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
3(2-2-5)
Research in Science Education
380501 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์
3(2-2-5)
Development of Learning Management in Physics
(1.3) วิชาเลือก
จํานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
261553 ฟิสิกส์ของนิวเคลียสและอนุภาค 1
3(3-0-6)
Nuclear and Particle Physics I
261574 ดาราศาสตร์ฟิสิกส์
3(3-0-6)
Astrophysics
261580 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง
3(0-6-3)
Advanced Physics Laboratory
271545 ธรณีฟิสิกส์และโลกวิทยา
3(3-0-6)
Geophysics and Earth Science
271554 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
3(3-0-6)
Renewable Energy Technology
271556 อุณหพลศาสตร์-กลศาสตร์ของไหลประยุกต์
3(3-0-6)
Thermo-Fluid Mechanics
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378513 สะเต็มศึกษา
STEM Education
378514 การจัดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Organization of Science and Mathematics Camp
(2) การค้นคว้าอิสระ
จํานวนไม่น้อยกว่า
378591 การค้นคว้าอิสระ 1
Independent Study I
378592 การค้นคว้าอิสระ 2
Independent Study II
378593 การค้นคว้าอิสระ 3
Independent Study III
(3) หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จํานวน
366513 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
Research Methodology in Social Sciences
378581 สัมมนา 1
Seminar I
378582 สัมมนา 2
Seminar II
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3(2-2-5)
6 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 2
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
271511 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1
Advanced Mathematical Physics I
366511 ทฤษฎีพื้นฐานทางการศึกษา
Theoretical Foundations of Education
366513 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)
Research Methodology in Social Sciences (Non-credit)
378511 การรู้วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาหลักสูตร
Scientific Literacy and Curriculum Development

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

9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
271512 กลศาสตร์คลาสสิก
Classical Mechanics
271513 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Theory
378512 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
Research in Science Education
380501 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์
Development of Learning Management in Physics
378581 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar I (Non-credit)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
รวม
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
xxxxxx วิชาเลือก
Elective Course
378583 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2
Thesis I, Type II

3(x-x-x)
6 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
378582 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar II (Non-credit)
378584 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2
Thesis II, Type II

1(0-2-1)
6 หน่วยกิต
รวม
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3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 2 (สําหรับผูร้ ับทุนโครงการ สควค. (ทุน Premium)*
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
271511 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1
Advanced Mathematical Physics I
366511 ทฤษฎีพื้นฐานทางการศึกษา
Theoretical Foundations of Education
366513 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)
Research Methodology in Social Sciences (Non-credit)
378511 การรู้วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาหลักสูตร
Scientific Literacy and Curriculum Development
378517 ความเป็นครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ
Being Professional Science Teacher

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
รวม 12 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
271512 กลศาสตร์คลาสสิก
Classical Mechanics
271513 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Theory
378512 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
Research in Science Education
380501 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์
Development of Learning Management in Physics
378581 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar I (Non-credit)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
รวม

ชั้นปีที่ 1
ภาคฤดูร้อน*
378515 ภาษา เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Language, Technology and Learning Resource in Science
378516 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Assessment and Evaluation of Learning in Science

3(2-2-5)
3(2-2-5)
รวม

21

12 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

มคอ.2

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
xxxxxx วิชาเลือก
Elective Course
378583 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2
Thesis I, Type II
378586 การปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 1
Practicum Teaching Science in School I

3(x-x-x)
6 หน่วยกิต
3(0-9-4)
รวม

12 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
378582 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar II (Non-credit)
378584 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2
Thesis II, Type II
378587 การปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 2
Practicum Teaching Science in School II

1(0-2-1)
6 หน่วยกิต
3(0-9-4)
รวม

----------------* หมายเหตุ
ชั้นปี 1 ภาคฤดูร้อน นิสิตกลับมาเรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ (2 รายวิชา)
ชั้นปี 2 ภาคการศึกษาต้น นิสิตกลับมาเรียนสัปดาห์ละ 1 วัน (1 รายวิชา)
ชั้นปี 2 ภาคการศึกษาปลาย นิสิตกลับมาเรียนสัปดาห์ละ 1 วัน (1 รายวิชา)
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3.1.4.2 แผน ข (เสาร์-อาทิตย์)
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
271511 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1
Advanced Mathematical Physics I
366511 ทฤษฎีพื้นฐานทางการศึกษา
Theoretical Foundations of Education
366513 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)
Research Methodology in Social Sciences (Non-credit)
378511 การรู้วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาหลักสูตร
Scientific Literacy and Curriculum Development

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

9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
271513 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Theory
380501 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์
Development of Learning Management in Physics
378581 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar I (Non-credit)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
รวม

6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1
ภาคฤดูร้อน
271512 กลศาสตร์คลาสสิก
Classical Mechanics
378512 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
Research in Science Education
378582 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar II (Non-credit)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
รวม
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
xxxxxx วิชาเลือก
Elective Course
378591 การค้นคว้าอิสระ 1
Independent Study I

3(x-x-x)
2 หน่วยกิต
รวม

5 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
xxxxxx วิชาเลือก
Elective Course
378592 การค้นคว้าอิสระ 2
Independent Study II

3(x-x-x)
2 หน่วยกิต
รวม

5 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคฤดูร้อน
xxxxxx วิชาเลือก
Elective Course
378593 การค้นคว้าอิสระ 3
Independent Study III

3(x-x-x)
2 หน่วยกิต
รวม
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3.1.4.3 แผน ข (ภาคฤดูร้อน)
ภาคฤดูร้อนที่ 1
271511 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1
Advanced Mathematical Physics I
366511 ทฤษฎีพื้นฐานทางการศึกษา
Theoretical Foundations of Education
366513 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)
Research Methodology in Social Sciences (Non-credit)
378511 การรู้วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาหลักสูตร
Scientific Literacy and Curriculum Development

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

9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อนที่ 2
271513 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Theory
378512 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
Research in Science Education
380501 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์
Development of Learning Management in Physics
378581 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar I (Non-credit)
378591 การค้นคว้าอิสระ 1
Independent Study I

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
2 หน่วยกิต
รวม
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ภาคฤดูร้อนที่ 3
271512 กลศาสตร์คลาสสิก
Classical Mechanics
378582 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar II (Non-credit)
xxxxxx วิชาเลือก
Elective Course
xxxxxx วิชาเลือก
Elective Course
378592 การค้นคว้าอิสระ 2
Independent Study II

3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
2 หน่วยกิต
รวม

11 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อนที่ 4
xxxxxx วิชาเลือก
Elective Course
378593 การค้นคว้าอิสระ 3
Independent Study III

3(x-x-x)
2 หน่วยกิต
รวม
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3.1.5 ความหมายเลขประจําวิชา
ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น 2 ชุดๆ ละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้
กลุ่มวิชาคณะศึกษาศาสตร์
1) เลขสามตัวแรก เป็น กลุ่มเลขประจําสาขาวิชา
366 หมายถึง สาขาวิชาด้านศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
378 หมายถึง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
379 หมายถึง สาขาวิชาเคมี คณะศึกษาศาสตร์
380 หมายถึง สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์
381 หมายถึง สาขาวิชาชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์
382 หมายถึง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
2) เลขสามตัวหลัง เป็น กลุ่มเลขประจําวิชา
2.1) เลขรหัสตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึงระดับชั้นปีที่ควรเรียนสําหรับรายวิชานี้
เลข 4 หมายถึง รายวิชาของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
เลข 5 หมายถึง รายวิชาของหลักสูตรระดับปริญญาโท
2.2) เลขรหัสตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึงหมวดหมู่ในสาขาวิชา ซึ่งประกอบด้วย
เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับ
เลข 1, 2 หมายถึง กลุ่มวิชาเลือก
เลข 8, 9 หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนา วิทยานิพนธ์
3) เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึง ลําดับที่รายวิชาตามเลขรหัสตัวกลาง
กลุ่มวิชาคณะวิทยาศาสตร์
1) เลขสามตัวแรก เป็น กลุ่มเลขประจําสาขาวิชา
261 หมายถึง สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
271 หมายถึง สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
2) เลขสามตัวหลัง เป็น กลุ่มเลขประจําวิชา
2.1) เลขรหัสตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึง ระดับชั้นปีที่เปิดสอน
2.2) เลขรหัสตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึง กลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
เลข 0 หมายถึง คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์พื้นฐานและภาษาอังกฤษ
เลข 1 หมายถึง กลศาสตร์ ฟิสิกส์สถานะของแข็งและฟิสิกส์พลาสมา
เลข 2 หมายถึง อุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์สถิติ ฟิสิกส์พลังงานสูง
เลข 3 หมายถึง คลื่นและแม่เหล็กไฟฟ้า
เลข 4 หมายถึง อิเล็กทรอนิกส์และวัสดุศาสตร์
เลข 5 หมายถึง ฟิสิกส์แผนใหม่ ทฤษฎีสัมพัทธภาพทฤษฎีควอนตัม
เลข 6 หมายถึง ดาราศาสตร์
เลข 7 หมายถึง ฟิสิกส์คํานวณ
เลข 8 หมายถึง ปฏิบัติการฟิสิกส์
เลข 9 หมายถึง สัมมนาฟิสิกส์ วิทยานิพนธ์
2.3) เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึง อนุกรมของรายวิชา
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3.1.6 คําอธิบายรายวิชา
261553 ฟิสิกส์ของนิวเคลียสและอนุภาค 1
3(3-0-6)
Nuclear and Particle Physics I
สมบัติของนิวเคลียส แรงนิวเคลียร์ แบบจําลองของโครงสร้างนิวเคลียส ทฤษฎีของกระบวนการ
สลายตัว ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ทฤษฎีการกระเจิง เครื่องเร่งอนุภาคและเครื่องตรวจจับ การจําแนกอนุภาค
มูลฐาน สมบัติและอันตรกิริยาของอนุภาคมูลฐาน ควาร์กและเลปตอน แบบจําลองควาร์ก
Properties of the nucleus. Nuclear force. Models of nuclear structure. Theory of
decay process. Nuclear reaction. Scattering theory. Model of nuclear reactions. Particle
accelerators and detectors. Classification of elementary particles. Properties and
interaction of elementary particles. Quarks and leptons. Quark model.
261574 ดาราศาสตร์ฟิสิกส์
3(3-0-6)
Astrophysics
ดาวฤกษ์และวิวัฒนาการ เหตุการณ์เกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของดาวฤกษ์ สถานะ
สุดท้ายของดาวฤกษ์ แกแลกซี ฟิสิกส์อวกาศ แรงโน้มถ่วงและจักรวาลวิทยา
Stars and their evolution, cataclysmic events, final state of stars, galaxies, space
physics, gravitation and cosmology
261580 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง
3(0-6-3)
Advanced Physics Laboratory
การทดลองทางฟิ สิ ก ส์ ร ะดั บ สู ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กลศาสตร์ เทอร์ โ มไดนามิ ก ส์ แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า
อิเล็กทรอนิกส์ ออกติกส์ รังสีเอ็กซ์ โซลิตสเตทฟิสิกส์ นิวเคลียร์ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์
Advanced physics laboratory on mechanics, thermodynamics, electrodynamics,
electronics, optics, x-ray, solid physics, nuclear physics, and astronomy
271511 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1
3(3-0-6)
Advanced Mathematical Physics I
สมการอนุพันธ์สามัญ สมการอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสองและอันดับสูงกว่า การแปลงลาปลาซ
อนุกรมฟูเรียร์และการแปลงฟูเรียร์ สมการอนุพันธ์ย่อย ฟังก์ชันแกมมาฟังก์ชันเบสเซล ฟังก์ชันเลอจอง การ
วิเคราะห์เชิงเวกเตอร์
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 กลศาสตร์คลาสสิก
3(3-0-6)
Classical Mechanics
กลศาสตร์นิวตัน กลศาสตร์ลากรางจ์ สมการแฮมิลตัน การสั่นน้อยๆ การแปลงแบบบัญญัติ
สมการแฮมิลตันจาโคบี กลศาสตร์สัมพันธภาพ
Newtonian mechanics, Lagrangian mechanics, Hamiltonian equation, small
oscillation, canonical transformation, Hamilton-Jacobi equation, relativistic mechanics
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271513 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electromagnetic Theory
การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง เวกเตอร์ ปั ญ หาเงื่ อ นไขขอบเขตของไฟฟ้ าสถิ ต ทฤษฎี ข องไดอิ เ ล็ ก ตริ ก
พลังงานไฟฟ้าสถิต กระแสไฟฟ้าที่ไหลสม่ําเสมอ ความเป็นแม่เหล็กจากกระแสสม่ําเสมอ ทฤษฎีแม่เหล็กใน
สสาร พลังงานและโมเมนตัมของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า สมการคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
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
271545 ธรณีฟิสิกส์และโลกวิทยา
3(3-0-6)
Geophysics and Earth Science
ธรณีฟิสิกส์เกี่ยวกับโลก โครงสร้างของโลก การสั่นสะเทือน สนามแม่เหล็กของโลก แรงความโน้ม
ถ่วงของโลก แหล่งทรัพยากรธรณี
Geophysical science, earth structure, magnetic field of earth, gravity field of
earth, mineral resource
271554 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
3(3-0-6)
Renewable Energy Technology
พื้นฐานทางด้านพลังงานทดแทน เทคโนโลยีสําหรับพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปความร้อน ระบบ
เซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานคลื่น พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานน้ํา พลังงานลม พลังงานจากเชื้อเพลิง
ชีวมวล ศักยภาพของแหล่งพลังงานทดแทนในประเทศไทย การวิเคราะห์แหล่งพลังงานหมุนเวียนทางด้าน
เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 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
271556 อุณหพลศาสตร์-กลศาสตร์ของไหลประยุกต์
3(3-0-6)
Thermo-Fluid Mechanics
สมบัติและกระบวนการทางเทอร์โมไดนามิก ระบบความร้อน ระบบความเย็น การทําความเย็น
อุณหภูมิต่ํา สมบัติของไหล สมการของการไหล ของไหลแบบอัดตัวได้ การไกลภายในและภายนอก การ
วิเคราะห์อุณหพลศาสตร์-กลศาสตร์ของของไหลสําหรับการไหลคงที่ในอุปกรณ์
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
366511 ทฤษฎีพื้นฐานทางการศึกษา
3(3-0-6)
Theoretical Foundations of Education
บทบาทและความสําคัญของปรัชญาที่มีต่อการจัดการศึกษา สาระสําคัญของปรัชญาต่อ การจัด
หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผล แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนรู้และการพัฒนามนุษย์ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและให้คําปรึกษา ความหมายและ
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ขอบเขตของสังคมวิทยาการศึกษา บทบาทของการศึกษาที่มีต่อสังคม โรงเรียนในฐานะเป็นองค์กรของสังคม
การศึกษาตลอดชีวิตและบทบาทการศึกษาในยุค โลกาภิวัตน์ โดยเน้นการนําแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน
ดังกล่าวมาบูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้กับการจัดการศึกษาให้สัมพันธ์กับสาขาวิชาเฉพาะ
Role and importance of philosophy for education, contents of philosophy to
curriculum planning, instruction and assessment in education, foundation of psychology
theories in learning and human development, educational psychology, guidance and
counseling psychology, meaning and contents of educational sociology, roles of education
for social, schools as the social organization, life long education and role of education in
globalization focusing on the integration of the perspectives and the theories concerned
to apply for education; integrating knowledge of the major teaching
366513 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
Research Methodology Social Sciences
ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การกําหนดปัญหาการ
วิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน การออกแบบการวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การนําผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณ
นักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์
Research definition, characteristic and goal; type and research process, research
problem determination; variables and hypothesis; research design; instruments and data
collection method; data analysis; proposal and research report writing; research
evaluation; research application; ethics of researchers; and research techniques in social
sciences
378511 การรู้วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Scientific Literacy and Curriculum Development
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ การรู้วิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างการรู้วิทยาศาสตร์กับ
หลักสูตรการศึกษาไทย ทฤษฎี องค์ประกอบ และการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานและมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรมาตรฐานสากล โลกศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การจั ด การเรี ย นรู้ และ/หรื อ วิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผล เพื่ อ การรู้ วิ ท ยาศาสตร์
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
Nature of science; scientific literacy, relationships between scientific literacy and
Thai educational curriculm; theory, component and development of curriculum; basic
education core curriculum and national science curriculum standards; world-class standard
curriculum; global education, research concerned curriculum, learning management and/or
assessment and evaluation for scientific literacy; practice on school curriculum
development
378512 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
3(2-2-5)
Research in Science Education
แนวคิด หลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน การวิจัยแบบผสมผสาน และ การวิจัยเชิง
คุณภาพ บทบาท หน้าที่และจรรยาบรรณนักวิจัย การสังเคราะห์ปัญหาวิจัย เครื่องมือวิจัย ปฏิบัติการ
สํารวจ สัมภาษณ์ สังเกต บันทึกข้อมูลภาคสนาม วิเคราะห์ และตีความข้อมูล การสรุปและอภิปราย
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ผลการวิจัย การวิพากย์ความน่าเชื่อถือของข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย งานวิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Concept and principle of classroom action research, mixed research and
qualitative research; roles, duty and ethics of researcher; synthesis of research problem;
research instruments: practices on data collections: surveys, interviews, observations, field
notes; qualitative data analysis and interpretation; summary and discussion; critiques on
trustworthiness in research; writing qualitative research report, international research
presentation on science curriculum, learning management and learning evaluation; use of
research process to develop learning innovation in science
378513 สะเต็มศึกษา
3(2-2-5)
STEM Education
ความสําคัญของสะเต็มศึกษา ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยี
แนวคิ ด หลั ก การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบบู ร ณาการ การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบเน้ น ปฏิ บั ติ การบู ร ณาการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์สู่การเรียนรู้ การบูรณาการวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมสู่การเรียนรู้ สะเต็มศึกษากับบริบทไทย งานวิจัยเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา
Importance of STEM education; nature of science, mathematics, engineering and
technology; concepts and principles of learning management with integration; practicebased instruction; integration among Science, Technology, Engineering and Mathematics
(STEM) into learning; integration among Science, Technology, Society and Environment
(STSE) into learning; STEM education in Thai context; research about STEM education
378514 การจัดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Organization of Science and Mathematics Camp
การศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ ด้ ว ยเกม รายการโทรทั ศ น์/ วิ ท ยุ อิ น เตอร์เ น็ ต และ/หรือ สื่ อ วิ ดิ ทั ศ น์
แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ ชุมนุมวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ หน่วยงาน/องค์กรทาง
วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ ทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์ การจัดค่ายวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
การจัดค่ายวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ระดับมัธยม
Study science through games, television/radio programs, internet and/or media;
learning resources in science e.g. museums and zoos; science/mathematics clubs;
organizations/institutes for science/mathematics education; conservative-based field trip;
science/mathematics camps for primary education, science/ mathematics camps for
secondary education
378515 ภาษา เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
Language, Technology and Learning Resource in Science
การฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในห้องเรียน การใช้ภาษาอังกฤษพูดโต้ตอบด้วย
สํานวนและสําเนียงภาษาที่ถูกต้อง คําศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทางการศึกษาและวิทยาศาสตร์ แหล่ง
เรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ใ นและต่ า งประเทศ การจั ด สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎี รูปแบบ และกลยุทธ์การ
พัฒนานวัตกรรม เครือข่ายการเรียนรู้ การออกแบบ การประเมินผล และการปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยี
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สารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ/หรือ แหล่งเรียนรู้ จัดการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Practice in using Thai language for classroom communication, using English
language focusing on reflexive speaking with correct expressions and pronunciation;
vocabulary and terminology in education and science; science learning resources in Thai
and others, organizing environment for learning in science, applying computer and
informational technology for learning management; theory, model and strategy for
innovation; learning network; designing, evaluating and improving innovation, informational
technology and communication to promote science learning; practice on using English
language, informational technology and/or learning resource to manage learning in science
378516 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
Assessment and Evaluation of Learning in Science
ทฤษฎี หลักการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์และการแปลผลการ
ประเมิน นวัตกรรมการวัดผลและประเมินผล การออกแบบและการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผล
สําหรับห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือวัดผล การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และการแปลผล
การประเมินการจัดการเรียนรู้ คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับการวัดผลและประเมินผล
Theories and principles of assessment and evaluation in science; analysis and
interpretation of evolutional result; innovations of assessment and evaluation; design and
development of instruments assessing and evaluating learning in science classroom,
practices on developing the instruments, collecting data and interpreting data; evaluating
teaching practice; ethical and moral in assessment and evaluation
378517 ความเป็นครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ
3(3-0-6)
Being Professional Science Teacher
ความสําคัญของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู พัฒนาการของวิชาชีพครูและองค์กร
วิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ การเสริมสร้างศักยภาพ
และสมรรถภาพความเป็นครูวิทยาศาสตร์ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ครูวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษาและ
ประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ ทฤษฎี หลักการ และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ วัฒนธรรม มนุษยสัมพันธ์ และการสื่อสารในองค์กร ภาวะผู้นําทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ศึ ก ษา การทํ า งานเป็ น ที ม การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา การบริ ห ารจั ด การชั้ น เรี ย น
วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์ และการจัดโครงการฝึกอาชีพ
Importance of teacher profession; teachers' roles, functions and duties;
development of teacher profession and its organization, characteristics of good teachers,
creating good attitudes towards science teacher profession; increasing teachers' potential
and competence, how to be a life-long learner; science teacher profession criteria, moral
and professional ethics for teachers; basic knowledge about the laws concerning
education and professional practice in science school; theories, principles and information
technology for educational management; systematical thought, culture, human
relationship and communication in organization; leadership in science education, team
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work; quality assurance of education; science classroom management; vocational training
project
380501 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์
3(2-2-5)
Development of Learning Management in Physics
หลักการเปลี่ยนแปลงมโนมติ ทฤษฏีการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม โซเชียลคอนตรัคติวิซึม
รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์ วิธีสอนวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์ เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์/
ฟิสิกส์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์ จิต
วิทยาศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ฟิสิกส์ ปฏิบัติการ
สังเกตการจัดการเรียนรู้ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์เฉพาะเนื้อหาตามศักยภาพของการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
Principle of conceptual change; constructivist learning theory, social-constructivist
learning theory; instructional model in science/physics, teaching approach in
science/physics, teaching technique in science/physics; science process skills; assessment
and evaluation in learning science/physics scientific mind; lesson plan; media; learning
resources and environment for learning in physics; practices on observing, designing and
teaching physics based on the particular topic and learner’s learning potential
378581 สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
ศึกษา อภิปราย วิเคราะห์ประเด็นปัญหาการศึกษาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยาของประเทศ
ไทย เปรียบเทียบกับต่างประเทศ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัญหาวิจัยกับระเบียบวิธีวิจัย อภิปราย
แนวโน้มการทําวิจัยเพื่ออนาคต และนําเสนอตัวอย่างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา
Study, discussion and analysis of issues in science/physics/chemistry/biology
education in Thailand and others; analysis of connections between research problem and
research methodology; discussion on research trend for future and presentation about an
innovation for solving problem
378582 สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar II
ฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา การ
นําเสนอและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทยหรือประชาคมอาเซียน
Practice on seminar in science/physics/chemistry/biology education; presentation
and exchange of graduates’ research experience in Thailand or Asian countries
378583 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2
6 หน่วยกิต
Thesis I, Type II
ศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น วิเคราะห์ประเด็นปัญหาของการศึกษาเฉพาะทาง ทิศทางและแนวโน้มการ
พัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ เพื่อการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา ดําเนินการเขียนหัวข้อเรื่องที่สนใจศึกษา
และการจัดทําเอกสารแนวคิดเบื้องต้นในการวิจัย จัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์
Review and analyze research problems related to education in specific area,
direction and trend of research/thesis for develop curriculum and instruction innovation
focusing on the majors, writing concept paper, writing final draft of research proposal
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378584 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2
6 หน่วยกิต
Thesis II, Type II
ดําเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รายงานผลการวิจัย การสรุปและ
อภิปรายผล จัดทําร่างวิทยานิพนธ์ สอบวิทยานิพนธ์ผ่าน แก้ไข (ถ้ามี) และจัดทํารายงานวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์เสนอบัณฑิตวิทยาลัย
Operating research, gathering data, analyzing data, reporting research results,
summary and discussion; having final draft of research report/thesis; passing thesis defense
and then revising the report (if in case), developing full thesis report for the graduate
school
378591 การค้นคว้าอิสระ 1
2 หน่วยกิต
Independent Study I
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนรู้ นําเสนอหัวข้อการศึกษา ความสําคัญของปัญหา
เชื่อมโยงกับสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้เฉพาะทาง จัดทํารายงานสรุปแนวคิดการวิจัย โครงร่างการ
ค้นคว้าอิสระพร้อมนําเสนอต่อคณะกรรมการ
Inquiry study, analysis of learning contexts, presentation of studied topic, research
background and significance according to critical circumstances of specific area, report on a
concept paper and proposal towards committee
378592 การค้นคว้าอิสระ 2
2 หน่วยกิต
Independent Study II
นําเสนอระเบียบวิธีวิจัยที่สอดคล้องกับหัวข้อการค้นคว้าอิสระ วางแผนการสร้างและพัฒนา
เครื่องมือวิจัย การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย จัดทําเครื่องมือวิจัยและนวัตกรรมพร้อมนําเสนอต่อ
คณะกรรมการ
Presentation of research methodology concerned their topic of self-study,
planning how to construct and develop research instruments, collection and analysis of
research data, developing research instruments and innovation for their committee
consideration
378593 การค้นคว้าอิสระ 3
2 หน่วยกิต
Independent Study III
นํ า เสนอผลการวิ จั ย บทสรุ ป การอภิ ป รายผลและข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การนํ า ไปใช้ ประชุ ม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การค้นคว้าอิสระ รับฟังข้อวิพากษ์จากคณะกรรมการ แก้ไข (ถ้ามี) และจัดทํา
รายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ เสนอบัณฑิตวิทยาลัย
Presentation of research results, conclusion, discussion and suggestion with
implication, meeting for exchange on experience about self-study, getting criticism of
committee and then revising report (if in case); developing full report of independent
study for the graduate school
378586 การปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 1
3(0-9-4)
Practicum Teaching Science in School I
การประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ จากรายวิชาทั้งหมดที่เรียน ไปฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ในสถานศึกษา โดยฝึกปฏิบัติงานครูผู้ช่วยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เน้นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
34

มคอ.2

พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การสร้างสื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นําเสนอประเด็นปัญหาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และแนวทางแก้ไข
Application of knowledge, skills and experience from all course works to be
trained in science teaching profession in science classroom; practice on curriculum
development, learning management, learning media, measurement and evaluation of
learning, as well as, management of the student development activities; presentation of
issue in science learning management and its’ solution
378587 การปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 2
3(0-9-4)
Practicum Teaching Science in School II
ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การสร้างสื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการบริหารงานในสถานศึกษา อภิปรายและนําเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นวิชาชีพครู
Actual practices of science teaching profession in special science classroom;
practice on curriculum development, learning management, learning media, measurement
and evaluation of learning, as well as, management of the student development activities;
school administration management, discussion and presentation of science learning
innovation; development of learning management process; and extra activities for teacher
profession
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร
ลําดับ
1*
2*
3*
4.
5

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวธิติยา บงกชเพชร

ตําแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

ปร.ด.
ป.บัณฑิต
วท.บ.
นายเอก จันต๊ะยอด
อาจารย์
วท.ด.
ป.บัณฑิต
วท.บ.
นางสาวสุดารัตน์ ชาติสุทธิ อาจารย์
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
นายเกรียงศักดิ์ พรมภักดิ์
อาจารย์
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
นายทนงศักดิ์ โนไชยา
อาจารย์
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
หมายหตุ
* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ประเทศ

ปีที่สาํ เร็จ
การศึกษา

วิทยาศาสตรศึกษา
การสอน
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
การสอน
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์ประยุกต์
ฟิสิกส์ประยุกต์
ฟิสิกส์
วัสดุศาสตร์
วัสดุศาสตร์
วัสดุศาสตร์

ม.เกษตรศาสตร์
ม.นเรศวร
ม.นเรศวร
ม.เทคโนโลยีสรุ นารี
ม.นเรศวร
ม.นเรศวร
ม.มหิดล
ม.มหิดล
ม.เชียงใหม่
ม.นเรศวร
ม.นเรศวร
ม.นเรศวร
ม.เชียงใหม่
ม.เชียงใหม่
ม.เชียงใหม่

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2552
2547
2546
2555
2549
2548
2555
2550
2547
2556
2548
2544
2555
2549
2546
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ภาระการสอน
(จํานวน ชม./สัปดาห์)
เมื่อเปิด
ปัจจะบัน
หลักสูตรนี้
7
11
13

15

16

18

15

12

15
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3.2.2 อาจารย์ประจํา
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

ตําแหน่ง/ชื่อ-สกุล/
เลขบัตรประชาชน
รศ.ดร.เทียมจันทร์
พานิชย์ผลินไชย

คุณวุฒิ

ปร.ด. (การศึกษา)
ค.ม.(สถิติการศึกษา)
กศ.บ.(คณิตศาสตร์)
รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา-เคมี)
กศ.บ. (วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ)
รศ.บุหงา วชิระศักดิ์มงคล กศ.ม.(การแนะแนว)
กศ.บ.(เคมี)
ผศ.ดร.ปกรณ์ ประจันบาน กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
กศ.ม. (วิจัยและพัฒนาการศึกษา)
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
ผศ.ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ กศ.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
กศ.ม.(วิจัยการศึกษา)
ค.บ.(การประถมศึกษา)
ผศ.ดร.สิรินภา กิจเกื้อกูล ปร.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)
ป.บัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์)
วท.บ. (ชีวเคมี)
ดร.สุรีย์พร สว่างเมฆ
กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา-ชีววิทยา)
ป.บัณฑิตทางการสอน
วท.บ. (จุลชีววิทยา)
ดร.ธิติยา บงกชเพชร
ปร.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)
ป.บัณฑิตทางการสอน
วท.บ. (ฟิสิกส์)
ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์
กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา)
ป.บัณฑิต(การสอน)
วท.บ.(ชีววิทยา)
ดร.วนินทร สุภาพ
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศึกษา)
ป.บัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์)
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
ดร.สายฝน วิบูลรังสรรค์ กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา)
ศษ.บ.(มัธยมศึกษา-วิทย์)
ศษ.บ.(มัธยมศึกษา-คณิต)
ค.บ.(การประถมศึกษา)
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สถาบัน
ม.นเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มศว.พิษณุโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.เชียงใหม่
มศว.พิษณุโลก
วศ.ประสานมิตร
วศ.บางแสน
ม.นเรศวร
ม.นเรศวร
มศว.พิษณุโลก
ม.นเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วค.กําแพงเพชร
ม.เกษตรศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์
มศว.(ประสานมิตร)
ม.นเรศวร
ม.นเรศวร
ม.เกษตรศาสตร์
ม.นเรศวร
ม.นเรศวร
มศว.(ประสานมิตร)
ม.มหาสารคาม
ม.มหาสารคาม
ม.มหิดล
ม.มหิดล
ม.มหิดล
ม.นเรศวร
ม.นเรศวร
มรภ.พิบูลสงคราม
มสธ.
มสธ.

มคอ.2

ลําดับ
12

ตําแหน่ง/ชื่อ-สกุล/
เลขบัตรประชาชน
ดร.อังคณา อ่อนธานี

13

ดร.วิเชียร ธํารงโสตถิสกุล

14

ดร.ชํานาญ ปาณาวงษ์

15

ดร.เอก จันต๊ะยอด

16

ดร.สุดารัตน์ ชาติสุทธิ

17

ดร.เกรียงศักดิ์ พรมภักดิ์

18

ดร.ทนงศักดิ์ โนไชยา

คุณวุฒิ
กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน)
ศศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ)
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
ค.ด.(หลักสูตรและการสอน)
ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
ศษ.บ.(คณิตศาสตร์)
ค.บ.(การประถมศึกษา)
กศ.ด.(วิจัยและพัฒนาการศึกษา)
กศ.ม.(วิจัยและพัฒนาการศึกษา)
ค.บ.(ประถมศึกษา)
วท.ด. (ฟิสิกส์)
ป.บัณฑิตทางการสอน
วท.บ. (ฟิสิกส์)
ปร.ด. (ฟิสิกส์)
วท.ม. (ฟิสิกส์)
วท.บ. (ฟิสิกส์)
ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์
วท.บ. (ฟิสิกส์)
ปร.ด. (วัสดุศาสตร์)
วท.ม. (วัสดุศาสตร์)
วท.บ. (วัสดุศาสตร์)

สถาบัน
ม.นเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มรภ.นครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มสธ.
มสธ.
มรภ.พิบูลสงคราม
ม.นเรศวร
ม.นเรศวร
มรภ.กําแพงเพชร
ม.เทคโนโลยีสรุ นารี
ม.นเรศวร
ม.นเรศวร
ม.มหิดล
ม.มหิดล
ม.เชียงใหม่
ม.นเรศวร
ม.นเรศวร
ม.นเรศวร
ม.เชียงใหม่
ม.เชียงใหม่
ม.เชียงใหม่

3.2.3 อาจารย์พิเศษหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ไม่มี
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
มี เฉพาะกรณีผู้รับทุนโครงการ สควค. (ทุน Premium) ซึ่งจะต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในรายวิชา
378586 การปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 1 และ รายวิชา 378587 การปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน 2
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้รับทุน จะต้องสอบผ่านทุกรายวิชาของชั้นปีที่ 1 ตาม
แผนการศึกษา
4.1.2 การปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน สิ่งที่ต้องปฏิบัติดังนี้
4.1.2.1 จัดทําโครงการสอน แผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ ใช้กลวิธีสอนที่หลากหลาย ใช้
สื่อ/นวัตกรรม/เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
4.1.2.2 จัดทําบันทึกการเรียนรู้/บันทึกประจําวัน เกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึก
ประสบการณ์
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4.1.2.3 จั ด ทํา โครงการร่ วมกั บครู ห รื อบุ ค ลากรทางการศึก ษาของโรงเรี ย น เพื่ อ พัฒ นา
คุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนที่นิสิตออกฝึกประสบการณ์
4.1.2.4 สืบค้น วิเคราะห์ และนําผลการวิจัย มาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน
4.2 ช่วงเวลา
ตามแผนการศึกษา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
2 ภาคการศึกษา
4.4 การเตรียมการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ คณะกรรมการโครงการทุน Premium ของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะเป็นผู้
วางแผน และดํ า เนิ น การการนิ เ ทศ และประเมิ น ผลการฝึ ก ประสบการณ์ แ ละ ตลอดระยะเวลาของการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทํางานวิจัยหรือการค้นคว้าอิสระ
5.1 งานวิจัยวิทยานิพนธ์
5.1.1 คําอธิบายโดยย่อ
การทําวิจัยในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาฟิสิกส์ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ฟิสิกส์ ที่เหมาะสมกับบริบทและส่งเสริมนิสิตให้ได้รับการพัฒนาในทุกด้าน
5.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
ผู้วิจัย ต้องสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากรายวิชาบังคับ และวิชา
สัมมนา มากําหนดปัญหาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์ ศึกษาเอกสารหรือวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ออกแบบ
การวิจัย เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและอภิปรายผล เขียนรายงาน และนําเสนองานวิจัย
5.1.3 ช่วงเวลา
ตามแผนการศึกษา
5.1.4 จํานวนหน่วยกิต
จํานวนรวมทั้งหมด 12 หน่วยกิต กําหนดให้ลงทะเบียนดังนี้
378583 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2 จํานวน 6 หน่วยกิต
378584 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2 จํานวน 6 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต
5.1.5 การเตรียมการ
5.1.5.1 การมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับนิสิตเป็นรายบุคคลตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่นิสิตสนใจจะทําวิทยานิพนธ์
5.1.5.2 หลักสูตรกําหนดให้มีการจัดสัมมนาสําหรับนิสิตเข้าร่วม การประชุมหรือสัมมนาต่าง ๆ
ทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับทิศทางและแนวโน้มการทําวิจัยด้านฟิสิกส์ศึกษา
5.1.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทําหน้าที่ให้คําปรึกษาในการเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์
การจัดเตรียมโครงร่าง การสอบโครงร่าง กระบวนการศึกษาค้นคว้า การจัดทํารายงานวิทยานิพนธ์ และการ
ประเมินผลกระบวนการทําวิทยานิพนธ์ของนิสิต
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5.1.5.4 นิสิตศึกษาหาหัวข้อการทําวิจัย การจัดทําโครงร่างและสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การ
เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผล จัดทํารายงานวิทยานิพนธ์ ดําเนินการให้ส่วนใดส่วนหนึ่ง/ผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารการศึกษา หรือนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มีรายงานการประชุม
จํานวนอย่างน้อย 1 เรื่อง และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
5.1.6 กระบวนการประเมินผล อาจารย์ทปี่ รึกษาและคณะกรรมการสอบทําหน้าที่ในการประเมินผล
การทําวิจัยของนิสิตดังนี้
การลงทะเบียน
หลักฐาน/ร่องรอย
ผู้ประเมิน
378583 วิทยานิพนธ์ 1
1. หัวข้อวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
แผน ก แบบ ก 2
2. รายงานเอกสารแนวคิดเบื้องต้นในการวิจัย
จํานวน 6 หน่วยกิต
3. โครงร่างวิทยานิพนธ์
378584 วิทยานิพนธ์ 2
1. เครื่องมือวิจัย/นวัตกรรม
อาจารย์ที่ปรึกษา
แผน ก แบบ ก 2
2. รายงานผลการวิจัย
จํานวน 6 หน่วยกิต
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนิสิต
1) ด้านภาวะผู้นําสําหรับการ
การเรียนการสอนตามหลักสูตรส่งเสริม
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และ 1) การสร้างลักษณะนิสัยที่เหมาะสมกับภาวะผู้นําในการปฏิบัติงานหรือการ
การทําวิจัย
ทําวิจัยร่วมกับผู้อื่น การสอดแทรกเรื่องการเข้าสังคม มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
มีความเชื่อมั่นในตนเองกล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็น การเจรจา
สื่อสาร และการวางตัวในการทํางานร่วมกับบุคคลอื่นในระหว่างการ
เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและการทําการวิจัย
2) การพัฒนาภาวะผู้นําในการจัดการและแก้ไขปัญหาที่คาดการณ์ได้และ
คาดการณ์ไม่ได้ โดยการฝึกปฏิบัติการที่จะนําความรู้ภาคทฤษฎีไปใช้ใน
วิเคราะห์ปัญหาและแสวงหาความรู้ วิธีการแก้ปัญหาและการทําวิจัย
อย่ างสร้างสรรค์ แ ละเหมาะสม มีความสามารถกํากั บ ติดตาม และ
สนับสนุนให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการทํางานและการทําวิจัย
2) ด้านจริยธรรม และ
1) การเรีย นการสอนตามหลั ก สูต รมี ก ารให้ ค วามรู้ เ รื่อ งการประยุ กต์ ใ ช้
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาและฟิสิกส์ศึกษาหรือการแก้ปัญหาโดย
คํานึงถึงผลกระทบต่อด้านต่าง ๆ อย่างรอบคอบและมีคุณธรรมและ
จริยธรรมอันเหมาะสมที่ไม่ขัดแย้งกับค่านิยมทางสังคม
2) การมีจรรยาบรรณของการทําวิจัยและจรรยบรรณในวิชาชีพของตนเอง
3) ด้านศักยภาพในวิจัยเพื่อ
1) การเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในเชิงลึก มีทักษะ
พัฒนาการเรียนการสอน/การ
การทําวิจัย สามารถผลิตงานวิจัยที่มีประโยชน์และนําไปประยุกต์ใช้เพื่อ
จัดการเรียนรู้
การพัฒนาการเรียนการสอนได้ในภาคปฏิบัติ
2) มีความสามารถและรับผิดชอบในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง มีการ
พัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- จัดการเรียนรู้ใน
- มีการประเมินผลการ
1.1) มีความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์เกี่ยวกับคุณธรรม รายวิชาโดยสอดแทรก เรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 10 % ในทุก
1.2) ตระหนักถึงความสําคัญของการดํารงชีวิตและการ จริยธรรมควบคู่กับ
รายวิชา
ประกอบวิ ช าชี พ ตามคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ เนื้อหาวิชา
จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3) สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ ประเมินและจัดการ
ปัญหาคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนอย่างผู้รู้ด้วย
ความยุ ติ ธ รรมและชั ด เจนมี ห ลั ก ฐาน และ
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ โดยใช้ ดุ ล ยพินิ จ ที่ เ หมาะสม
และมีพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรมที่เป็น
แบบอย่างที่ดี
1.4) มีภาวะผู้นําในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติ
ตามหลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในที่ ทํ า งานและใน
ชุมชน
2. ด้านความรู้
- จัดการเรียนรู้โดยเน้น
2.1) มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจอย่ า งถ่ อ งแท้ ใ นเนื้ อ หา ผู้เรียนเป็นสําคัญ
สาระสํ า คั ญ หลั ก การและทฤษฎี ที่ สํ า คั ญ ของ - จัดการเรียนรู้ด้วย
สาขาวิ ช า ตลอดจนสามารถนํ า มาประยุ ก ต์ ใ น วิธีการที่หลากหลาย
การศึ ก ษาค้ น คว้ า ทางวิ ช าการหรื อ การปฏิ บั ติ ใ น - จัดการเรียนรู้โดย
วิชาชีพ
เชื่อมโยงกับ
2.2) มีความเข้าใจทฤษฎี หลักการ การวิจัยและวิธีการ สถานการณ์ในระดับ
ปฏิบัติทางวิชาชีพในระดับแนวหน้า
ตนเอง ชุมชน สังคม
2.3) มีความเข้าใจวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการ ประเทศ และ
ประยุกต์ใช้ ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจัยใน นานาชาติ
ปั จ จุ บั น ที่ มี ต่ อ องค์ ค วามรู้ แ ละต่ อ การปฏิ บั ติ ใ น
วิชาชีพ
2.4) ต ร ะ ห นั ก ใ น ร ะ เ บี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ น
สภาพแวดล้ อ มระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ที่ อ าจมี
ผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ
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- ประเมินผลสัมฤทธิ์ทั้ง
ภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติ
- ใช้วิธีการประเมินที่
หลากหลาย เช่น การ
นําเสนอผลงาน การ
ทดสอบ รายงาน การทํา
กิจกรรม การมีส่วนร่วม
ในการอภิปราย
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ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้
- ประเมินผลการเรียนรู้
- ให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า
และแลกเปลี่ยน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ประสบการณ์ผ่านการ เช่นการมีส่วนร่วมใน
อภิปรายกลุ่มและการ การอภิปราย การ
อภิปรายในชั้นเรียน
นําเสนอผลงาน การสอบ
- จัดการเรียนรู้โดยเน้น ปฏิบัติ
ภาคปฏิบัติ เช่น
การฝึกปฏิบัติ
ภาคสนาม หรือ การ
สังเกตทดลองเก็บ
ข้อมูลในสถานศึกษา
- ใช้บทความวิชาการ/
วิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศเป็นสื่อ
ประกอบการจัดการ
เรียนรู้

3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1) ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติในการจัดการ
ปัญ หาที่ ไม่ คาดคิดทางวิ ชาชีพ ในบริบทใหม่แ ละ
พัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนอง
ประเด็นปัญหา
3.2) สามารถใช้ ดุ ล ยพินิ จ ในการตั ดสิ น ใจแก้ ปัญ หาใน
ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่ มี ข้ อ มู ล ไ ม่ เ พี ย ง พ อ ไ ด้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล
3.3) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งพิมพ์ทาง
วิ ช าการ หรื อ รายงานทางวิ ช าชี พ และสามารถ
พัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับ
องค์ ค วามรู้ เ ดิ ม หรื อ เสนอเป็ น ความรู้ ใ หม่ ทาง
การศึกษา ได้อย่างเหมาะสม
3.4) สามารถใช้ เ ทคนิ ค ทั่ ว ไปหรื อ เฉพาะทางในการ
วิ เ คราะห์ ป ระเด็ น หรื อ ปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อ นได้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและเสนอแนะใน
วิชาชีพ
3.5) สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือ
โครงการวิ จั ย ค้ น คว้ า ทางการศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์
และฟิ สิ ก ส์ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง โดยใช้ ค วามรู้ ทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้เทคนิค
วิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้
หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพได้เหมาะสม
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
- ส่งเสริมให้นสิ ติ ได้ฝึก - ประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง
รับผิดชอบ
ทักษะการทํางานเป็น แบบรายบุคคลและราย
4.1) มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ บทบาทหน้ า ที่ แ ละ ทีม การเป็นผูน้ ํากลุ่ม
กลุ่ม
ความรับผิดชอบของตนเองและผู้อื่นในการทํางาน และผูต้ ามที่ดี ใน
- ประเมินการเข้าร่วมหรือ
และการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร ตลอดจน กิจกรรมและการฝึก
นําเสนอผลงานในงาน
การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาตนเองและวิ ช าชี พ อย่ า ง ปฏิบัตกิ ารต่าง ๆ
ประชุมวิชาการ
ต่อเนื่อง
- ส่งเสริมให้นสิ ติ เข้าร่วม
4.2) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือมีความ หรือนําเสนอผลงานใน
ยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
งานประชุมวิชาการทั้ง
4.3) สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานด้วยตนเองและ ในระดับประเทศและ
สามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการ นานาชาติ
ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ในระดับสูงได้
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4.4) มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานและร่วมมือกับ
ผู้อื่นอย่างเต็มที่ เพื่ อจัดการข้อโต้แย้งและปัญหา
ต่าง ๆ
4.5) แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้นําได้อย่างเหมาะสม
ต า ม โ อ ก า ส แ ล ะ ส ถ า น ก า ร ณ์ เ พื่ อ เ พิ่ ม พู น
ประสิทธิภาพในการทํางานของกลุ่ม
5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1) สามารถคัดกรองวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และ
สถิติ เพื่อนํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุป
ปัญหา และเสนอแนะแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา
วิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ และด้านอื่น ๆ
5.2) สามารถสื่ อ สารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมกั บ บุ ค คล ต่ า ง ๆ ทั้ ง ในวงการวิ ช าการ
และวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาและฟิสิกส์ศึกษา
รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งใน
รู ป แบบที่ เ ป็ น ทางการและไม่ เ ป็ น ทางการผ่ า น
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์
หรือโครงการค้นคว้าที่สําคัญ
5.3) สามารถใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื่ อ สาร
ประมวลผลข้อมูลและนําไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1) สามารถจัดทําโครงการสอน แผนการจัดการเรียนรู้
รายคาบ ใช้ ก ลวิ ธี ส อนที่ ห ลากหลาย ใช้ สื่ อ /
นวัตกรรม/เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
6.2) สามารถจัดทําบันทึกการเรียนรู้/บันทึกประจําวัน
เ กี่ ย ว กั บ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ที่ ไ ด้ รั บ จ า ก ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา
6.3) สามารถทํ าโครงการร่ ว มกั บ ครู หรื อบุ ค ลากรทาง
การศึ ก ษาของโรงเรี ย น เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์
6.4) ส า ม า ร ถ ทํ า วิ จั ย เ ชิ งปฏิ บั ติ ก า ร ใ น ชั้ น เ รี ย น
วิ ท ยาศาสตร์ แ ล ะฟิ สิ ก ส์ แ ล ะ ประยุ ก ต์ ใ ช้
ผลการวิจัยเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้
ในชั้นเรียน
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- ให้นิสิตสืบค้นงานวิจัย - ประเมินชิ้นงานที่เกิด
จากการสืบค้น
ด้วยระบบออนไลน์
เช่น การสืบค้น
- ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์จาก
วิทยานิพนธ์ได้รับการ
Thailis และบทความ ตอบรับให้นําเสนอ/
หรือ e-Journal จาก
ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
database ต่าง ๆ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
- สนับสนุนให้นสิ ิตส่ง
อย่างน้อย 1 เรื่อง
บทคัดย่อ/บทความ
- มีการอ้างอิงถึงงานวิจยั
วิจัยผ่านระบบ
ต่างประเทศ แบบ
ออนไลน์ของสถาบัน
Primary Source 3-5
หรือหน่วยงานต่าง ๆ
เรื่อง ในวิทยานิพนธ์/IS
- ให้ Social Network
ติดตามงาน
- ฝึกปฏิบัติการก่อนออก - ประเมินผลจากการ
สังเกตในชั้นเรียน และ
ฝึกประสบการณ์
การสัมภาษณ์ครูพี่เลี้ยง
- จัดรูปแบบการนิเทศ
แบบ Coaching and - การตรวจชิ้นงาน เช่น
Mentoring
แผนการจัดการเรียนรู้
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ บันทึกการเรียนรู้
- ประเมินผลจากการ
มัชฌิมนิเทศ ปัจฉิม
รายงานผลของโรงเรียน
นิเทศ
- ประเมินจากผลการสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์
และการสอบจบ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กําหนดให้สัญลักษณ์ • หมายถึงความรับผิดชอบหลัก และสัญลักษณ์ ο หมายถึงความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1
รายวิชาพื้นฐาน
366511 ทฤษฎีพื้นฐานทางการศึกษา
รายวิชาบังคับ
271511 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1
271512 กลศาสตร์คลาสสิก
271513 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
378511 การรู้วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาหลักสูตร
378512 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
380501 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์
รายวิชาเลือก
261553 ฟิสิกส์ของนิวเคลียสและอนุภาค 1
261574 ดาราศาสตร์ฟิสิกส์
261580 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง
271545 ธรณีฟิสิกส์และโลกวิทยา
271554 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
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3. ทักษะทางปัญญา
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4. ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวเลข
บุคคลและความ
การสื่อสารและ
รับผิดชอบ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3
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6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1
271556 อุณหพลศาสตร์-กลศาสตร์ของไหล
ประยุกต์
378513 สะเต็มศึกษา
378514 การจัดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
378515 ภาษา เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์
378516 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
378517 ความเป็นครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ
378586 การปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียน 1
378587 การปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียน 2
วิทยานิพนธ์
378583-4 วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2
การค้นคว้าอิสระ
378591-3 การค้นคว้าอิสระ
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
366513 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
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2. ความรู้

4
y

3. ทักษะทางปัญญา
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4. ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวเลข
บุคคลและความ
การสื่อสารและ
รับผิดชอบ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้

c

c

y

c

มคอ.2

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

378581 สัมมนา 1
378582 สัมมนา 2
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2. ความรู้
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4. ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวเลข
บุคคลและความ
3. ทักษะทางปัญญา
การสื่อสารและ
รับผิดชอบ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
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6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2546 โดยใช้ระบบ
อักษรลําดับขั้นและค่าลําดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละวิชา โดยแบ่งการกําหนดอักษรลําดับ
ขั้นเป็น 3 กลุ่ม คือ อักษรลําดับขั้นที่มีค่าลําดับขั้น อักษรลําดับขั้นที่ไม่มีค่าลําดับขั้น และอักษรลําดับขั้นที่ยังไม่มี
การประเมินผล
1.1 อักษรลําดับขัน้ ที่มีค่าลําดับขั้น ให้กําหนด ดังนี้
อักษรลําดับขั้น
ความหมาย
ค่าลําดับขั้น
A
ดีเยี่ยม (excellent)
4.00
B+
ดีมาก (very good)
3.50
B
ดี (good)
3.00
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 อักษรลําดับขัน้ ที่ไม่มีค่าลําดับขั้น ให้กําหนด ดังนี้
อักษรลําดับขั้น
ความหมาย
S
เป็นที่พอใจ (satisfactory)
U
ไม่เป็นที่พอใจ (unsatisfactory)
W
การถอนรายวิชา (withdrawn)
1.3 อักษรลําดับขัน้ ที่ยังไม่มีการประเมินผล ให้กําหนด ดังนี้
อักษรลําดับขั้น
ความหมาย
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (incomplete)
P
การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (in progress)
+
นิสิตต้องสอบได้สัญลักษณ์ A, B , B, C+, C หรือ S จึงจะถือว่าสอบผ่าน กําหนดให้รายวิชาบังคับของ
สาขาวิชาฟิสิกส์ นิสิตจะต้องได้ค่าลําดับขั้นไม่ต่ํากว่า C หรือ S มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นซ้ํา
อีกจนกระทั่งสอบผ่านตามเงื่อนไขในประกาศมหาวิทยาลัย
รายวิชาที่กําหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรลําดับขั้น S หรือ U ได้แก่รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต/
การสอบประมวลความรู้/สัมมนา/วิทยานิพนธ์ และ การค้นคว้าอิสระ
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สําเร็จการศึกษา
ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ. 3
ทวนสอบผลการวัดประเมินผลรายรายวิชา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
ประเมินจากนิสิตที่จบ/มหาบัณฑิต และประเมินจากผู้ใช้มหาบัณฑิต
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3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การประเมินการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 และประกาศเพิ่มเติมฉบับที่
1 -4 ดังนี้
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
3. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของหลักสูตร
4. มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ํากว่า 3.00
5. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
6. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
7. ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มีรายงาน
การประชุม (Proceedings) ที่มีคณะกรรมการ ภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review)ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาและฟิสกิ ส์ศึกษา
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะ
ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะในแก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ การวิจัย
อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอืน่ ๆ
1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรมใน
การจัดการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาและฟิสิกส์ศึกษา
2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
3. การส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาฟิสิกส์
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
หลักสูตรได้กําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้
1.1 การบริหารหลักสูตร
1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหน้าที่บริหารหลักสูตร
และการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรและการติดตามประเมินผลหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม และมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา หน้าที่ใน การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน อาทิ
ดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร จัดทําคู่มือนิสิต จัดให้ทุกรายวิชามี
ผู้รับผิดชอบรายวิชาและ / หรือผู้ประสานงานรายวิชา เพื่อจัดทําประมวลรายวิชาและตารางเรียน จัดให้มีการ
ประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต การประเมินรายวิชาโดยอาจารย์และนิสิต และมีระบบนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงและพัฒนาการสอนของอาจารย์และรายวิชาทุกปีการศึกษา
1.1.2 มีประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ มีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอน ที่มีคุณสมบัติและจํานวนครบถ้วนตามเกณฑ์ของ สกอ. รวมทั้งคุณสมบัติของ
ความเป็นครูผู้สอนและนักวิจัย ทําหน้าที่ดูแลให้คําปรึกษาแก่นิสิต ทั้งด้านการวางแผนการศึกษา การเรียน
การศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ตลอดจนการทําวิทยานิพนธ์ และให้คําแนะนําเรื่องระเบียบปฏิบัติ
ต่างๆ ตลอดช่วงเวลาการศึกษาของนิสิต
1.1.3 มีกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อเสริมความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร อาทิ
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ
1.1.4 มีระบบและกลไกในการควบคุมคุณภาพของวิทยานิพนธ์ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการ
ดําเนินวิทยานิพนธ์ อาทิ การกําหนดคุณสมบัติและความสามารถในการทําวิจัยของนิสิตก่อนอนุมัติให้เริ่มงานวิจัย
เพื่อวิทยานิพนธ์ จํานวนวิทยานิพนธ์ที่ต้องดูแลต่ออาจารย์ที่ปรึกษา วิธีดําเนิน การจัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์
การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เกณฑ์การสอบ / ให้
คะแนนและการตัดสินผลสอบ ระบบการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ และ ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ เป็นต้น
1.1.5 อาจารย์ประจําหลักสูตรทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนิสิตตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนสําเร็จ
การศึกษา นอกจากนี้ อาจารย์ประจําหลักสูตรที่ทําหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องทําหน้าที่บริหาร
หลักสูตรและการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร ติดตามประเมินผลหลักสูตร และทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรด้วย
1.1.6 กําหนดสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต่อนิสิต เท่ากับ 1 : 5
1.1.7 อาจารย์ประจําหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาโท และเพิ่มเติม
โดยอาจารย์นิเทศก์ ต้องเป็นอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามอาจารย์ผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.
2548 ระดับปริญญาโท
1.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
สถานที่สําหรั บการจัดการศึกษาในหลักสูตรมีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ และสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ในทุกด้าน โดยห้องบรรยายที่มีขนาดพอเหมาะกับจํานวนนิสิตพร้อมสิ่งอํานวยความสะดวก
ทางด้านโสตทัศนูปกรณ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต เครื่องฉายภาพ LCD projector
เครื่องฉายภาพเสมือนจริง ห้องจิตตปัญญา ห้องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งสัญญาอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายในทุก
จุดของสถานที่จัดการศึกษาสําหรับนิสิตในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ และห้อง Self assess ของคณะศึกษาศาสตร์
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สําหรับการค้นคว้าเอกสาร วารสาร หนังสือ ตํารา และระบบการสืบค้นจากฐานข้อมูลออนไลน์ทั้งของไทยและ
ต่างประเทศ
1.3 การสนับสนุนและการให้คาํ แนะนํานิสิต/นักศึกษา
มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้การดูแลด้านการศึกษา
โดยมี ก ารกําหนดตารางเวลาให้ นิ สิตพบเพื่อให้คําปรึ กษา การจั ดกิ จ กรรมการแนะแนวอาชีพ และแนวทาง
การศึกษาต่อที่เกี่ยวเนื่องกับหลักสูตร
1.4 การสํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน
จากผลการวิจัยและแหล่งให้ทุนการผลิตนิสิตในสาขาวิชาขาดแคลน คือสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสํารวจด้านตลาดแรงงานเพื่อนําประเมินระดับความต้องการในเชิง
ปริมาณและสํารวจความพึงพอใจหลังการรับนิสิตเข้างานในเชิงคุณภาพ
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
บริหารงบประมาณ ตามสัดส่วนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเ่ ดิม
หนังสือ ตํารา เอกสาร และวารสารที่ประกอบการเรียนการสอนส่วนใหญ่มีอยู่ในห้องสมุดคณะ
ศึกษาศาสตร์ นอกจากนี้ นิ สิ ตและคณาจารย์ส ามารถค้นคว้า ข้อมู ล วิจั ย ตลอดจนข้อมู ล ข่าวสารวิชาการที่
เกี่ยวข้องด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ โดยใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักหอสมุด และยัง
สามารถขอรับบริการยืมหนังสือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ได้ผ่านทางสํานักหอสมุด ซึ่งอาจสรุปแหล่งทรัพยากร
ข้อมูล ความรู้ งานวิจัยที่สามารถค้นได้ดังนี้
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด
ตําราเรียน
ภาษาไทย
78,147
ภาษาต่างประเทศ
26,037
วารสาร
ภาษาไทย
568
ภาษาต่างประเทศ
190
โสตทัศนวัสดุ
(วีดีทัศน์, แผ่นดิสก์, เทป
4,144
บันทึกเสียง, ซีดีรอม
ฐานข้อมูลอิเล็กทอนิกส์ )
DAO , Emerald Full Text
Lexis-Nexis
Springer Link
Science Direct
H.W. Wilson (All)
Wiley
Grolier Online
ThaiLIS
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย โดยเน้นการจัดหา
2.3.1 หนังสือรวมบทความงานวิจัยต่างประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาและฟิสิกส์ศึกษา
2.3.2 หนังสือวิเคราะห์แนวโน้มการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาของไทยและต่างประเทศ
2.3.3 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) เช่น
- American Physics Teacher
- International Journal in Science Education
- Journal of Physics Education
- Journal of Research in Science Teaching
- Science Education
- Mathematics in School
2.3.4 ครุภัณฑ์ ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาและฟิสิกส์ศึกษา สําหรับการจัดการเรียนการสอนและการ
ทํางานวิจัยสําหรับคณาจารย์และนิสิตในหลักสูตรนี้ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ประเมินความพึงพอใจของนิสิต และอาจารย์ประจํา เกี่ยวกับจํานวนและคุณภาพของทรัพยากร
การเรียนการสอน
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมี
วุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตามที่คณะ สาขาวิชา และ กบม. มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.2.1 การร่วมกําหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนแต่ละ
รายวิชาจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลและให้ความเห็นชอบการ
ประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร
3.2.2 การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนานิสิต คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน
แต่ละรายวิชามีการพบปะเพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
และได้นิสิตเป็นไปตามคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์โดยความเห็นชอบของคณะและมหาวิทยาลัย
3.2.3 การร่วมทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผูส้ อนแต่ละ
รายวิชาร่วมกันทบทวนสิ่งทีพ่ บจากข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอนที่เก็บรวบรวมไว้ สิ่งที่พบในการพัฒนา
นิสิตให้มีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร และปัญหาที่พบในการใช้หลักสูตร และกําหนดให้มีการปรับปรุง
หลักสูตรภายหลังการใช้หลักสูตรอย่างน้อย 5 ปี ต่อ 1 ครัง้
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
มีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ มุ่งให้เกิดการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้แก่นิสิตนอกเหนือไปจาก
ความรู้ตามทฤษฎี เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การทํางานในวิชาชีพจริง โดยที่อาจารย์พิเศษหรือวิทยากรจะต้อง
เป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอย่างต่ําปริญญาโท
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 กําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ง
มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรให้ครอบคลุมภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคลากร ก่อนรับเข้าทํางาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเ้ พือ่ การปฏิบัติงาน
มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี พั ฒ นาการเพิ่ ม พู น ความรู้ สร้ า งเสริ ม ประสบการณ์ ใ นภาระงานที่
รับผิดชอบ สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการหรือหน่วยงานให้เกิดการพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาและ
ฟิ สิ ก ส์ ศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยการเข้ า ร่ ว มการอบรม สั ม มนาดู ง าน ทั ศ นศึ ก ษา และการวิ จั ย สถาบั น ด้ า น
วิทยาศาสตร์ศึกษาและฟิสิกส์ศึกษาของประเทศไทยหรือต่างประเทศ
5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานิสติ /นักศึกษา
5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆแก่นสิ ิต/นักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน
ตามสาขาวิชาเฉพาะ โดยนิสิตสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะนําแผนการ
เรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผนสําหรับอาชีพและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้อง
กําหนดชั่วโมงให้คําปรึกษา (Office Hours)
คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สําหรับนิสิตแผน ก
แบบ ก 2 จํานวน 1 คน และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จํานวน 1-2 คน โดยเป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ทําหน้าที่ให้คําปรึกษาแก่นิสิตทั้งในด้านการลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ และการแนะนําและ
สนับสนุนนิสิตเกี่ยวกับการหาแหล่งทุนสําหรับการทําวิทยานิพนธ์จากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น
สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเป็นต้น
นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตร์กําหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมของคณะศึกษาศาสตร์เพื่อให้
คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมด้านต่าง ๆ แก่นิสิต เพื่อมุ่งพัฒนาให้นิสิตในสาขาวิชาฟิสิกส์ได้รับการ
พัฒนาในทุกๆ ด้าน
5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต/นักศึกษา
นิสิตที่ถูกลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบ
คําสั่งลงโทษ โดยคําร้องต้องทําเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องผ่านงานบริการการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย และให้คณะกรรมการอุทธรณ์ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์
โดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต
6.1 กําหนดให้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมของประเทศและ
โลก ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาและฟิสิกส์ศึกษา การสํารวจความต้องการของตลาดแรงงานและ
ความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ ก่อนการ
ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศสําหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการเปิดและการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกๆ 5 ปี
6.2 กําหนดให้มีการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้และนายจ้าง การติดตามการพัฒนาอาชีพและ
ความก้าวหน้าในการทํางานของมหาบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ (ทุกปีการศึกษา)
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ปี2557
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
3
เพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
3
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
3
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 ครบทุกรายวิชาก่อนเปิดสอน
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
3
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
3
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน
มคอ. 3 และมคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ > 25
ปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน
มคอ. 7 ปีที่ผ่านมา
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ
3
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่าง
3
น้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
3
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/มหาบัณฑิตใหม่ที่มีผลต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.50จากคะแนนเต็ม 5.00
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตที่มีต่อมหาบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า3.5 จากคะแนนเต็ม 5.00
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มคอ.2

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กําหนดให้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และนําผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อ
หาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมโดยกําหนดให้มีการ
ประเมินอาจารย์แต่ละท่าน ในประเด็นดังต่อไปนี้
1.1.1 การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการสอบ
1.1.2 การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม
1.1.3 การวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้
เหมาะสมกับนิสิตแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในแผนกลยุทธ์การสอน
การให้นิสิตได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์ในการจัดการ
เรียนรู้ และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
กําหนดให้มีการประเมินภาพรวมของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2557 ดังนี้
2.1 การประเมินโดยนิสิตปีสุดท้าย
2.2 การประเมินโดยนิสิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้
2.3 การประเมินโดยผู้ใช้มหาบัณฑิต/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา/ผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียอื่นๆ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมิน
ให้กรรมการวิชาการประจําสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์ นิสิต มหาบัณฑิตและผู้ใช้มหาบัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5 มคอ.6 และมคอ. 7 เพื่อทราบปัญหาของ
การบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และนําไปสู่การดําเนินการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตร
ต่อไป สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทําทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับความต้องการของสังคมและผู้ใช้มหาบัณฑิต
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