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หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง
สาขาวิชาสนามควอนตัม ความโน้ มถ่ วง
และจักรวาลวิทยา
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2557

วิทยาลัยเพื่อการค้ นคว้ าระดับรากฐาน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

สารบัญ

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา ............................................................................................................
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่ ........................................................................................................
1. ชื่อหลักสูตร ........................................................................................................
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หลักสูตร .............................................................................................................
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัินาหลักสูตรและความเกีย่ วข้องกับ
พันธกิจของสถาบัน .......................................................................................
13. ความสัมพันธผ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นทีเ่ ปิดสอนในคณะ / ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ...................................................................................
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงคผของหลักสูตร .............................................
2. แผนพัินาปรับปรุง ............................................................................................
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ......................
1. ระบบการจัดการศึกษา .......................................................................................
2. การดาเนินการหลักสูตร ......................................................................................
2.1 วัน-เวลา ในการดาเนินการเรียนการสอน .....................................................
2.2 คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา.............................................................................
2.3 ปญั หาของนิสติ แรกเข้า................................................................................
2.4 กลยุทธผในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปญั ญหา / ข้อจากัดของนิสติ ในข้อ 2.3.....
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2.6 งบประมาณตามแผน...................................................................................
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ภาคผนวก ก
เปรียบเทียบหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

ภาคผนวก ข
คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการพัินาหลักสูตร

ภาคผนวก ค
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจยั ตาราของอาจารยผประจาหลักสูตร

ภาคผนวก ง
สรุปผลการวิพากษผหลักสูตร

ภาคผนวก จ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554

1

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง
สาขาวิชาสนามควอนตัม ความโน้ มถ่ วง และจักรวาลวิทยา
หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2557
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะ : วิทยาลัยเพื่อการค้ นคว้ าระดับรากฐาน และบัณฑิตวิทยาลัย

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

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ ง
สาขาวิชาสนามควอนตัม ความโน้ มถ่วง และจักรวาลวิทยา
Higher Graduate Diploma Program in
Quantum Fields, Gravitation and Cosmology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย : ชื่อเต็ม ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ ง
(สนามควอนตัม ความโน้ มถ่วง และจักรวาลวิทยา)
: ชื่อย่อ ป.บัณฑิตชันสู
้ ง (สนามควอนตัม ความโน้ มถ่วง และจักรวาลวิทยา)
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Higher Graduate Diploma
(Quantum Fields, Gravitation and Cosmology)
: ชื่อย่อ Higher Grad. Dip.
(Quantum Fields, Gravitation and Cosmology)
3. วิชาเอก (ถ้ ามี)
-- ไม่มี –
4. จานวนหน่ วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
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5. รู ปแบบของหลักสูตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสูตรระดับ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ ง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552
5.2 ภาษาที่ใช้
ใช้ ทงภาษาไทย/ภาษาอั
ั้
งกฤษในการเรี ยนการสอน (หลักสูตร 2 ภาษา)
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนิสิตเข้ าศึกษาในหลักสูตรทังนิ
้ สิตไทย และนิสิตต่างชาติ
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 ปริญญามากกว่าหนึง่ สาขาวิชา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
6.1 กาหนดการเปิ ดสอน ภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2557 เป็ นต้ นไป
6.2 เป็ นหลักสูตรปรับปรุง 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 194(4)/2557 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557
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7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี การศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา (สัมพันธ์ กับสาขาวิชา)
8.1 อาจารย์ระดับอุดมศึกษา นักวิจยั ระดับสูง
8.2 นักวิเคราะห์ และสร้ างแบบจาลองในภาคอุตสาหกรรม การเงิน และภาคธุรกิจ
9. ชื่อ ตาแหน่ ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร

ที่

ชื่อ – สกุล

1 นายพิเชฐ วณิชชาพงศ์เจริ ญ
1-1999-00079-XX-X

ตาแหน่ ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

อาจารย์

Ph.D.

Ph.D.

Mathematical
Sciences
Mathematics
and Physics
within the
Natural
Sciences
Physics

M.Sc.

Physics

B.Sc.
(Hons.)

Physics and
Mathematics

Ph.D.

Astronomy

M.Sci.
(First
Class
Hons.)
2 Mr. Edouard B. Manoukian

3 Mr. Matthew James Lake

ศาสตราจารย์

อาจารย์

สาขาวิชา

Cert. of Mathematics
Advanced
Studies
M.Sci.
Physics
(First
Class)

ภาระการสอน
สาเร็จ
ปี ที่สาเร็จ (จานวน ชม./สัปดาห์ )
การศึกษา ประเทศ
การศึกษา
เมื่อเปิ ด
จากสถาบัน
ปั จจุบัน
หลักสูตรนี ้
University
of Durham
University
of Durham

UK.

2014

UK.

2010

University of
Toronto
McGill
University
Sir George
Williams
University
Queen Mary
University of
London
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตงั ้
 นอกสถานที่ตงั ้ ได้ แก่ ......................................
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 องค์ความรู้ในศาสตร์ แขนงอื่น ๆ
ได้ ยกตัวอย่างเช่น การประยุกต์ฟิสิกส์ของระบบซับซ้ อน อุณหพลศาสตร์ ของระบบไม่สมดุล กลศาสตร์
เชิงสถิตทิ ี่เกี่ยวข้ องกับระบบหลายโมเลกุลในแง่วตั ถุปัจเจกที่มีปฏิสมั พันธ์ และปรากฏการณ์ ผลรวบยอด
(Interacting Individuals and Collective Phenomena) ในการอธิ บ ายการแข่งขันเชิง ยุทธศาสตร์ และ
องค์กรเชิงอุตสาหกรรม การสื่อสารในองค์ กรที่มีผลต่างพฤติกรรมผลรวบยอด เช่น สันติภาพหรื 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 ภาวการณ์ว่างงาน 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 และจากแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ที่มุ่งเน้ นการบริ หารจัดการองค์ ความรู้ อย่างเป็ นระบบ ทังการ
้
พัฒนาหรื อสร้ างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสานร่ วมกับจุดแข็งใน
สังคมไทย
ดังนัน้ หลักสูตรประกาศนี ยบัตรบัณ ฑิตชัน้ สูง สาขาวิชาสนามควอนตัม ความโน้ ม ถ่วง และ
จักรวาลวิทยา จึงเป็ นหลักสูตรที่ม่งุ เน้ นการเรี ยนรู้เชิงลึกในสาขาฟิ สิกส์รากฐานด้ านทฤษฎีที่พลังงานสูง
ความโน้ มถ่วง และขอบแดนแนวหน้ าขององค์ความรู้อาทิ องค์ความรู้เกี่ยวกับหลุมดา หรื อการกาเนิด
และวิวัฒ นาการของเอกภพ โดยสามารถเข้ าใจโครงสร้ างโดยรวมแบบบูรณการในหลัก วิช าฟิ สิ ก ส์
รากฐานได้ เป็ นหลักสูตรที่ มุ่งเตรี ยมพื น้ ฐานความรู้ ทางฟิ สิกส์ที่แน่นหนาให้ กับผู้ที่ต้องการทาวิจัยใน
ระดับสูงทางฟิ สิกส์ทฤษฎี หรื อผู้ที่ม่งุ ศึกษาต่อในระดับปริ ญญาเอกทางฟิ สิกส์ทฤษฎีที่มีมาตรฐานทาง
วิช าการชัน้ น าในระดับ โลก และเป็ นหลัก สูต รที่ มุ่ ง สร้ างผู้ ส อนวิ ช าฟิ สิ ก ส์ บ ริ สุ ท ธิ์ ร ะดับ ปริ ญ ญาโท
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หลักสูตรนี เ้ ป็ นหลักสูต รแรกในสาขาวิช าการลักษณะนี ข้ องภูมิ ภ าคเอเชี ย หลักสูตรประกาศนี ยบัต ร
บัณฑิตชันสู
้ งสาขาวิชาสนามควอนตัม ความโน้ มถ่วง และจักรวาลวิทยา จะเป็ นหลักสูตรที่เตรี ยมองค์
ความรู้พื ้นฐานให้ กับนักคิดและผู้นาทางวิชาการที่มีความแตกฉาน ความซื่อสัตย์สุจริ ตและคุณธรรม ที่
เป็ นต้ นแบบอันจะนาไปสูก่ ารแก้ ปัญหาการศึกษาฟิ สิกส์ของประเทศ และระบบวิจยั ต่อไป
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตรเน้ นการผลิตบุคลากรมีความรู้แนวลึกและความรู้ แนวโครงสร้ างวิชาฟิ สิกส์
อย่างแท้ จริงที่สามารถชี ้นาสังคมมุมทัศน์เชิงกลไกที่เป็ นระบบชัดเจน ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์กร
และประเทศชาติอย่างสร้ างสรรค์ รวมทัง้ เป็ นบุคลากรที่สามารถปรับตัว รู้ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างมืออาชีพ มีความเข้ าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม พร้ อมจะช่วย
ชีน้ าและขับ เคลื่ อนให้ การเปลี่ ยนแปลงนี เ้ ป็ นไปในรู ปแบบที่ สอดคล้ องและเหมาะสมกับวิถีชี วิตของ
สังคมไทย รวมทังมี
้ ความสามารถเป็ นอย่างดีที่จะสอนวิชาแกนหลักทางฟิ สิกส์ในระดับปริ ญญาโททาง
ฟิ สิกส์ทดลองและฟิ สิกส์ประยุกต์อื่น ๆ ได้ ในบริบทระดับโลก
12 ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒ นาหลั กสู ต รและความเกี่ ยวข้ องกั บพั นธกิ จ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การพัฒนาหลักสูตรนันจ
้ าเป็ นที่
จะต้ องพัฒ นาหลักสูตรในเชิงรุ กที่มีศกั ยภาพในการผลิตบุคลากร ในสาขาวิชาสนามควอนตัม ความ
โน้ ม ถ่วง และจักรวาลวิทยา ซึ่งเป็ นสาขาวิชาที่ ขาดแคลนอย่างมาก โดยกาลังคนที่จ ะผลิตนัน้ ต้ องมี
ความรู้อย่างลึกซึ ้งที่จะนาความรู้ไปถ่ายทอดสูส่ งั คม นาไปประยุกต์ใช้ กบั องค์ความรู้ในศาสตร์ แขนงอื่น ๆ
และมีการพัฒนางานวิจยั ที่เป็ นประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศชาติที่สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้ ทงั ้
ด้ านวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้ านมุ่งสู่ความเป็ นเลิศ
ทางวิชาการ มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม เป็ นแบบอย่างที่ดีงามในการดารงชีวิตและสร้ างสรรค์สงั คม
12.2 ความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ ห รื อ การพั ฒ นาทางสัง คมและวัฒ นธรรมที่ มี ต่ อ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ต้องการมุ่งสู่ความเป็ นเลิศทางวิชาการและการวิจยั ซึ่งจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้ มี คุณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ เกื อ้ หนุน ต่อ การพัฒ นาประเทศ และสามารถแข่ ง ขั น ในระดับ
นานาชาติได้ แบบยัง่ ยืน การพัฒนาหลักสูตรจึงต้ องมุ่งสร้ างบัณฑิตให้ เป็ นผู้รอบรู้ทางวิชาการ เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ รวมถึงมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
13 ความสัมพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
---- ไม่มี ------

6

หมวดที่ 2. ข้ อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรั ชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร ระบุให้ สอดคล้ องกับปรั ชญาของการ
อุดมศึกษา/ปรั ชญาของสถาบันฯ และมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพหรื อการผลิตบัณฑิตให้ มี
คุณลักษณะและความรู้ ความสามารถอย่ างไร
1.1 ปรัชญา
มุง่ เน้ นการเรี ยนรู้เชิงลึกในสาขาฟิ สิกส์รากฐานด้ านทฤษฎีที่พลังงานสูง ความโน้ มถ่วง และขอบ
แดนแนวหน้ าขององค์ความรู้ โดยมุ่งเตรี ยมพื ้นฐานความรู้ทางฟิ สิกส์ที่แน่นหนาให้ กบั ผู้ที่ต้องการทาวิจยั
ในระดับสูงทางฟิ สิกส์ทฤษฎี หรื อผู้ที่มงุ่ ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทางฟิ สิกส์ทฤษฎีที่ มีมาตรฐานทาง
วิชาการชันน
้ าในระดับโลก
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตให้ มีคณ
ุ ลักษณะดังต่อไปนี ้:
1.2.1 มีความรู้แนวลึกและความรู้แนวโครงสร้ างในสาขาวิชาสนามควอนตัม ความโน้ มถ่วง และ
จักรวาลวิทยาอย่างแท้ จริง
1.2.2 มีความสามารถเป็ นอย่างดีในการถ่ายทอดหลักทางสนามควอนตัม ความโน้ มถ่วง และ
จักรวาลวิทยา
1.2.3 มีองค์ความรู้เพียงพอในการอ่านสารนิพนธ์วิจยั ทางฟิ สิกส์ทฤษฎีระดับโลกได้
1.2.4 มองเห็นความเป็ นเอกภาพและความงามของวิชาฟิ สิกส์ในภาพรวม
1.2.5 มีจริยธรรมและจิตสานึกที่จะพัฒนาสังคมวิชาการและประชาคมโลก
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
พัฒนาหลักสูตรให้ ทนั สมัยมี
มาตรฐานในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์

จัดทาหลักสูตรโดยคณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความสามารถ
การพัฒนานิสิตให้ มีความเป็ นเลิศ - จัดหาคณาจารย์ที่มีความรู้
ทางวิชาการ
ความสามารถได้ รับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติมาเป็ นผู้สอน
- จัดสัมมนาส่งเสริมความรู้เชิง
วิชาการ

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
ภาคฤดูร้อน
ตังแต่
้ เดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม
 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
1. เป็ นผู้สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโททางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิ สิกส์ ฟิ สิกส์ทฤษฎี
ฟิ สิกส์ทฤษฎีฟิสิกส์ประยุกต์ หรื อสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2. เป็ นไปตามข้ อบังคับ มหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้ วย การศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา พ.ศ.
2554
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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 แผนการรั บนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปี การศึกษา
ชัน้ ปี
2557
2558
2559
2560
ชันปี
้ ที่ 1
10
10
15
15
รวม
10
10
15
15
สาเร็จการศึกษา
10
10
15
15
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1. ประมาณการงบประมาณรายรับ
รายละเอียดรายรับ

2561
15
15
15

ปี งบประมาณ

2557

2558

2559

2560

2561

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

750,000

750,000

1,050,000

1,050,000

1,050,000

รวมรายรับ

750,000

750,000

1,050,000

1,050,000

1,050,000

หมายเหตุ : อัตราค่าบารุงการศึกษาภาคเรียนละ 25,000 บาทสาหรับนิสิตไทย และ 35,000 บาท สาหรับนิสติ ต่างชาติ
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2.6.2. ประมาณการงบประมาณรายจ่ าย
2557

2558

ปี งบประมาณ
2559

1. ค่าตอบแทน

528,750

528,750

528,750

528,750

528,750

2. ใช้ สอย
3. วัสดุ

90,000
-

90,000
-

90,000
-

90,000
-

90,000
-

4. ครุภณ
ั ฑ์

100,000

-

-

-

-

718,750

618,750

618,750

618,750

618,750

รายละเอียดค่ าใช้ จ่าย

รวมรายจ่ าย

2560

2561

2.6.3. ประมาณการค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวในการผลิตบัณฑิต เป็ นเงิน 49,135 บาท ต่ อคน
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชันเรี
้ ยน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย (ถ้ ามี)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 และ
ประกาศมหาวิ ท ยาลัย นเรศวร เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บัติ ใ นการเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต ระดับ
บัณฑิตศึกษา
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3. หลักสูตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า

24 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้ างหลักสูตร
รายการ
1. งานรายวิชา
ไม่ น้อยกว่ า
1.1 วิชาบังคับ
1.2 วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
จานวนหน่ วยกิตรวม (ตลอดหลักสูตร)

เกณฑ์ ศธ.
พ.ศ. 2548
24

หลักสูตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2557
24
24
-

24

24

หมายเหตุ
นิสิตต้ องเข้ าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการที่จดั โดยวิทยาลัยฯ โดยมีการเข้ าร่วมไม่น้อยกว่า
80 % ของจานวนสัมมนาที่มีทงหมด
ั้
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3.1.3 รายวิชา
วิชาบังคับ
897601 สมมาตรและพีชคณิตของลีในฟิ สิกส์
Symmetries and Lie Algebra in Physics
897651 สัมพัทธภาพทัว่ ไป 1
General Relativity I
897652 สัมพัทธภาพทัว่ ไป 2
General Relativity II
897660 อนุภาคและสนาม
Particles and Fields
897661 สนามควอนตัมเชิงสัมพัทธภาพ 1
Relativistic Quantum Fields I
897662 สนามควอนตัมเชิงสัมพัทธภาพ 2
Relativistic Quantum Fields II
897671 จักรวาลวิทยา 1
Cosmology I
897672 จักรวาลวิทยา 2
Cosmology II

จานวน

24
หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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3.1.4 แผนการศึกษา
ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาต้ น
897601 สมมาตรและพีชคณิตของลีในฟิ สิกส์
Symmetries and Lie Algebra in Physics
897651 สัมพัทธภาพทัว่ ไป 1
General Relativity I
897660 อนุภาคและสนาม
Particles and Fields
รวม
ภาคการศึกษาปลาย

897652 สัมพัทธภาพทัว่ ไป 2
General Relativity II
897661 สนามควอนตัมเชิงสัมพัทธภาพ 1
Relativistic Quantum Fields I
897671 จักรวาลวิทยา 1
Cosmology I
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
9 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
897662 สนามควอนตัมเชิงสัมพัทธภาพ 2
Relativistic Quantum Fields II
897672 จักรวาลวิทยา 2
Cosmology II
รวม

3(2-2-5)
3(3-0-6)
6 หน่ วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
897601 สมมาตรและพีชคณิตของลีในฟิ สิกส์
3(3-0-6)
Symmetries and Lie Algebra in Physics
กรุ ปและตัวแทน นิยามของกรุ ป กรุ ปการเรี ยงสับเปลี่ยน คลาสสังยุค กรุ ปย่อย สาทิสสัณฐาน
ตัวแทนของกรุป การแปลงเหนี่ ยวนาของฟั งก์ชนั คลื่นกลศาสตร์ ควอนตัม ลักษณะเฉพาะ การลดรู ปได้
ตัวแทนยูนิ แทรี ตัวแทนลดรู ปไม่ได้ การตัง้ ฉากของลักษณะเฉพาะ การประยุกต์ ท างกายภาพ กรุ ป
ต่อเนื่อง เอสโอเอ็น, กรุปเอสยูเอ็น และฟิ สิกส์อนุภาค ตารางยัง ตัวแทนของกรุปปวงกาเร กรุปเกจ การ
แปลงเกจ
Groups and representations, definition of a group, permutation group, conjugacy
classes, subgroups, homomorphisms, group representations, induced transformation of the
quantum mechanical wavefunction, characters, reducibility, unitary representations,
irreducible representations, orthogonality of characters, physical applications, continuous
groups SO(N), SU(N) groups and particle physics, Young tableaux, representations of the
Poincaré group, gauge groups, gauge transformations.
897651 สัมพัทธภาพทั่วไป 1
3(3-0-6)
General Relativity I
บททบทวนสัมพัทธภาพทัว่ ไป การแปลงลอเรนซ์ แผนภาพกาลอวกาศ กาลอวกาศมินคอฟสคี
มานิโฟลด์ เรขาคณิตแบบรี มานเนียน แคลคูลสั ของเวกเตอร์ บนมานิโฟลด์ อนุพนั ธ์โคแวเรี ยนต์ การเลื่อน
แบบขนาน จีโอดีสิกส์ แคลคูลสั ของเทนเซอร์ บนมานิโฟลด์ ทฤษฎีบทโคเชียนท์ หลักการสมมูล สมการ
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า เทนเซอร์ ของความโค้ ง สมการสนามโน้ มถ่วง เรขาคณิตแบบสวาซชิลด์ ทฤษฎีบท
ของเบอร์ คอฟฟ์
Review of special relativity, Lorentz transformations, spacetime diagram, Minkowski
spacetime, manifolds, Riemannian geometry, vector calculus on manifolds, covariant
derivative, parallel transport, geodesics, tensor calculus on manifolds, the quotient theorem,
the equivalence principle, the electromagnetic field equations, the curvature tensor,
the gravitational field equations, the Schwarzschild geometry, Birkhoff’s theorem.
897652 สัมพัทธภาพทั่วไป 2
3(3-0-6)
General Relativity II
หลุมดาสวาซชิลด์ ภาวะเอกฐานในสวาซชิลด์เมทริก ระบบโคออร์ ดเิ นตเอดดิงตัน-ฟิ งเคลสชไตน์
ระบบโคออร์ ดเิ นตครูส์คาล เวิร์มโฮลและการเชื่อมโยงแบบไอน์สไตน์-โรเซน เรขาคณิตแบบสมมาตร
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ทรงกลม เรขาคณิตแบบเคอรร์ เรขาคณิตแบบฟรี ดมานน์-เลอแมตร์ -โรเบิร์ตสัน-วอล์กเกอร์ สมการสนาม
โน้ มถ่วงเชิงเส้ น
The Schwarzschild black holes, singularities in the Schwarzschild metric, EddingtonFinkelstein coordinates, Kruskal coordinates, wormholes and the Einstein-Rosen bridge,
spherically symmetric geometries, the Kerr geometry, the Friedmann–Lemaître-RobertsonWalker geometry, linearised gravitational field equations.
897660 อนุภาคและสนาม
3(3-0-6)
Particles and Fields
โครงสร้ างของแบบจาลองมาตรฐาน สมการคลื่นสัมพัทธภาพ พลศาสตร์ ไฟฟ้าควอนตัม
แบบจาลองของควาร์ ก รงคพลศาสตร์ ควอนตัม ทฤษฎีเกจ ทฤษฎีของแยง-มิลล์ การเสียสมมาตรที่
เกิดขึ ้นเอง กลไกของฮิกส์ ตัววัดอนุภาค กระแสประจุไฟฟ้า อันตรกิริยาอย่างอ่อน การละเมิดของซีพี
การรวมแรงอิเลกโทรวีค นิวตริโนและฟิ สิกส์อนุภาคอวกาศ กาลภายหน้ าของแบบจาลองมาตรฐาน
The structure of the Standard Model, relativistic wave equations, quantum
electrodynamics, quark model, quantum chromodynamics, gauge theory, Yang-Mills theory,
spontaneous broken symmetry, Higgs mechanism, particle detectors, charged-current,
weak interactions, CP violation, electroweak unification, neutrinos and astroparticle physics,
beyond the Standard Model.
897661 สนามควอนตัมเชิงสัมพัทธภาพ 1
3(2-2-5)
Relativistic Quantum Fields I
สมการไคลน์ -กอร์ ดอน สมการดิเรก สนามสเกลาร์ จริ ง หลักการแปรผัน ทฤษฎี บทของนี เธอร์
สนามสเกลาร์ เชิงซ้ อนและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแยง-มิลล์ เรขาคณิตของสนามเกจ การควอนไทเซ
ชันแบบบัญญัติของสนามไคลน์-กอร์ ดอนจริ งและเชิงซ้ อน การควอนไทเซชันแบบบัญญัติของสนามดิเรก
และสนามไฟฟ้า สนามเวกเตอร์ แบบมีมวล การปริพนั ธ์ตามวิถีและกลศาสตร์ ควอนตัม การควอนไทเซชัน
ในการปริ พันธ์ ตามวิถี กฎไฟน์แมนของสนามสเกลาร์ และสนามสปิ นเนอร์ ฟั งก์ชันก่อกาเนิด สาหรับ
สนามสเกลาร์ การปริพนั ธ์ฟังก์ชนั นัลฟั งก์ชนั ของกรี นสาหรับอนุภาคเสรี ฟั งก์ชนั ก่อกาเนิดของสนามที่มี
อันตรกิริยากัน แผนภาพไฟน์แมนแบบต่อเชื่อมกัน
Klein-Gordon equation, Dirac equation, real scalar field, variational principle, Noether’s
theorem, complex scalar fields and electromagnetic field, Yang-Mills field, geometry of gauge
fields, canonical quantization of real and complex Klein-Gordon field, canonical quantization
of Dirac field and electromagnetic field, massive vector field, path integrals and quantum
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mechanics, path integral quantization Feynman rules of scalar and spinor fields, generating
functional for scalar fields, functional integration, free particle Green’s functions, generating
functional for interacting fields, connected diagrams.
897662 สนามควอนตัมเชิงสัมพัทธภาพ 2
3(2-5-5)
Relativistic Quantum Fields II
การควอนไทเซชันของสนามเกจในแบบปริพนั ธ์ตามวิถี ตัวแผ่กระจายและเงื่อนไขเกจในคิวอีดี
พจน์กาหนดเกจคงที่ สนามเกจแบบไม่เป็ นอาบีเลียน คิวซีดี วิธีแฟดดีฟ-โพป็ อบ การอนุพทั ธ์แบบสามัญ
สานึก กฎไฟน์แมนของเกจลอเรนซ์ เอกลักษณ์วาร์ ด-ทาคาฮาชิในคิวอีดี การเสียสมมาตรที่เกิดขึ ้นเอง
ทฤษฎีบทของโกลด์สโตน การเสียสมมาตรเกจที่เกิดขึ ้นเอง การรวมแรงอิเลกโทรวีค แบบจาลองไวน์
เบิร์ก-ซาลาม รี นอร์ มลั ไลเซชันของทฤษฎีฟียกกาลังสี่ กรุปรี นอร์ มลั ไลเซชัน รี นอร์ มลั ไลเซชันแบบวงเดียว
ของคิวอีดี เสรี ภาพในการกากับในทฤษฎีแยง-มิลล์ ค่าผิดปรกติของไครอล รี นอร์ มลั ไลเซชันในทฤษฎี
แยง-มิลล์ การรวมแรงเป็ นทฤษฎีจียทู ี วัตถุทอพอโลยีในทฤษฎีสนาม คิงค์ไซน์-กอร์ ดอน แม่เหล็กขัวเดี
้ ่ยว
ของดิแรก โซลิตอนและอินสแตนตอนในทฤษฎีสนาม
Path integral quantization of gauge fields, propagators and gauge conditions in QED,
gauge-fixing terms, non-Abelian gauge fields, QCD, Faddeev-Popov method, heuristic
derivation, Feynman rules in the Lorentz gauge, Ward-Takahashi identities in QED,
spontaneous symmetry breaking, Goldstone theorem, spontaneous breaking of gauge
symmetries, electroweak unification, Weinberg-Salam model, renormalisation of φ4 theory,
renormalisation group, 1-loop renormalisation of QED, asymptotic freedom of Yang-Mills
theories, Chiral anomalies, renormalisation of Yang-Mills theories with spontaneous symmetry
breakdown, Grand Unified Theory, topological objects in field theory, sine-Gordon kink, Dirac
monopole, solitons and instantons in field theory.
897671 จักรวาลวิทยา 1
3(3-0-6)
Cosmology I
การขยายตัวของเอกภพ เรขาคณิตของกาลอวกาศ เรดชิฟท์ในทางจักรวาลวิทยา การวัด
ระยะทางในทางจักรวาลวิทยา ค่าคงที่ฮบั เบิล พลวัตของการขยายตัวของจักรวาล จักรวาลในสภาวะ
สมดุล รี คอมบิเนชัน การกระเจิงแสงครัง้ สุดท้ าย ปรากฏการณ์ ซุนนียาอีฟ-เซลโดวิช จักรวาลในระยะ
แรกเริ่ม กระบวนการสังเคราะห์นิวเคลียส กระบวนการสังเคราะห์แบริ ออนและเลปตอน การพองตัวของ
จักรวาล
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The expansion of the Universe, spacetime geometry, the cosmological redshift, the
Hubble constant, distance measurement in cosmology, dynamical expansion, the equilibrium
era, recombination and last scattering, the Sunyaev-Zel’dovich effect, the early universe,
cosmological nucleosynthesis, baryonsynthesis and lepton-synthesis, inflation.
897672 จักรวาลวิทยา 2
3(3-0-6)
Cosmology II
การกระเพื่อมความหนาแน่นสสาร สมการสนาม การแยกอนุกรมฟูริเยร์ และเงื่อนไขตังต้
้ นแบบ
สุม่ การแปลงเกจ ทฤษฎีบทการอนุรักษ์ วิวฒ
ั นาการของการกระเพื่อมในทางจักรวาลวิทยา การรบกวน
เชิงสเกลาร์ การรบกวนเชิงเทนเซอร์ แฟกเตอร์ การขยายตัวเชิงเส้ น การก่อกาเนิดตัวของโครงสร้ างสสาร
แอนไอโซโทรปี ของรังสีไมโครเวฟพื ้นหลังของจักรวาล การกระเพื่อมของอุณหภูมิและโพลาไรเซชันของ
รังสีไมโครเวฟพื ้นหลังของจักรวาล
Matter density fluctuations, field equations, Fourier decomposition and stochastic
initial conditions, gauge transformations, conservation theorem, the evolution of cosmological
fluctuations, scalar perturbations, tensor perturbations, linear growth factor, structure
formation, anisotropies of the cosmic microwave background, temperature fluctuations,
polarization.
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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 ตาหน่ งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสูตร
ที่

ชื่อ – สกุล

1*

นายพิเชฐ วณิชชาพงศ์
เจริญ
1-1999-00079-XX-X

2*

3

4

5*

Mr. Edouard B.
Manoukian

Mr. Fabio Briscese

Mr. Gaurav Narain

Mr. Matthew James
Lake

ตาแหน่ งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

อาจารย์

Ph.D.

สาขาวิชา

ศาสตราจารย์

Ph.D.

Mathematical
Sciences
Mathematics
and Physics
within the
Natural
Sciences
Physics

อาจารย์

M.Sc.
B.Sc.
(Hons.)
Ph.D.

Physics
Physics and
Mathematics
Mathematics

Laurea

Physics

Ph.D.

Astroparticle
Physics

M.Sc.
(Integrated)

Physics

Ph.D.

Astronomy

Cert. of
Advanced
Studies
M.Sci.
(First Class)

Mathematics

M.Sci.
(First Class
Hons.)

อาจารย์

อาจารย์

หมายเหตุ : * เป็ นอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร

Physics

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ประเทศ

ปี ที่สาเร็จ
การศึกษา

University
of Durham
University
of Durham

UK.

2014

UK.

2010

University of
Toronto
McGill University
Sir George
Williams University
University of Rome
“La Sapienza”
University of Rome
“La Sapienza”
International
School for
Advanced Studies
Indian Institute of
Technology,
Kanpur
Queen Mary
University of
London
University of
Cambridge

Canada

1971

Canada
Canada

1968
1967

Italy

2008

Italy

2003

Italy

2010

India

2006

UK.

2010

UK.

2006

Imperial College

UK.

2004

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห์ )
หลักสูตร หลักสูตร
ปั จจุบัน ปรับปรุ ง
3

1.5

4.5

-

3

-

3

-

3

19

3.2.2 อาจารย์ ประจา
ที่
1

2

3

4

5

6

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

นายพิเชฐ วณิชชาพงศ์
เจริ ญ
1-1999-00079-XX-X

อาจารย์

M.Phys.
(First Class
Hons.)
Ph.D.

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

อาจารย์

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

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

นายธีรภาพ ฉันทวัฒน์
3-5001-00204- XX-X

นายเสกสรร สุขะเสนา
3-1902-00513- XX-X

อาจารย์

ปร.ด.

Mathematical
Sciences
Mathematics
and Physics
within the
Natural
Sciences
ฟิ สิกส์

วท.ม.

ฟิ สิกส์

วท.บ.

ฟิ สิกส์

วท.ด.

ฟิ สิกส์

วท.ม.

ฟิ สิกส์

วท.บ.

ฟิ สิกส์

M.Sci.
(First Class
Hons.)

อาจารย์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ประเทศ

ปี ที่สาเร็จ
การศึกษา

UK.

2546

UK.

2542

ไทย

2539

Germany

2549

ไทย

2544

ไทย

2541

UK.

2554

UK.

2549

University
of Durham
University
of Durham

UK.

2014

UK.

2010

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย

2554

ไทย

2549

ไทย

2546

ไทย

2551

ไทย

2543

ไทย

2540

University of
Portsmouth
University of
Sussex
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
Heidelberg
University
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
University of
Oxford
University of
Manchester
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ที่

ชื่อ – สกุล

7

Mr. Edouard B.
Manoukian

8

9

10

ตาแหน่ งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

ศาสตราจารย์

Ph.D.

Physics

อาจารย์

M.Sc.
B.Sc.
(Hons.)
Ph.D.

Physics
Physics and
Mathematics
Mathematics

Laurea

Physics

Ph.D.

Astroparticle
Physics

M.Sc.
(Integrated)

Physics

Ph.D.

Astronomy

Mr. Fabio Briscese

Mr. Gaurav Narain

Mr. Matthew James
Lake

อาจารย์

อาจารย์

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

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ประเทศ

ปี ที่สาเร็จ
การศึกษา

University of
Toronto
McGill University
Sir George
Williams University
University of Rome
“La Sapienza”
University of Rome
“La Sapienza”
International
School for
Advanced Studies
Indian Institute of
Technology,
Kanpur
Queen Mary
University of
London
University of
Cambridge

Canada

1971

Canada
Canada

1968
1967

Italy

2008

Italy

2003

Italy

2010

India

2006

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

1

Mr. Shinji Tsujikawa

รองศาสตราจารย์

2

นายชาญเรื องฤทธิ์ จันทร์ นอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

นางสดชื่น วิบลู ยเสข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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ที่

ชื่อ-นามสกุล

4

Mr. Antonio De Felice

5

นางสาวพริ ม พลันสังเกต

ตาแหน่ งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์

4. องค์ ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ ภาคสนาม
---- ไม่มี ----5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
--- ไม่มี ----

คุณวุฒิ
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, UK.
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หมวดที่ 4. ผลการเรี ยนรู้ และกลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนิสิต
ทักษะการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
1. การจัดการเรี ยนการสอนที่สง่ เสริมให้ นิสิตเรี ยนรู้ด้วย
ตนเอง โดยใช้ การสอนที่ยดึ ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
2. การให้ นิสิตสืบค้ นข้ อมูลต่างๆ ทางอินเทอร์ เนต และ
แหล่งข้ อมูลที่เป็ นที่นิยมต่างๆ ได้ อย่างเหมาะสม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
1. มีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในทุกวิชาที่มีการ
เรี ยนการสอน เพื่อให้ มีความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคมและ
วิชาชีพ
2. การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรมจริยธรรม
2.1.1 ผลการเรี ยนรู้
(1) สามารถแก้ ไขจัดการปั ญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซบั ซ้ อนในเชิงวิชาการได้
(2) เคารพกฎ ระเบียบข้ อบังคับขององค์กรและสังคม รวมทังเคารพสิ
้
ทธิและรับฟั งความคิดเห็น
ของผู้อื่น
(3) มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณที่ซบั ซ้ อนเชิงวิชาการ
(4) สามารถเป็ นแบบอย่างที่ดีในเชิงนักวิชาการ นักวิจยั ที่มีคณ
ุ ธรรม
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 และจริยธรรมในการสอน รวมทังมี
้ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม
(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) มีความรู้อย่างลึกซึ ้งและทันสมัยในสาขาวิชาสนามควอนตัม ความโน้ มถ่วง และจักรวาลวิทยา
(2) ตระหนักถึงการดาเนินการวิจยั ในปั จจุบนั และทฤษฎีที่จะเกิดขึ ้นในสาขาวิชาสนามควอนตัม
ความโน้ มถ่วง และจักรวาลวิทยา
(3) มีความรู้และความเข้ าใจในกฎ ระเบียบและจรรยาบรรณทางวิชาชีพอย่างลึกซึ ้งในสาขาวิชา
สนามควอนตัม ความโน้ มถ่วง และจักรวาลวิทยา
(4) มีองค์ความรู้เชิงลึกในสาขาวิชาสนามควอนตัม ความโน้ มถ่วง และจักรวาลวิทยาเพียงพอใน
การทาวิจยั ในระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตต่อไป
2.2.2 กลยุทธ์ การสอน
ใช้ การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื ้อหาสาระของรายวิชานัน้ ๆ นอกจากนี ้จัดให้ มีการเรี ยนรู้จากสถานการณ์จริงด้ วยการ
ทดลองค้ นคว้ า
และเป็ นแบบอย่างในการให้ คาแนะนาและคาปรึกษาแก่นิสิตในเชิงวิชาการและการ
ปฏิบตั ิการ
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ขิ องนิสิต ในด้ านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
(3) ประเมินจากนาเสนอผลงานวิจยั
(4) ประเมินจากการอภิปรายกลุม่ ในชันเรี
้ ยน ในการเสนอแนะวิธีการไขปั ญหาจาก
การทดลองต่าง ๆ
2.3 ทักษะทางปั ญญา
2.3.1 ผลการเรี ยนรู้
(1) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ซบั ซ้ อนในสาขาวิชาสนามควอนตัม ความโน้ มถ่วง
และจักรวาลวิทยา และนามาแปลผลที่เกิดขึ ้นให้ เป็ นความรู้ทวั่ ไป
(2) สามารถแก้ ปัญหาในสาขาวิชาสนามควอนตัม ความโน้ มถ่วง และจักรวาลวิทยาได้ โดยนา
หลักการต่าง ๆ มาอ้ างอิงได้ อย่างเหมาะสม
(3) สามารถริเริ่มและวิเคราะห์ปัญหาที่ซบั ซ้ อนได้ อย่างเข้ มข้ นในสาขาวิชาสนามควอนตัม ความ
โน้ มถ่วง และจักรวาลวิทยา
(4) สามารถแนะนาและให้ คาปรึกษาเบื ้องต้ นแก่ผ้ อู ื่นในสาขาวิชาสนามควอนตัม ความโน้ มถ่วง
และจักรวาลวิทยาได้
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2.3.2 กลยุทธ์ การสอน
(1) ในการเรี ยนการสอน ต้ องฝึ กกระบวนการคิด การวิเคราะห์อย่างสร้ างสรรค์ ทังนี
้ ้ต้ องจัดให้
เหมาะสมและสอดคล้ องกับรายวิชา
(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) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมาย และประเมินตนเองได้
(2) สามารถปรับตัวเข้ าทางานร่วมกับผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและยอมรับความคิดเห็นที่
แตกต่างจากผู้ร่วมงาน
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรี ยนรู้งานระดับสูง พัฒนาตนเอง และสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง
2.4.2 กลยุทธ์ การสอน
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ในรายวิชาให้ นิสิตเรี ยนรู้ แบบร่วมมือ ฝึ กการทางานเป็ นกลุม่ ตลอดจนมี
การสอดแทรกเรื่ องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้ าใจในวัฒนธรรม
องค์กรเข้ าไปในรายวิชาต่าง ๆ
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชันเรี
้ 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
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(3) มีความเชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์ และสถิตใิ นอันที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ตลอดจน
นาเสนอข้ อมูลโดยใช้ คณิตศาสตร์ หรื อสถิติ
(4) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทังปากเปล่
้
าและการเขียน เลือกใช้ รูปแบบการสื่อสาร
นาเสนออย่างเหมาะสม
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. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรี ยนรู้ ในตารางมีความหมายดังนี ้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถแก้ ไขจัดการปั ญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซบั ซ้ อนในเชิงวิชาการได้
(2) เคารพกฎ ระเบียบข้ อบังคับขององค์กรและสังคม รวมทังเคารพสิ
้
ทธิและรับฟั งความคิดเห็น
ของผู้อื่น
(3) มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณที่ซบั ซ้ อนเชิงวิชาการ
(4) สามารถเป็ นแบบอย่างที่ดีในเชิงนักวิชาการ นักวิจยั ที่มีคณ
ุ ธรรม
3.2 ความรู้
(1) มีความรู้อย่างลึกซึ ้งและทันสมัยในสาขาวิชาสนามควอนตัม ความโน้ มถ่วง และจักรวาลวิทยา
(2) ตระหนักถึงการดาเนินการวิจยั ในปั จจุบนั และทฤษฎีที่จะเกิดขึ ้นในสาขาวิชาสนามควอนตัม
ความโน้ มถ่วง และจักรวาลวิทยา
(3) มีความรู้และความเข้ าใจในกฎ ระเบียบและจรรยาบรรณทางวิชาชีพอย่างลึกซึ ้งในสาขาวิชา
สนามควอนตัม ความโน้ มถ่วง และจักรวาลวิทยา
(4) มีองค์ความรู้เชิงลึกในสาขาวิชาสนามควอนตัม ความโน้ มถ่วง และจักรวาลวิทยาเพียงพอใน
การทาวิจยั ในระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตต่อไป
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3.3 ทักษะทางปั ญญา
(1) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ซบั ซ้ อนในสาขาวิชาสนามควอนตัม ความโน้ มถ่วง
และจักรวาลวิทยา และนามาแปลผลที่เกิดขึ ้นให้ เป็ นความรู้ทวั่ ไป
(2) สามารถแก้ ปัญหาในสาขาวิชาสนามควอนตัม ความโน้ มถ่วง และจักรวาลวิทยาได้ โดยนา
หลักการต่าง ๆ มาอ้ างอิงได้ อย่างเหมาะสม
(3) สามารถริเริ่มและวิเคราะห์ปัญหาที่ซบั ซ้ อนได้ อย่างเข้ มข้ นในสาขาวิชาสนามควอนตัม ความ
โน้ มถ่วง และจักรวาลวิทยา
(4) สามารถแนะนาและให้ คาปรึกษาเบื ้องต้ นแก่ผ้ อู ื่นในสาขาวิชาสนามควอนตัม ความโน้ มถ่วง
และจักรวาลวิทยาได้
3.4 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมาย และประเมินตนเองได้
(2) สามารถปรับตัวเข้ าทางานร่วมกับผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและยอมรับความคิดเห็นที่
แตกต่างจากผู้ร่วมงาน
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรี ยนรู้งานระดับสูง พัฒนาตนเอง และสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง
3.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(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 รูปแบบการสื่อสาร
นาเสนออย่างเหมาะสม
.......................................................................................................................................................
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ส่ ูรายวิชา (Curriculum mapping)
 คือความรับผิดชอบหลัก
 คือความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

897601
897651
897652
897660
897661
897662
897671
897672

คุณธรรม จริยธรรม

1.1 1.2
สมมาตรและพีชคณิตของลีในฟิ สกิ ส์  
สัมพัทธภาพทัว่ ไป 1
 
สัมพัทธภาพทัว่ ไป 2
 
อนุภาคและสนาม
 
สนามควอนตัมเชิงสัมพัทธภาพ 1
 
สนามควอนตัมเชิงสัมพัทธภาพ 2
 
จักรวาลวิทยา 1
 
จักรวาลวิทยา 2
 

ความรู้

1.3 1.4 2.1 2.2
   
   
   
   
   
   
   
   

2.3 2.4 3.1
  
  
  
  
  
  
  
  

ทักษะทางปั ญญา

3.2 3.3
 
 
 
 

3.4




  
  
  
  

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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 กลุ่ม คือ อักษรลาดับขันที
้ ่มีคา่ ลาดับขัน้ อักษรลาดับ
ขันที
้ ่ไม่มีคา่ 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
้ อง
ลงทะเบียนเรี ยนซ ้าอีก
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รายวิชาที่กาหนดให้ วดั และประเมินผลด้ วยอักษรลาดับขัน้ S หรื อ U ได้ แก่รายวิชาที่ไม่
นับหน่วยกิต/การสอบประมวลความรู้ /สัมมนา/วิทยานิพนธ์ และ IS
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 ให้ อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลทุกรายวิชาเพื่อการทวนสอบ
2.2 จัดตังกรรมการทวนสอบ
้
เพื่อสุม่ ตรวจสอบการให้ คะแนนในรายวิชาหรื อรายงาน
ของผู้เรี ยน
2.3 เปรี ยบเทียบการให้ คะแนนข้ อสอบแต่ละข้ อในแต่ละรายวิชา ตามเกณฑ์ที่
กาหนด เพื่อให้ ผ้ สู อนมีมาตรฐานการให้ คะแนน โดยเฉพาะรายวิชาที่มีผ้ สู อน
มากกว่า 1 คน
2.4 สารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคาถามในข้ อสอบจากผู้ใช้ บณ
ั ฑิต เพื่อปรับ
มาตรฐานข้ อสอบ
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
3.2 ลงทะเบียนเรี ยนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3.3 มีผลการศึกษาได้ คา่ ระดับขันสะสมเฉลี
้
่ย ไม่ต่ากว่า 3.00
3.4 เป็ นไปตามเกณฑ์ของข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
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หมวดที่ 6.
การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ ใหม่
1.1. จัดหลักสูตรการอบรมสาหรับอาจารย์ใหม่ ซึง่ อาจจัดขึ ้นในระดับมหาวิทยาลัย หรื อ
วิทยาลัยฯ
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 การจัดทาประมวลรายวิชา (Course syllabus)
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอน วิธีการสอน
กลยุทธ์ในการสอน และการวัดและการประเมินผลในรายวิชา
2.1.2 สนั บ สนุ น ให้ ผู้ สอนร่ ว มสั ม มนาเชิ ง วิ ช าการในด้ านการเรี ย นการสอน เพื่ อ
แลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นกับผู้สอนอื่นหรื 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
2.2.4 สนับสนุนให้ ผ้ สู อนไปให้ บริการทางวิชาการที่ตรงกับความต้ องการของตลาดแรงงาน
และสังคม เพื่อให้ สามารถนาประสบการณ์มาพัฒนาการเรี ยนการสอน
2.2.5 เปิ ดโอกาสหรื อจัดงบประมาณให้ ผ้ สู อนซื ้อตาราเรี ยนใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการเรี ยน
การสอนรวมทัง้ อ านวยความสะดวกในด้ านการจัด หาอุป กรณ์ ป ฏิ บัติ ก ารใน
ห้ องปฏิบตั กิ ารให้ เพียงพอ
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หมวดที่ 7.
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
บริ ห ารหลัก สูตรตามกรอบมาตรฐานคุณ ภาพระดับ อุดมศึกษาและเกณฑ์ การประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรมีดงั นี ้
1.1 วิทยาลัยแต่งตังคณะกรรมการประจ
้
าหลักสูตร เป็ นผู้กากับดูแลให้ มีกิจกรรมต่าง ๆ
ร่ วมกับวิท ยาลัยฯ และมหาวิทยาลัย รวมถึงการกากับ ตารางเรี ยนตารางสอน การประเมิ น ผล
การศึกษาและประเมินอาจารย์ผ้ สู อน ให้ เป็ นไปตามนโยบายของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย โดย
จัดประชุมอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ นอกจากนี ้มีการประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตร สัมมนา
เสริ ม ความเข้ ม แข็ ง ของหลัก สู ต รอย่ า งน้ อยปี ละ 1 ครั ง้ มี ก ารก ากั บ ติ ด ตามบัณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ
การศึกษา และกากับการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตเพื่อผลลัพธ์และนาข้ อเสนอแนะไป
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
1.2 อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาที่มีการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลการเรี ยน
ให้ เป็ นไปตามรายละเอียดรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบและเสนอคณะกรรมการประจาหลักสูตร
1.3 อาจารย์ที่ปรึ กษาและคณะกรรมการที่ปรึ กษาควบคุมการจัดการเรี ยนการสอนและ
การประเมิ น ผลการเรี ย นให้ เป็ นไปตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ของการศึก ษาระดับ ปริ ญ ญา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ งของนิสิตที่รับผิดชอบและเสนอคณะกรรมการประจาหลักสูตร
1.4 เป็ นไปตามโครงการบริ หารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2.

การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
วิเคราะห์ ค่าใช้ จ่ายและรายได้ ล่วงหน้ า ซึ่งช่วยในการวางแผนงบประมาณเงิน
รายได้ ในแต่ละปี ให้ สอดคล้ องกับรายได้ และค่าใช้ จ่ายที่จ ะเกิ ดขึน้ นอกจากนี ผ้ ลการวิเคราะห์
การเงินยังนามาใช้ ในการวางแผนการปฏิบตั ิงานประจาปี การศึกษา โดยเฉพาะในเรื่ องการเพิ่ม
กิจกรรม/โครงการที่จะเพิ่มรายได้ ให้ กบั วิทยาลัย การจัดสรรจานวนรายวิชา/ชัว่ โมงของอาจารย์ให้
สอดคล้ องกับงบประมาณเงินรายได้ การวางแผน การจัดหา การใช้ และการเพิ่มจานวนทรัพยากร
การเรี ยนของภาควิชา
2.2 ทรั พยากรการเรี ยนการสอนที่มีอยู่
ห้ องเรี ยน 1 ห้ อง พร้ อมอุปกรณ์ดงั นี ้
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2.3

2.4

3.

1) คอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่ อง
2) โต๊ ะจานวน 8 ตัว และเก้ าอี ้จานวน 25 ตัว
3) เครื่ องฉายแผ่นทึบ จานวน 1 เครื่ อง
4) โปรเจ็กเตอร์ จานวน 1 เครื่ อง
การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณประจาปี ในการจัดหาทรัพยากรการ
เรี ยนการสอน ตารา วารสารทางวิชาการ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2.3.2 มหาวิทยาลัยฯ ให้ ผ้ สู อนเสนอความต้ องการทรัพยากรเพื่อการจัดหา
2.3.3 คณาจารย์ ร่ ว มกั น ประชุ ม เพื่ อ วางแผนจัด ท าข้ อเสนองบประมาณ
ครุภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 สารวจความต้ องการทรัพ ยากรการเรี ยนการสอนเป็ นประจ าทุกปี จาก
ผู้สอน และผู้เรี ยน
2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรี ยนการสอนทุกรายวิชา
2.4.3 สรุ ป แหล่ ง ทรั พ ยากรการเรี ย นการสอนในมหาวิ ท ยาลัย คณะ และ
ภาควิชาที่ผ้ สู อน และผู้เรี ยนสามารถใช้ บริการได้

การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
3.1.1 การกาหนดคุณสมบัติ
(1) คุณสมบัตทิ วั่ ไปเป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนเรศวร
(2) คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
- สาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก หรื อมีตาแหน่งวิชาการ
- มีผลงานวิจยั ระดับนานาชาติด้านฟิ สิกส์ทฤษฎี
3.1.2 การคัดเลือก โดยการสอบสัมภาษณ์
3.2 การมี ส่ ว นร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติด ตามและทบทวน
หลักสูตร
3.2.1 จัดประชุมอาจารย์ เทอมละ 1 ครัง้ เพื่ อติดตามผลการดาเนินงานตาม
แผนงานประจาปี
3.2.2 แต่งตังคณะกรรมการปรั
้
บปรุงหลักสูตร ซึ่งทาหน้ าที่ทบทวนการบริ หาร
หลักสูตรทุกสิ น้ ภาคการศึกษา และประจ าปี เพื่ อน าไปสู่การปรับ ปรุ ง
หลักสูตร
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3.3

4.

3.2.3 สารวจความต้ องการจากผู้ที่เกี่ยวข้ องเพื่อเป็ นข้ อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
การแต่ งตัง้ คณาจารย์ พเิ ศษ
3.3.1 มี น โยบายในการเชิ ญ ผู้ท รงคุณ วุฒิ ภ ายนอกมาร่ ว มบรรยายในบาง
รายวิ ช า และบ างหั ว ข้ อที่ ต้ องการความเชี่ ย วชาญ เฉพ าะหรื อ
ประสบการณ์จริง
3.3.2 จัดระบบคัดกรองคณาจารย์ที่จะเชิญมาบรรยายในบางเวลา และสอน
พิเศษ โดยกาหนดหลักเกณฑ์ กว้ างๆ เพื่ อเป็ นแนวทางในการคัดเลื อก
เช่น ผลงานทางวิชาการ เป็ นผู้เชี่ยวชาญที่ยอมรับในวิชาชีพ เป็ นต้ น
3.3.3 ขออนุมตั กิ ารเชิญตามระเบียบของสถาบัน
3.3.4 คณาจารย์ ที่ ส อนบางเวลา และสอนพิ เศษต้ อ งมี แ ผนการสอนตาม
คาอธิบายรายวิชาที่สถาบันจัดทาไว้ ประกอบการสอน โดยประสานงาน
กับอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร

การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
4.1.1 มีการกาหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนให้ ตรงตามภาระหน้ าที่ที่ต้อง
รับผิดชอบก่อนการรับเข้ าทางาน
4.1.2 ต้ องผ่านการสอบแข่งขันที่ประกอบด้ วยการสอบข้ อเขียนและการสอบ
สัมภาษณ์ โดยให้ ความส าคัญ ต่อความสามารถในการปฏิ บัติงานตาม
ตาแหน่งและทัศนคติตอ่ การให้ บริการอาจารย์และนิสิต
4.1.3 สถาบันออกกฎระเบียบในการบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรี ยน
การสอนให้ ครบวงจร (รับสมัคร คัดเลือก ต่อรอง บรรจุ ปฐมนิเทศ อบรม
และพัฒนาบุคลากร ระบบการพิจารณาความดีความชอบ)
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้ เพื่อการปฏิบัตงิ าน
4.2.1 จัดการฝึ กอบรมในด้ านการปฏิบตั งิ านในหน้ าที่และการบริ หาร
4.2.2 จัดระบบการศึกษาดูงานเพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การทางานใน
หน่วยงานอื่น
4.2.3 สนับ สนุน ให้ บุ ค ลากรให้ ร่ว มงานกับ อาจารย์ ในโครงการบริ ก ารทาง
วิชาการ และโครงการวิจยั
4.2.4 สร้ างระบบพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอนที่มีความสามารถ
ดีเด่น 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 วิท ยาลัย ฯ มี ค ณะกรรมการอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษานิ สิ ต ท าหน้ าที่ ส่ง เสริ ม
สนับสนุน ให้ คาแนะนาและกากับดูแลการทางานของอาจารย์ที่ปรึกษา
5.1.2 ให้ อาจารย์ทกุ คนทาหน้ าที่เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและกิจกรรม
แก่นิสิต และต้ องจัดตารางเวลาให้ นิสิตเข้ าพบหรื อข้ อคาปรึกษา
5.1.3 จัดระบบการสอนเสริม
5.1.4 จัดระบบแนะแนวเกี่ยวกับการเลือกและวางแผนสาหรับอาชีพให้ นิสิต
5.2 การอุทธรณ์ ของนิสิต
การจัดระบบที่เปิ ดโอกาสให้ นิสิตอุทธรณ์ ในเรื่ องต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่ อง
เกี่ยวกับวิชาการ โดยกาหนดเป็ นกฎระเบียบและกระบวนการของมหาวิทยาลัย
นเรศวรในการพิจารณาคาอุทธรณ์เหล่านัน้

6.

ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
6.1 จัดการสารวจความต้ องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
ก่อนการพัฒนาหรื อปรับปรุงหลักสูตร
6.2 ประมาณการความต้ องการแรงงานประจ าปี จากภาวะการได้ งานทาของบัณ ฑิ ต
และรายงานผลการสารวจความต้ องการแรงงานของหน่วยงานราชการและหน่วยงาน
ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
6.3 มีแผนการจัดการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใช้
เป็ นข้ อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรครัง้ ต่อไป
6.4 แนวทางการประเมินประสิทธิผลของบัณฑิต พิจารณาจากปั จจัยความต้ องการของ
ตลาด แรงงานดังนี ้
1) ภาษาต่างประเทศ
2) การใช้ ระบบสารสนเทศ
3) พฤติกรรมในการทางานและวินยั การทางาน
4) ความรู้เชิงวิชาการ และการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า
5) ความสามารถในการเรี ยนรู้และศักยภาพในการตัดสินใจ
6) มนุษยสัมพันธ์ การทางานเป็ นทีมและการเป็ นผู้นา
7) การสื่อความกับผู้อื่น
8) ความสามารถในการวิจยั
9) ความคิดสร้ างสรรค์
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7.

ตัวบ่ งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)

ดัชนีบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน
7.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
7.2 มี รายละเอี ย ดของหลัก สูต รตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล้ อ งกับ กรอบ
มาตรฐานคุณ วุฒิ แ ห่ ง ชาติ หรื อ มาตรฐานคุณ วุฒิ ส าขา/สาขาวิ ช า(ถ้ า
ประกาศแล้ ว)
7.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้ อยก่ อ นการเปิ ดหลั ก สู ต รให้ ค รบ
ทุกรายวิชา
7.4 จัด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผลการ
ด าเนิ น การของประสบการณ์ ภ าคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
7.5 จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วันหลังสิน้ สุดภาคการศึกษา
7.6 มี การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ที่
กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ ามี) อย่างน้ อยร้ อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ด
สอนในแต่ละปี การศึกษา
7.7 มี การพัฒ นา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์ การสอน หรื อ
การประเมินผลการเรี ยนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปี ที่แล้ ว
7.8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคนได้ รับการปฐมนิเทศหรื อคาแนะนาด้ านการ
จัดการเรี ยนการสอน
7.9 อาจารย์ประจาทุกคนได้ รับการพัฒนาในด้ านวิชาการอย่างน้ อย ปี ละ 1
ครัง้
7.10 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน ได้ รับการพัฒ นาวิชาการ
และ/หรื อวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ต่อปี
7.11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้ าย/บัณ ฑิต ที่มี ต่อคุณ ภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ดัชนีบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน
7.12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2
X

เกณฑ์ การประเมินเพื่อรั บรองและเผยแพร่ หลักสูตร
1. ตัวบ่งชี ้ที่ 1-12 เป็ นตัวบ่งชี ้ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากาหนด โดยตัวบ่งชี ้ที่ 1 - 5
จะต้ องดาเนินการครบถ้ วน ตัวบ่งชี ้ที่ 6 - 12 จะต้ องดาเนินการให้ บรรลุเป้าหมายอย่างน้ อยร้ อยละ
80 ของตัวบ่งชี ้ในปี ที่ 1 จึงถือว่าผลการดาเนินงานอยูใ่ นระดับดี หลักสูตรจะได้ รับการรับรองและ
เผยแพร่ผลการประเมินหลักสูตรต้ องอยูใ่ นระดับดีทกุ ปี
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรั บปรุ งการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
 ผู้เรี ย นประเมิ น การสอนของอาจารย์ ทุก คนเมื่ อ สิ น้ สุด รายวิช าตามแบบประเมิ น
online มหาวิทยาลัย
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
 ผู้เรี ย นประเมิ น การสอนของอาจารย์ ทุก คนเมื่ อ สิ น้ สุด รายวิช าตามแบบประเมิ น
online มหาวิทยาลัย
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนิสิตปั จจุบนั และบัณฑิตที่จบตามหลักสูตรโดยใช้ แบบสอบถามนิสิตใน
โครงการปั จฉิมนิเทศ การสัมภาษณ์ ตวั แทนของนิสิต/บัณฑิต กับตัวแทนคณาจารย์ และการเปิ ด
เว็บไซต์ (Web site) เพื่อรับข้ อมูลย้ อนกลับจากนิสิตและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
2.2 ประเมินจากผู้ทรงคุณ วุฒิ และ/หรื อผู้ประเมินภายนอก โดยดูจ ากผลการประเมิ น
ตนเองของผู้สอนและรายงานผลการดาเนินการหลักสูตรและการเยี่ยมชม
2.3 ประเมินจากนายจ้ างหรื อผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องโดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
บัณ ฑิ ต การวิพ ากษ์ หลัก สูต ร และการส ารวจอัต ราการว่าจ้ างแรงงานและความก้ าวหน้ าของ
บัณฑิตที่ก้าวขึ ้นไปสูต่ าแหน่งระดับผู้นาในองค์กร
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมิ น ตามตัวบ่งชี ผ้ ลการดาเนิ นงานที่ ระบุในหมวด 7 ข้ อ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินอย่างน้ อย 3 คน ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอย่างน้ อย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 คณะกรรมการประเมิ นหลักสูตรของวิทยาลัยฯ จัดทารายงานการประเมิ นผลและ
เสนอประเด็นที่จาเป็ นในการปรับปรุงหลักสูตร
4.2 จัดประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
4.3 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิอา่ นหลักสูตรและให้ ข้อเสนอแนะ

