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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟิ สิกส์ ทฤษฎี
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะ : วิทยาลัยเพื่อการค้ นคว้ าระดับรากฐาน และบัณฑิตวิทยาลัย

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

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิ สิกส์ทฤษฎี
Master of Science Program in Theoretical Physics

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

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิ สิกส์ทฤษฎี)
วท.ม. (ฟิ สิกส์ทฤษฎี)
Master of Science (Theoretical Physics)
M.S. (Theoretical Physics)

3. วิชาเอก (ถ้ ามี)
-- ไม่มี –
4. จานวนหน่ วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสูตร
5.1 รู ปแบบ แผน ก แบบ ก 2
เป็ นหลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโทตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2552
5.2 ภาษาที่ใช้
ใช้ ทงภาษาไทย/ภาษาอั
ั้
งกฤษในการเรี ยนการสอน (หลักสูตร 2 ภาษา)
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนิสิตเข้ าศึกษาในหลักสูตรทังนิ
้ สิตไทย และนิสิตต่างชาติ
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5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็ นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
 เป็ นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน …………………………………. ประเทศ ………………
รูปแบบของการร่วม
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็ นผู้ให้ ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยผู้ศกึ ษาได้ รับปริญญาจาก 2 สถาบัน
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษา
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
 ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ ปริญญามากกว่าหนึง่ สาขาวิชา
กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
 ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็ นปริญญาของแต่ละสถาบัน
 ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็ นปริญญาร่วมกับ …………………………
 ให้ ปริญญามากกว่าหนึง่ สาขาวิชา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
6.1 กาหนดการเปิ ดสอน ภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2557 เป็ นต้ นไป
6.2 เป็ นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
6.3 คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เห็นชอบ/อนุมตั หิ ลักสูตร
 คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครัง้ ที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557
 สภาวิชาการ ในการประชุมครัง้ ที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ 193(3/2557) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี การศึกษา …2558..………
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา (สัมพันธ์ กับสาขาวิชา)
8.1 อาจารย์มหาวิทยาลัย
8.2 นักวิจยั หรื อนักวิเคราะห์และสร้ างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ ในภาคอุตสาหกรรม การเงิน และ
ภาคธุรกิจ
9. ชื่อ ตาแหน่ ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร

ที่
1

2

3

ภาระการสอน
สาเร็จ
ตาแหน่ งทาง คุณวุฒิ
ปี ที่สาเร็จ (จานวน ชม./สัปดาห์ )
ชื่อ – สกุล
สาขาวิชา การศึกษาจาก ประเทศ
วิชาการ การศึกษา
การศึกษา
เมื่อเปิ ด
สถาบัน
ปั จจุบัน
หลักสูตรนี ้
นายบุรินทร์ กาจัดภัย
รอง
Ph.D. Cosmology University of
UK.
2546
4.5
7.5
3-6798-00023-XX-X ศาสตราจารย์
Portsmouth
M.Sc.
Physics
University of
UK.
2542
Sussex
วท.บ.
ฟิ สกิ ส์
มหาวิทยาลัย
ไทย
2539
เชียงใหม่
นายพิทยุทธ วงศ์จนั ทร์
อาจารย์
ปร.ด.
ฟิ สกิ ส์
จุฬาลงกรณ์
ไทย
2554
7
10
3-3504-00049-XX-X
มหาวิทยาลัย
วท.ม.
ฟิ สกิ ส์
จุฬาลงกรณ์
ไทย
2549
มหาวิทยาลัย
วท.บ.
ฟิ สกิ ส์
จุฬาลงกรณ์
ไทย
2546
มหาวิทยาลัย
นายเสกสรร สุขะเสนา
อาจารย์
วท.ด.
ฟิ สกิ ส์
มหาวิทยาลัย
ไทย
2551
3.5
6.5
3-1902-00513-XX-X
เทคโนโลยีสรุ นารี
วท.ม.
ฟิ สกิ ส์
มหาวิทยาลัย
ไทย
2543
เทคโนโลยีสรุ นารี
วท.บ.
ฟิ สกิ ส์
มหาวิทยาลัย
ไทย
2540
นเรศวร

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตงั ้
 นอกสถานที่ตงั ้ ได้ แก่ ......................................
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11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปั จ จุบัน ความเจริ ญ ก้ าวหน้ าในด้ านองค์ค วามรู้ ทางด้ านฟิ สิก ส์ ท ฤษฎี มี ค วามก้ าวหน้ าใน
ระดับสูง ซึ่งความรู้ทางด้ านฟิ สิกส์ทฤษฎีนนสามารถน
ั้
าไปประยุกต์ใช้ กบั องค์ความรู้ ในศาสตร์ แขนงอื่น ๆ
ได้ ยกตัวอย่างเช่น การประยุกต์ฟิสิกส์ของระบบซับซ้ อน อุณหพลศาสตร์ ของระบบไม่สมดุล กลศาสตร์
เชิงสถิติที่เกี่ยวข้ องกับระบบหลายโมเลกุลในแง่วตั ถุปัจเจกที่มีปฏิสมั พันธ์ และปรากฏการณ์ผลรวบยอด
(Interacting Individuals and Collective Phenomena) ในการอธิ บ ายการแข่งขันเชิง ยุทธศาสตร์ และ
องค์กรเชิงอุตสาหกรรม การสื่อสารในองค์กรที่มีผลต่างพฤติกรรมผลรวบยอด เช่นสันติภาพหรื อความ
แตกต่างเป็ นหลายโดเมนทางความคิด เสถี ยรภาพของความขัดแย้ ง หรื อความตึง เครี ย ดอัน น าไปสู่
ปรากฏการณ์หายนะพิบตั ิที่มีการเปลี่ยนสภาพสมดุลอย่างฉับพลั น (ปรากฏการณ์ผีเสื ้อ – the Butterfly
Effect) หรื อ ในแง่ วัต ถุ ปั จ เจกเชิ ง ประกอบกั บ ลัก ษณะที่ ป รากฏอุบัติ (Composite Individuals and
Emergent Characters) ในการอธิบายการจัดองค์กรตัวเอง (Self-Organization) และการเปลี่ยนวัฏภาค
ทางองค์กร เงินเฟ้อ ภาวะการว่างงาน การให้ คาอธิบายในระดับมหภาค และการใช้ กลศาสตร์ เชิงสถิติ
ทานายพฤติกรรมของตลาดหลักทรัพย์
ปั จ จุบันประเทศไทยมี ความขาดแคลนกาลังคนในสาขาวิจัยฟิ สิกส์ ทฤษฎี ระดับรากฐานซึ่ง
สามารถเชื่อมต่อสู่ทัศนะแนวคิดและยุทธศาสตร์ ในการแก้ โจทย์วิจัยในศาสตร์ อื่น เช่น สังคมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ การจราจร และชีววิทยา ดังที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น และจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ที่มุ่งเน้ นการบริ หารจัดการองค์ ความรู้ อย่างเป็ นระบบ ทัง้ การ
พัฒนาหรื อสร้ างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสานร่ วมกับจุดแข็งใน
สังคมไทย
ดังนันการผลิ
้
ตบุคลากรที่มีความเป็ นเลิศทางฟิ สิกส์ทฤษฎี สามารถชี ้นาสังคมมุมทัศน์เชิงกลไก
ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์กรและประเทศชาติอย่างสร้ างสรรค์ รวมทังเป็
้ นบุคคลที่สามารถปรับตัว
มี ค วามเข้ าใจระบบกลไกทางสังคมและวัฒ นธรรม มี คุณ ธรรม จริ ยธรรม พร้ อมชี น้ าและขับ เคลื่ อ น
สังคมไทยให้ โดดเด่นในระบบสากล โดยการทาวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ ก้าวทันองค์ความรู้ใหม่
ที่ เปลี่ ยนแปลงไปเป็ นสิ่ ง ที่ ส าคัญ และควรผลักดัน วิท ยาลัยเพื่ อการค้ นคว้ าระดับ รากฐานได้ เล็งเห็ น
ความสาคัญดังกล่าวจึงได้ จดั ให้ เพิ่มหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาฟิ สิกส์ทฤษฎีขึ ้น
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตรเน้ นการผลิตบุคลากรที่มีความเป็ นเลิศทางด้ านฟิ สิกส์ทฤษฎีที่สามารถ
ชี ้นาสังคมมุมทัศน์เชิงกลไกที่เป็ นระบบชัดเจน ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์กรและประเทศชาติ อย่าง
สร้ างสรรค์ รวมทัง้ เป็ นบุคลากรที่สามารถปรับตัว รู้ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมืออาชีพ มีความ
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เข้ าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริ ยธรรม พร้ อมจะช่วยชี ้นาและขับเคลื่อนให้
การเปลี่ยนแปลงนี ้เป็ นไปในรู ปแบบที่สอดคล้ องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสัง คมไทย โดยมีการทา
วิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ ก้าวทันต่อองค์ความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างก้ าวกระโดด
12 ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒ นาหลั กสู ต รและความเกี่ ยวข้ องกั บพั นธกิ จ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การพัฒนาหลักสูตรนันจ
้ าเป็ นที่
จะต้ องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศกั ยภาพในการผลิตบุคลากรด้ านฟิ สิกส์ทฤษฎีซงึ่ เป็ นสาขาวิชาที่ขาด
แคลนอย่างมาก โดยกาลังคนที่จะผลิตนัน้ ต้ องมีความรู้ อย่างลึกซึง้ ที่จะนาความรู้ ไปถ่ายทอดสู่สังคม
นาไปประยุกต์ใช้ กบั องค์ความรู้ในศาสตร์ แขนงอื่น ๆ และมีการพัฒนางานวิจยั ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ องค์กร
และประเทศชาติที่สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้ ทงด้
ั ้ านวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายและ
วิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้ านมุ่งสู่ความเป็ นเลิศทางวิชาการ มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม เป็ นแบบอย่างที่
ดีงามในการดารงชีวิตและสร้ างสรรค์สงั คม
12.2 ความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ ห รื อ การพั ฒ นาทางสัง คมและวัฒ นธรรมที่ มี ต่ อ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ต้องการมุ่งสู่ความเป็ นเลิศทางวิชาการและการวิจยั ซึ่งจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้ มี คุณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ เกื อ้ หนุน ต่อ การพัฒ นาประเทศและสามารถแข่ง ขัน ในระดับ
นานาชาติได้ แบบยัง่ ยืน การพัฒนาหลักสูตรจึงต้ องมุ่งสร้ างมหาบัณฑิตให้ เป็ นผู้รอบรู้ทางวิชาการและทา
วิจยั เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
13 ความสัมพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
---- ไม่มี ------
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หมวดที่ 2. ข้ อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1.1 ปรั ชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
คณาจารย์ วิ ท ยาลัย เพื่ อ การค้ น คว้ าระดับ รากฐาน มี ค วามเชื่ อ ว่า ความรู้ ด้ า นฟิ สิ ก ส์ ท ฤษฎี
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ กับองค์ความรู้ในศาสตร์ แขนงอื่นๆ ได้ หลายศาสตร์ อาทิ ประยุกต์ฟิสิกส์ของ
ระบบซับซ้ อน อุณหพลศาสตร์ ของระบบไม่สมดุล กลศาสตร์ เชิงสถิติที่เกี่ยวข้ องกับระบบหลายโมเลกุล
ในแง่วัตถุปัจเจกที่ มี ปฏิ สัม พันธ์ และปรากฎการณ์ ผลรวบยอด และในเชิงวัตถุปัจเจกเชิงประกอบกับ
ลัก ษณะปรากฎอุบัติ โดยที่ ท ฤษฎี ฟิ สิ ก ส์ นัน้ มี อ านาจการจัด การศึก ษาในด้ านทฤษฎี ฟิ สิ ก ส์ ระดับ
มหาบัณฑิต จึงเป็ นสิ่งจาเป็ นที่จะต้ องมีการถ่ายทอดให้ ผ้ เู รี ยนได้ เห็นถึงความจริงที่เกิดขึ ้นจากองค์ความรู้
ที่เป็ นเอกภาพและความงามของวิชาฟิ สิกส์ทฤษฎีในภาพรวม และเตรี ยมผู้เรี ยนให้ พร้ อมทังด้
้ านพื ้นฐาน
ทางฟิ สิกส์ทฤษฎีทางพลศาสตร์ ในระดับคลาสสิกและในระดับควอนตัมและอุณหพลศาสตร์ คลาสสิกให้
สมบูรณ์
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตมีคณ
ุ ลักษณะดังต่อไปนี ้
1. มีความรู้เชิงลึกในฟิ สิกส์ทฤษฎีและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในทางวิชาการได้
2. มีทกั ษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ฟิสิกส์ทฤษฎีเชิงลึกได้
3. มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้ คาปรึกษาด้ านฟิ สิกส์ทฤษฎีเชิงลึกได้
4. มีจริยธรรมและจิตสานึกที่จะพัฒนาสังคมวิชาการด้ านทฤษฎีฟิสิกส์และประชาคมโลกได้
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
เปลี่ยนแปลง
พัฒนาหลักสูตรให้ ทนั สมัยมี จัดทาหลักสูตรโดยคณาจารย์ผ้ ทู รงคุณวุฒิที่
มาตรฐานในระดับนานาชาติ มีความรู้ความสามารถ
การพัฒนานิสิตให้ มีความ
- จัดหาคณาจารย์ที่มีความรู้ ได้ รับการ
เป็ นเลิศทางวิชาการ
ยอมรับในระดับนานาชาติมาเป็ นผู้สอน
- จัดสัมมนาส่งเสริมความรู้เชิงวิชาการ

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี ้
คาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการพั
้
ฒนา
หลักสูตร
- คณาจารย์ผ้ สู อนทุกคนมีผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ
- จานวนการจัดสัมมนาไม่น้อยกว่า 1
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)...........................................................................
วันศุกร์ ชว่ งเย็น และวันเสาร์ - อาทิตย์
ภาคการศึกษาต้ น
ตังแต่
้ เดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
ตังแต่
้ เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม
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2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
1. เป็ นผู้ส าเร็ จ การศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ท างวิ ท ยาศาสตร์ หรื อ การศึก ษาในสาขา
วิชาฟิ สิกส์ ฟิ สิกส์ทฤษฎี ฟิ สิกส์ประยุกต์ หรื อสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2. เป็ นไปตามข้ อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย นเรศวรว่ า ด้ วย การศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. 2554
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 บริ การของมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรี ยนใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา
 มอบหมายให้ อาจารย์ทกุ คน ทาหน้ าที่ดแู ล ตักเตือน ให้ คาแนะนาแก่นิสิต
 จัดกิจกรรมเสริมความรู้ เกี่ยวกับการทาวิจยั /ด้ านภาษาต่างประเทศ
 อื่น ๆ คือ ให้ ลงทะเบียนเข้ าศึกษารายวิชาที่เกี่ยวข้ องของวิทยาลัยเพื่อการค้ นคว้ าระดับ
รากฐาน หรื อของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็ นการเพิ่มพูนความรู้ โดยให้ ได้ รับอักษร S หรื อ
U ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ภาคการศึกษาต้ น
ชัน้ ปี
ชันปี
้ ที่ 1
ชันปี
้ ที่ 2
รวม
สาเร็ จการศึกษา

1/2557
15
15
-

ภาคการศึกษาและปี การศึกษา
1/2558
1/2559
1/2560
15
15
15
15
15
15
30
30
30
15
15

1/2561
15
15
30
15
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ภาคการศึกษาปลาย
ชัน้ ปี

ภาคการศึกษาและปี การศึกษา
2/2558
2/2559
2/2560
15
15
15
15
15
15
30
30
30
15
15
15

2/2557
15
15
-

ชันปี
้ ที่ 1
ชันปี
้ ที่ 2
รวม
สาเร็ จการศึกษา

2/2561
15
15
30
15

รวมสองภาคการศึกษา
ชัน้ ปี
ชันปี
้ ที่ 1
ชันปี
้ ที่ 2
รวม
สาเร็ จการศึกษา

ภาคการศึกษาและปี การศึกษา
1/2557 2/2557 1/2558 2/2558 1/2559 2/2559 1/2560 2/2560 1/2561 1/2557
15
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
15
30
60
60
60
60
60
60
60
60
15
15
15
15
15
15
15

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1. ประมาณการงบประมาณรายรับ
รายละเอียดรายรับ

ปี งบประมาณ

2557

2558

2559

2560

2561

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

487,500

2,437,500

3,900,000

3,900,000

3,900,000

รวมรายรับ

487,500

2,437,500

3,900,000

3,900,000

3,900,000

หมายเหตุ : อัตราค่าบารุงการศึกษาภาคเรียนละ 32,500 บาทสาหรับนิสิตไทย และ 47,500 บาท สาหรับนิสติ ต่างชาติ

2.6.2. ประมาณการงบประมาณรายจ่ าย
2557

2558

ปี งบประมาณ
2559

1. ค่าตอบแทน

189,000

378,000

378,000

378,000

378,000

2. ใช้ สอย

315,000

315,000

315,000

315,000

315,000

3. วัสดุ

35,000
100,000

-

35,000
100,000

-

35,000
100,000

639,000

693,000

828,000

693,000

828,000

รายละเอียดค่ าใช้ จ่าย

4. ครุภณ
ั ฑ์
รวมรายจ่ าย

2560

2561
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2.6.3. ประมาณการค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวในการผลิตบัณฑิต เป็ นเงิน 24,540 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)
- ไม่มี
3. หลักสูตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสูตร
รายการ

เกณฑ์ ศธ.
พ.ศ. 2548

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2557

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

12
12
-

24
22
2
12
4

36

36
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3.1.3 รายวิชา
(1) รายวิชาในหมวดต่ างๆ
วิชาบังคับ
จานวน
897501
กระบวนวิธีทางคณิตศาสตร์ สาหรับฟิ สิกส์
Mathematical Methods of Physics
897511
อุณหพลศาสตร์ สมดุล
Equilibrium Thermodynamics
897513
กลศาสตร์ เชิงสถิตสิ มดุลและทฤษฎีจลน์
Equilibrium Statistical Mechanics and Kinetic Theory
897521
การสัน่ และคลื่น
Vibrations and Waves
897531
ระบบพลวัต
Dynamical System
897561
พลศาสตร์ คลาสสิก
Classical Dynamics
897563
ทฤษฎีสนามคลาสสิก
Classical Field Theory
897565
กลศาสตร์ ควอนตัมแบบไม่สมั พัทธภาพ
Non-Relativistic Quantum Mechanics
897503
897505
897522
897571

วิชาเลือก
จานวนไม่ น้อยกว่ า
ฟั งก์ชนั กรี นและการแผ่กระจาย
Green’s Functions and Propagation
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในฟิ สิกส์
Numerical Methods in Physics
พลศาสตร์ ของไหล
Fluid Dynamics
จักรวาลวิทยาขันต้
้ น
Introduction to Cosmology

22
หน่ วยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2 หน่ วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

12

897591
897592

897509
897599

วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2
Thesis I, Type A 2
วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2
Thesis II, Type A 2

จานวน

วิชาบังคับไม่ นับหน่ วยกิต
จานวน
ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
Research Methodology in Science and Technology
สัมมนา
Seminar

12
หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
4
หน่ วยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
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3.1.4 แผนการศึกษา
ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาต้ น
897501 กระบวนวิธีทางคณิตศาสตร์ สาหรับฟิ สิกส์
Mathematical Methods of Physics
897509 ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ไม่นบั หน่วยกิต)
Research Methodology in Science and Technology (Non-credit)
897561 พลศาสตร์ คลาสสิก
Classical Dynamics
897563 ทฤษฎีสนามคลาสสิก
Classical Field Theory
รวม

2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
8 หน่ วยกิต

ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
897521 การสัน่ และคลื่น
Vibrations and Waves
897531 ระบบพลวัต
Dynamical System
897565 กลศาสตร์ ควอนตัมแบบไม่สมั พัทธภาพ
Non-Relativistic Quantum Mechanics
897599 สัมมนา (ไม่นบั หน่วยกิต)
Seminar (Non-credit)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
รวม

8 หน่ วยกิต
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ชัน้ ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาต้ น
8975XX วิชาเลือก
Elective Course
897511 อุณหพลศาสตร์ สมดุล
Equilibrium Thermodynamics
897513 กลศาสตร์ เชิงสถิตสิ มดุลและทฤษฎีจลน์
Equilibrium Statistical Mechanics and Kinetic Theory
897591 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2
Thesis I, Type A 2
รวม

2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หน่วยกิต
14 หน่ วยกิต

ชัน้ ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
897592 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2
Thesis II, Type A 2

6 หน่วยกิต
รวม

6 หน่ วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
897501 กระบวนวิธีทางคณิตศาสตร์ สาหรับฟิ สิกส์
2(2-0-4)
Mathematical Methods for Physics
สนาม และ ปริภมู ิเวกเตอร์ ปริภมู ิอินเนอร์ โปรดัก ปริภมู ิฮิลแบร์ การแปลงฟูริเยร์ ดิเรกเดลตา
ฟั งก์ชนั เฮวิไซด์สเตปฟั งก์ชนั สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ สมการเชิงอนุพนั ธ์ย่อย ฟั งก์ชนั ของจานวน
เชิงซ้ อน คอนทัวร์ อินทิกรัล ทฤษฎีรีซิดวลของโคชี ฟั งก์ชนั พิเศษ
Fields and vector spaces, inner-product space, Hilbert space, Fourier transform,
Dirac’s delta function, Heaviside step function, ordinary differential equations, partial
differential equations, functions of complex variables, contour integrals, Cauchy residue
theorem, special functions
897503 ฟั งก์ ชันกรีนและการแผ่ กระจาย
2(2-0-4)
Green’s Functions and Propagation
ฟั งก์ชนั ดิแรกเดลตา ฟั งก์ชนั กรี นสาหรับปั ญหาค่าเริ่มต้ นและสาหรับปั ญหาค่าขอบเขต สมการ
อนุพนั ธ์ยอ่ ย ตัวแปรเวลาและอวกาศ สมการปั วซ์ซองในวิชาฟิ สิกส์ ปั ญหาไดริเคล็ต ปั ญหานิวมานน์
สมการการแพร่ ผลเฉลยฮาร์ มอนิกอย่างง่าย ตัวแผ่กระจายและฟั งก์ชนั กรี น สมการชโรดิงเงอร์ สมการ
คลื่น แหล่งกาเนิดการแผ่รังสี ศักย์เลียวนาร์ ดไวน์เชอร์ ต สูตรของลามอร์ สมการเฮล์มโฮลท์และการ
เลี ้ยวเบน การแปลงฟูริเยร์ ของสมการคลื่น แบบจาลองฮอยเกนส์และเฟรสเนลของการเลี ้ยวเบน
The Dirac’s delta function, the green’s function for initial-value problems and for
boundary-value problems, partial differential equations, time and space variables, Poisson’s
equation in physics, Dirichlet problems, Neumann problems, the diffusion equation, simpleharmonic solutions, the propagator and Green’s function, the Schrödinger equation, the wave
equation, radiation sources, the Lienard-Wiechert potential, Larmor’s formula, the Helmholtz
equation and diffraction, Fourier transformation of the wave equation, the Huygens-Fresnel
model of diffraction
897505 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในฟิ สิกส์
2(2-0-4)
Numerical Methods in Physics
การหาคาตอบของสมการพีชคณิตเชิงเส้ น การประมาณค่าในช่วง และ การประมาณค่านอกช่วง
การหาปริพนั ธ์ของฟั งก์ชนั การประเมินค่าฟั งก์ชนั การหารากของสมการไม่เชิงเส้ น การแปลงฟูริ เยร์ แบบ
เร็ว

16

Solution of linear algebraic equations, interpolation and extrapolation, integration of
functions, evaluation of functions, root finding and nonlinear sets of equations, Fast Fourier
Transform (FFT)
597509 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Research Methodology in Science and Technology
ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจยั ประเภทและกระบวนการวิจยั การกาหนดปั ญหา
การวิจยั ตัวแปรและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและ
รายงานการวิจยั การประเมินงานวิจยั การนาผลวิจยั ไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจยั และเทคนิควิธีการวิจยั
เฉพาะทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
Research definition, characteristic and goal; type and research process; research
problem determination; variables and hypothesis; data collection, data analysis; proposal and
research report writing; research evaluation; research application; ethics of researchers; and
research techniques in science and technology
897511 อุณหพลศาสตร์ สมดุล
3(3-0-6)
Equilibrium Thermodynamics
อุณหภูมิและกฎข้ อที่ศนู ย์ของอุณหพลศาสตร์ ภาวะและกระบวนการ สมการภาวะ แก๊ สอุดมคติ
และแก๊ สจริง สารพาราแมกเนติก การถ่ายโอนพลังงาน พลังงานภายในและกฎข้ อที่หนึง่ ของอุณหพล
ศาสตร์ วัฏจักรคาร์ โนต์ เอนโทรปี และกฎข้ อที่สองของอุณหพลศาสตร์ ศักย์เชิงอุณหพลศาสตร์ โครงสร้ าง
ของอุณหพลศาสตร์ การเปลี่ยนวัฏภาคอันดับหนึง่ และอันดับสอง กฎข้ อที่สามของอุณหพลศาสตร์ ระบบ
เปิ ด
Temperature and the zeroth law of thermodynamics, state and process, equation of
state, ideal gas and real gas, paramagnetic substance, energy transfer, internal energy and
the first law of thermodynamics, Carnot cycle, entropy and the second law of
thermodynamics, thermodynamics potentials, structure of thermodynamics, first and second
order phase transitions, the third law of thermodynamics, open system
897513 กลศาสตร์ เชิงสถิตสิ มดุลและทฤษฎีจลน์
3(3-0-6)
Equilibrium Statistical Mechanics and Kinetic Theory
ความเชื่อมโยงระหว่างกลศาสตร์ เชิงสถิตแิ ละพลศาสตร์ คลาสสิก ปริภมู ิวฎั ภาค อองซอมเบิล
และฟั งก์ชนั การแจกแจง ระบบโดดเดี่ยว ความหนาแน่นของภาวะ อองซอมเบิลแบบจุลบัญญัติ
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ปฏิทรรศน์กิบบส์ ระบบที่สมั ผัสเชิงความร้ อนกับแหล่งกักเก็บความร้ อน ฟั งก์ชนั แบ่งส่วน อองซอมเบิล
แบบบัญญัติ ตัวคูณโบลซ์มานน์ อองซอมเบิลแบบบัญญัตใิ หญ่ สถิติแมกซ์เวลล์-โบลซ์มานน์ สถิตเิ ฟอร์
มิ-ดิแรก สถิตโิ บส-ไอน์สไตน์ การแผ่รังสีของวัตถุดา การเปลี่ยนวัฏภาค ความเป็ นเอกฐาน การเสีย
สมมาตร พารามิเตอร์ อนั ดับ ทฤษฎีสนามเฉลี่ย ฟั งก์ชนั สหสัมพันธ์ ตัวยกกาลังวิกฤติ ความเป็ นสากล
และการปรับมาตร ปรากฎการณ์ขนส่ง การฟุ้ง การกระเพื่อมและการเคลื่อนที่แบบบราวน์
Statistical mechanics and classical dynamics, phase space, ensemble and
distribution function, isolated system, density of states, microcanonical ensemble, Gibbs
paradox, system in thermal contact with reservoir, partition function, canonical ensemble,
Boltzmann factor, grand canonical ensemble, Maxwell-Boltzmann statistics, Fermi-Dirac
statistics, Bose-Einstein statistics, black-body radiation, phase transition, singularities,
symmetry breaking, order parameter, mean-field theory, correlation function, critical exponent,
universality and scaling, transport phenomena, diffusion, fluctuations and Brownian motion
897521 การสั่นและคลื่น
3(3-0-6)
Vibrations and Waves
การสัน่ เชิงกลและคลื่นเชิงกล การเคลื่อนที่ฮาร์ มอนิกอย่างง่าย โหมดปกติ การสัน่ ภายใต้ แรง
การสัน่ พ้ อง การแกว่งกวัดคูค่ วบ ตัวแกว่งกวัดคูค่ วบขับ การสัน่ ของระบบต่อเนื่อง การสะท้ อนและ
การหักเห ความเร็วเฟสและความเร็วกลุม่ การเคลื่อนที่ของคลื่นตามยาวและตามขวาง สายส่ง คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า ผลกระทบของขอบเขตและคลื่นนิ่ง การแทรกสอด คลื่นหลายมิติ โพราไรเซชันแบบเรย์ลี
การกระเจิง กฎของสเนลล์ สมการเฟรส์แนล ฟิ ล์มบาง หลักการของฮอยเกนส์ การเลี ้ยวเบนแบบเฟราน์
โฮฟอร์ เกรตติง
Mechanical vibrations and waves, simple harmonic motion, normal modes, forced
vibrations, resonance, coupled oscillations, driven coupled oscillators, vibrations of
continuous systems, reflection and refraction, phase and group velocity, longitudinal and
transverse wave motion, transmission lines, electromagnetic waves, boundary effects and
standing waves, interference, multidimensional waves, polarization Rayleigh, scattering,
Snell's Law, Fresnel equations, thin films, Huygens's principle, Fraunhofer diffraction, gratings
897522 พลศาสตร์ ของไหล
2(2-0-4)
Fluid Dynamics
นิยามของของไหล เส้ นการไหล ทฤษฎีบทของเบอร์ นลู ิ การไหลแบบศักย์ ขอบชัน้ ของไหลแบบ
ออยเลอร์ สมการความต่อเนื่อง สมการออยเลอร์ กราเดียนท์แนวขวางในการไหลแบบคงตัว การไหล
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แบบอัดตัวได้ เส้ นวอร์ เทกซ์ในการไหลแบบศักย์ ความหนืด ความเครี ยดเฉือนในของไหลแบบนิวตัน
ความหนืดเชิงปริมาตร สมการนาเวียร์ -สโตกซ์ ความปั่ นป่ วน อเสถียรภาพในของไหล
Definition of fluids, lines of flow, Bernoulli's theorem, potential flow, boundary layers,
Euler fluid, continuity equation, Euler's equation, transverse gradients in steady flow,
compressible flow, potential flow vortex lines, viscosity, shear stress in Newtonian fluids, bulk
viscosity, Navier-Stokes equation, turbulence, instabilities in fluids
897531 ระบบพลวัต
2(2-0-4)
Dynamical System
ปริภมู ิวฏั ภาคของระบบพลวัต สมการอิสระ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ จุดตรึง เสถียรภาพของจุด
ตรึง ทฤษฎีมานิโฟลด์ศนู ย์กลาง ระบบที่มีความอลวน การประยุกต์ของการวิเคราะห์เชิงพลวัต
Phase space of dynamical system, autonomous equations, qualitative analysis, fixed
points, stability of fixed points, centre manifold theory, chaotic systems, application of
dynamical analysis
897561 พลศาสตร์ คลาสสิก
3(3-0-6)
Classical Dynamics
หลักของกลศาสตร์ แบบนิวตัน สมการการเคลื่อนที่ของลากราง หลักของการแปรผัน จลนศาสตร์
ของวัตถุแข็งเกร็ง สมการค่าลักษณะเฉพาะของการแกว่ง สมการการเคลื่อนที่ของแฮมิลตัน การแปลง
แบบบัญญัติ ทฤษฎีบทของการอนุรักษ์ ฟั งก์ชนั ก่อกาเนิด ทฤษฎี แฮมิลตันจาโคบี
Principles of Newtonian mechanics, Lagrange equations of motion, variational
principles, kinematics of rigid body, Eigenvalue equation for oscillations, Hamilton equations
of motion, canonical transformations, conservation theorems, generating functions, HamiltonJacobi theory
897565 ทฤษฎีสนามคลาสสิก
3(3-0-6)
Classical Field Theory
ทบทวนแคลคูลสั แบบเวกเตอร์ กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์สเกลาร์ สนามไดอิ
เล็กทริก สมการปั วซองส์ สมการลาปลาซ ปั ญหาค่าขอบเขต กฎของบิโอต์-ซาวาร์ ต สนามแม่เหล็ก กฎ
ของแอมแปร์ ศักย์เวกเตอร์ ความจุไฟฟ้า ความต้ านทานไฟฟ้า การเหนี่ยวนา สมการของแมกซ์เวลล์ กฎ
ของฟาราเดย์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หลักการสัมพัทธภาพ การยืดออกของเวลา การหดของความยาว การ
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ไม่แปรผันแบบลอเรนซ์และเวกเตอร์ สี่ รูปแบบลากรางเจียนและแฮมิลโทเนียน ทฤษฎีการกระเจิง รังสี
เชอเรนคอพ สเปกตรัมเบรมสตาห์ลงุ การสลายตัวเบตา แบบจาลองคลาสสิกของอนุภาคประจุ
Review of vector calculus, Coulomb's law, electric field, Gauss's law, scalar potential,
dielectric field, Poisson and Laplace equations, boundary value problems, Biot-Savart law,
magnetic field, Ampere's law, vector potential, capacitance, resistance, inductance, Maxwell's
equations, Faraday's law, pointing's theorem, electromagnetic wave, principle of relativity,
time dilation, length contraction, Lorentz invariance and four-vector, Lagrangian and
Hamiltonian formalism, scattering theory, Cherenkov radiation, Bremsstrahlung spectrum,
beta decay, classical models of charged particle
897565 กลศาสตร์ ควอนตัมแบบไม่ สัมพัทธภาพ
3(3-0-6)
Non-Relativistic Quantum Mechanics
การเลือกสาหรับการวัด ปริภมู ิอินเนอร์ โปรดัก ตัวดาเนินการเฮอร์ มิเทียน ปั ญหาค่าไอเกน
ปริ ภมู ิฮลิ เบิร์ต ทฤษฎีของวิกเนอร์ การแปลงและความสมมาตร หลักความไม่แน่นอน การระบุ
ตาแหน่ง ความคงที่และการสลายตัวของระบบควอนตัม สเปกตราของแฮมิลโทเนียน โมเมนตัมเชิงมุม
สปิ น ตัวสัน่ เชิงฮาร์ มอนิกส์ อะตอมไฮโดรเจน ฟั งก์ชนั กรี น การปริพนั ธ์ตามวิถี หลักพลศาสตร์
ควอนตัม อะตอมหลายอิเล็กตรอน ฟิ สิกส์ควอนตัมและเสถียรภาพของสสาร การกระเจิงเชิงควอนตัม
Selective measurements, inner-product spaces, Hermitian operators, the Eigenvalue
problem, Hillbert space, Wigner’s theorem, symmetries and transformations, uncertainties’
principle, localization, stability and decay of quantum systems, spectra of Hamiltonians,
angular momentum, spin, harmonic oscillators, the Hydrogen atom, Green functions, path
integrals, the quantum dynamical principle, multi-electron atoms, quantum physics and
stability of matter, quantum scattering
897571 จักรวาลวิทยาขัน้ ต้ น
2(2-0-4)
Introduction to Cosmology
เอกภพตามสภาพที่สงั เกตการณ์ได้ จักรวาลวิทยาแบบนิวตัน สมการฟรี ดมานน์ที่หาจาก
ความโน้ มถ่วงแบบนิวตัน เรขาคณิตของเอกภพ กฎของฮับเบิล พารามิเตอร์ เชิงการสังเกตการณ์
อายุของเอกภพ สัดส่วนของพลังงานและสสารในเอกภพ รังสีคอสมิกไมโครเวฟพื ้นหลัง การสังเคราะห์
นิวเคลียส การพองตัว ภาวะเอกฐานแรกเริ่ม
The observed universe, Newtonian cosmology, Friedmann equation from Newtonian
gravity, geometry of the universe, Hubble's law, observational parameters,
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age of the universe, matter and energy contents, cosmic microwave background,
nucleosynthesis, inflation, initial singularity
897591 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2
6 หน่ วยกิต
Thesis I, Type A 2
ศึกษาค้ นคว้ าเบื ้องต้ น วิเคราะห์ประเด็นปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับสาขาฟิ สิกส์ทฤษฎี กาหนดหัวข้ อ
การวิจยั เขียนข้ อเสนอการวิจยั และโครงร่างวิทยานิพนธ์ ศึกษาข้ อมูลของประเด็นที่สนใจในการพัฒนา
เป็ นวิทยานิพนธ์อย่างละเอียด
Literature reviewing, analyzing of research topics in theoretical physics, creating
research topic, writing research proposal draft, intensive study in research issues
897592 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2
6 หน่ วยกิต
Thesis II, Type A 2
การทาวิจยั เชิงลึก การวิเคราะห์และวิจารณ์ผลการวิจยั การสรุปผลการวิจยั การสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ การเสนอวิทยานิพนธ์
In depth study of research problem, analyzing and criticizing of the result, concluding
of the research topics, dissertation writing, dissertation defending examination, dissertation
submission
897599 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การนาเสนอและอภิปรายบทความวิชาการทางฟิ สิกส์ทฤษฎีในลักษณะของสัมมนาทางวิชาการ
Seminar presentation and discussion of academic publications in theoretical physics
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ความหมายของเลขรหัสวิชา
ประกอบด้ วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็ น 2 ชุด ๆ ละ 3 ตัว มีความหมายดังนี ้
เลขสามตัวแรก เป็ น กลุม่ เลขประจาสาขาวิชา
897 หมายถึง สาขาวิชาฟิ สิกส์ทฤษฎี วิทยาลัยเพื่อการค้ นคว้ าระดับรากฐาน
เลขสามตัวหลัง เป็ นกลุม่ เลขประจาวิชา
เลขรหัสตัวแรก (หลักร้ อย) แสดงถึงระดับชันปี
้ ที่ศกึ ษา
เลขรหัสตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึงกลุม่ วิชาดังต่อไปนี ้
เลข 0 หมายถึง วิธีการเชิงทฤษฎีและคณิตศาสตร์
เลข 1 หมายถึง อุณหพลศาสตร์
เลข 2 หมายถึง คลื่น การสัน่ สะเทือน และพลศาสตร์ ของไหล
เลข 3 หมายถึง ระบบซับซ้ อน
เลข 4 หมายถึง ฟิ สิกส์ทฤษฎีประยุกต์ในระบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ นิเวศวิทยา
ชีววิทยา และสังคมศาสตร์
เลข 5 หมายถึง ทฤษฎีสมั พัทธภาพ
เลข 6 หมายถึง กลศาสตร์ คลาสสิก กลศาสตร์ ควอนตัม แม่เหล็กไฟฟ้า
ทฤษฎีสนาม และทฤษฎีที่พลังงานสูง
เลข 7 หมายถึง จักรวาลวิทยา และดาราศาสตร์ ฟิสิกส์
เลข 8 หมายถึง ฟิ สิกส์ทฤษฎีสาขาอื่น ๆ
เลข 9 หมายถึง สัมมนา หัวข้ อพิเศษ วิทยานิพนธ์
เลขรหัสตัวสุดท้ ายหมายถึงลาดับที่รายวิชาตามเลขรหัสตัวกลาง
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3.2 ชื่อ ตาแหน่ งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสูตร
ที่
1*

2

3

4*

5*

ตาแหน่ งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

รอง
ศาสตราจารย์

Ph.D.

Cosmology

M.Sc.

Physics

วท.บ.

ฟิ สิกส์

Dr.rer.Nat.,
วท.ม.

Theoretical
Physics
ฟิ สิกส์

วท.บ.

ฟิ สิกส์

อาจารย์

D.Phil.

Astrophysics
Physics

อาจารย์

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

ฟิ สิกส์

วท.บ.

ฟิ สิกส์

วท.ด.

ฟิ สิกส์

วท.ม.

ฟิ สิกส์

วท.บ.
หมายเหตุ : * เป็ นอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร

ฟิ สิกส์

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

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

นายธีรภาพ ฉันทวัฒน์
3-5001-00204- XX-X

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

นายเสกสรร สุขะเสนา
3-1902-00513- XX-X

อาจารย์

อาจารย์

ฟิ สิกส์

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

ประเทศ

ปี ที่สาเร็จ
การศึกษา

UK.

2546

UK.

2542

ไทย

2539

Germany

2549

ไทย

2544

ไทย

2541

UK.

2554

UK.

2549

ไทย

2554

ไทย

2549

ไทย

2546

ไทย

2551

ไทย

2543

ไทย

2540

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห์ )
หลักสูตร หลักสูตร
ปั จจุบัน ปรับปรุ ง
4.5
7.5

4.5

7.5

7

10

7

10

3.5

6.5
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3.2.2 อาจารย์ ประจา
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1
นายบุรินทร์ กาจัดภัย
3-6798-00023-XX-X

2

3

4

5

6

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

นายธีรภาพ ฉันทวัฒน์
3-5001-00204- XX-X

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

นายเสกสรร สุขะเสนา
3-1902-00513- XX-X

Mr. Edouard B.
Manoukian

ตาแหน่ งทาง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา
Ph.D.

Cosmology

M.Sc.
วท.บ.

Physics
ฟิ สิกส์

Dr.rer.Nat.,
วท.ม.

Theoretical
Physics
ฟิ สิกส์

วท.บ.

ฟิ สิกส์

อาจารย์

D.Phil.

Astrophysics
Physics

อาจารย์

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

ฟิ สิกส์

วท.บ.

ฟิ สิกส์

วท.ด.

ฟิ สิกส์

วท.ม.

ฟิ สิกส์

วท.บ.
Ph.D.
M.Sc.

ฟิ สิกส์
Physics
Physics

B.Sc.
(Hons.)

Physics and
Mathematics

อาจารย์

อาจารย์

ศาสตราจารย์

สาขาวิชา

ฟิ สิกส์

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

UK.

ปี ที่สาเร็จ
การศึกษา
2546

UK.
ไทย

2542
2539

Germany

2549

ไทย

2544

ไทย

2541

UK.
UK.

2554
2549

ไทย

2554

ไทย

2549

ไทย

2546

ไทย

2551

ไทย

2543

ไทย
Canada
Canada

2540
1971
1968

Canada

1967

ประเทศ
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ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
7
Mr. Matthew James
Lake

ตาแหน่ งทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา
Ph.D.
Cert. of
Advanced
Studies
M.Sci.
(First Class
Hons.)

สาขาวิชา
Astronomy
Mathematics

Physics

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
Queen Mary
University of
London
University of
Cambridge
Imperial College

UK.

ปี ที่สาเร็จ
การศึกษา
2010

UK.

2006

UK.

2004

ประเทศ

* ผลงานทางวิชาการ การค้ นคว้ า วิจยั หรือการแต่งตารา ระบุในภาคผนวก

3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ งทางวิชาการ

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

1

Mr. Shinji Tsujikawa

รองศาสตราจารย์

2

นายชาญเรื องฤทธิ์ จันทร์ นอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

นางสดชื่น วิบลู ยเสข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

Mr. Antonio De Felice

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5

นางสาวพริ ม พลันสังเกต

อาจารย์

4. องค์ ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ ภาคสนาม
---- ไม่มี -----
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5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
ข้ อกาหนดในการทาวิจยั ต้ องเป็ นหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกับ ฟิ สิกส์ทฤษฎี และมีการรายงานที่ต้องนาส่ง
ตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด อย่างเคร่งครัด หรื อเป็ นการทาในหัวข้ อเกี่ยวกับการพัฒนา
องค์ความรู้ด้านฟิ สิกส์
5.2 ผลการเรี ยนรู้
- นิสิ ตสามารถเป็ นแบบอย่างที่ ดีในเชิ งนักวิช าการ นักวิจัยที่ มี คุณ ธรรม รวมทัง้ สามารถแก้ ไข
ปั ญหาจากดุลยพินิจทางด้ านคุณธรรม และจริ ยธรรมในด้ านความขัดแย้ ง หรื อปั ญหาที่มีผลกระทบต่อ
ตนเอง และผู้อื่นได้
- นิสิตมีความเชี่ยวชาญและแตกฉานจนสามารถสร้ างองค์ความรู้ด้านฟิ สิกส์ ซึง่ องค์ความรู้นนจะ
ั้
เป็ นต้ นแบบในการพัฒนาต่อไปได้
- มีความเชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์ และสถิติ รวมทังสามารถด
้
าเนินการศึกษา สามารถแปลผล
การนาเสนอด้ วยตาราง แผนภูมิ และเลือกใช้ สถิตหิ รื อคณิตศาสตร์ ขนสู
ั ้ งอย่างเหมาะสม
- สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรี ยนรู้ งานระดับสูง และพัฒ นาตนเองและสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาต้ น ของปี การศึกษาที่ 2 เป็ นต้ นไป
5.4 จานวนหน่ วยกิต
12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1. นิสิ ตหาหัวข้ อวิจัยที่ ส นใจ เสนอแต่งตัง้ คณะกรรมการที่ ปรึ กษาวิทยานิพ นธ์ โดยมี ประธาน
คณะกรรมการที่ปรึกษา (อาจารย์ที่ปรึกษา) และคณะกรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) 1-2 ท่าน
2. นิสิตเขียนโครงร่างงานวิจยั ภายใต้ การแนะนาจากกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3. นิสิตนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาโครงร่าง
4. นิสิตเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
5. นิสิตดาเนินการตามแผนในโครงร่างวิทยานิพนธ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
1. นิสิตดาเนินการเสนอขอแต่งตังคณะกรรมการสอบวิ
้
ทยานิพนธ์
2. จะต้ องรายงานผลการสอบวิทยานิ พ นธ์ ให้ กับ บัณ ฑิ ตวิทยาลัยทราบ หลัง วันสอบภายใน 2
สัปดาห์
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา ดังนี ้ นิสิตระดับมหาบัณฑิต แผก ก แบบ ก 2 เสนอวิทยานิพนธ์ และ
สอบผ่านการสอบปากเปล่าขันสุ
้ ดท้ ายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และบทความ (Full paper)
ที่เป็ นส่วนหนึ่งของผลงานในวิทยานิพนธ์จะต้ องได้ รับการยอมรับให้ ตีพิ มพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
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ที่มีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชา
นัน้ จานวนอย่างน้ อย 1 เรื่ อง หรื อตีพิม พ์ ในหนังสื อสื บเนื่ อง (Proceedings) จากการประชุม วิช าการ
ประจาปี ของสมาคมฟิ สิกส์ไทย หรื อสมาคมวิ ทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย หรื อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ของสมาคมฟิ สิกส์ไทย
4. งานวิจยั ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ไม่น้อยกว่า 5 ท่าน)
5. ระหว่างภาคการศึกษานิสิตยังมิได้ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นิสิตต้ องรายงานความก้ าวหน้ า
วิทยานิพนธ์ (Progress Report) ทุกภาคการศึกษา
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หมวดที่ 4. ผลการเรี ยนรู้ และกลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนิสิต
มีความเลิศด้ านการวิจยั ในสาขาวิชา
1. จัดหาคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถและมีผลงาน
ฟิ สิกส์ทฤษฎี และได้ รับการยอมรับใน
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมาสอน
ระดับนานาชาติ
2. จัดสัมมนาวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยให้ นิสิตเป็ นผู้นาเสนอ
ผลงานของตนเอง เพื่อฝึ กฝนทักษะการนาเสนอผลงาน
วิชาการ หรื อเชิญผู้มีความรู้ความสามารถระดับนานาชาติ
มาร่วมเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2. การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรี ยนรู้
(1) สามารถประพฤติตนในแบบอย่างของผู้นาที่มีคณ
ุ ธรรม และจริยธรรม
(2) สามารถให้ ค าแนะน าและแก้ ไขปั ญ หาด้ านคุณ ธรรม จริ ย ธรรม โดยคานึง ถึ งความรู้ สึก
ของผู้อื่น ด้ วยความยุตธิ รรม ชัดเจนและตามค่านิยมอันดีงาม
(3) ริ เริ่ ม และสนับ สนุน ในการจัด การกับ ข้ อ โต้ แย้ ง และปั ญ หาด้ านคุณ ธรรม และจริ ย ธรรม
ที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
2.1.2 กลยุทธ์ การสอน
(1) กาหนดให้ มีวฒ
ั นธรรมองค์กร เป็ นการปลูกฝั งให้ นิสิตมีระเบียบวิ นยั เคารพกฎระเบียบการ
ใช้ อปุ กรณ์สว่ นรวมร่วมกัน โดยเน้ นการเข้ าเรี ยนให้ ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายตามกาลเทศะ
(2) มี ความซื่ อสัตย์โดยไม่ทาการทุจ ริ ตในการสอบหรื อลอกผลงาน อาจารย์ ผ้ ูสอนสอดแทรก
เรื่ องคุณธรรม และจริยธรรมในระหว่างการสอน รวมทังมี
้ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
(3) เน้ นให้ นิสิตต้ องอ้ างอิงแหล่งอ้ างอิงทุกครัง้ ที่นาผลงานหรื อข้ อมูลของผู้อื่นมาใช้ ในการทารายงาน
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผล
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิต โดยอาจดูจากการส่งงานที่ได้ รับมอบหมาย และบทบาท
ในการเข้ าร่วมกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ
(2) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
(4) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงตนของนิสิตแต่ละคน
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2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรี ยนรู้
(1) มีความรู้ความเข้ าใจในหลักการและทฤษฎีตา่ ง ๆ ของฟิ สิกส์ทฤษฎีอย่างลึกซึ ้ง
(2) มีองค์ความรู้เชิงลึกทางฟิ สิกส์ทฤษฎีเพียงพอในการทาวิจยั ในระดับสูงต่อไป
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) ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทา
(4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชันเรี
้ ยนที่ประชุม/สัมมนา
(5) ประเมินจากการอภิปรายกลุม่ ในชันเรี
้ ยน ในการเสนอแนะวิธีการไขปั ญหาจากการทดลองต่าง ๆ
2.3 ทักษะทางปั ญญา
2.3.1 ผลการเรี ยนรู้
(1) มีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ทฤษฎีทางด้ านฟิ สิกส์ ตลอดจนสามารถนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ ได้
(2) สามารถแก้ ปัญหาทางด้ านฟิ สิกส์ทฤษฎีได้ โดยนาหลักการต่าง ๆ มาอ้ างอิงได้ อย่าง
เหมาะสม
(3) สามารถนาความรู้ที่ได้ มาประยุกต์ใช้ ทางวิชาการหรื อการปฏิบตั ใิ นวิชาชีพ
(4) สามารถพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาฟิ สิกส์ทฤษฎีได้
(5) สามารถแนะนาและให้ คาปรึกษาเบื ้องต้ นแก่ผ้ อู ื่นในศาสตร์ ฟิสิกส์ได้
2.3.2 กลยุทธ์ การสอน
(1) ในการเรี ยนการสอน ต้ องฝึ กกระบวนการคิด การวิเคราะห์อย่างสร้ างสรรค์ ทังนี
้ ้ต้ องจัดให้
เหมาะสมและสอดคล้ องกับรายวิชา
(2) จัดการสอนด้ วยการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศกึ ษาและสถานการณ์จาลอง
เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรี ยนกับผู้สอน
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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) มีความสามารถในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ
(2) สามารถร่วมมือกับผู้อื่นในการแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ได้ อย่างดี
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรี ยนรู้งานระดับสูง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.4.2 กลยุทธ์ การสอน
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ในรายวิชาให้ นิสิตเรี ยนรู้แบบร่วมมือ ฝึ กการทางานเป็ นกลุม่ ตลอดจนมี
การสอดแทรกเรื่ องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้ าใจในวัฒนธรรม
องค์กรเข้ าไปในรายวิชาต่าง ๆ
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนาเสนอรายงานกลุม่ ในชันเรี
้ ยน และ
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ยนรู้
(1) สามารถดาเนินการศึกษา สามารถแปลผล การนาเสนอด้ วยตาราง แผนภูมิ และเลือกใช้
สถิตหิ รื อคณิตศาสตร์ ขนสู
ั ้ งอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้ นคว้ าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา
(2) สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ น รวบรวม ประมวลผล แปลความหมายและ
นาเสนอข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องอย่างเหมาะสม
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทังปากเปล่
้
าและการเขียน เลือกใช้ รูปแบบการ
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
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(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณีศกึ ษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อ
หน้ าชันเรี
้ ยน
(3) ประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์จากรายงานที่ได้ รับมอบหมาย/วิทยานิพนธ์
5. แผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรี ยนรู้ ในตารางมีความหมายดังนี ้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถประพฤติตนในแบบอย่างของผู้นาที่มีคณ
ุ ธรรม และจริยธรรม
(2) สามารถให้ คาแนะนาและแก้ ไขปั ญหาด้ านคุณธรรม จริยธรรม โดยคานึงถึงความรู้สกึ ของ
ผู้อื่น ด้ วยความยุตธิ รรม ชัดเจนและตามค่านิยมอันดีงาม
(3) ริเริ่มและสนับสนุนในการจัดการกับข้ อโต้ แย้ งและปั ญหาด้ านคุณธรรม และจริยธรรมที่มี
ผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
5.2 ความรู้
(1) มีความรู้ความเข้ าใจในหลักการและทฤษฎีตา่ ง ๆ ของฟิ สิกส์ทฤษฎีอย่างลึกซึ ้ง
(2) มีองค์ความรู้เชิงลึกทางฟิ สิกส์ทฤษฎีเพียงพอในการทาวิจยั ในระดับสูงต่อไป
5.5 ทักษะทางปั ญญา
(1) มีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ทฤษฎีทางด้ านฟิ สิกส์ ตลอดจนสามารถนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ ได้
(2) สามารถแก้ ปัญหาทางด้ านฟิ สิกส์ทฤษฎีได้ โดยนาหลักการต่าง ๆ มาอ้ างอิงได้ อย่าง
เหมาะสม
(3) สามารถนาความรู้ที่ได้ มาประยุกต์ใช้ ทางวิชาการหรื อการปฏิบตั ใิ นวิชาชีพ
(4) สามารถพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาฟิ สิกส์ทฤษฎีได้
(5) สามารถแนะนาและให้ คาปรึกษาเบื ้องต้ นแก่ผ้ อู ื่นในศาสตร์ ฟิสิกส์ได้
5.4 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความสามารถในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ
(2) สามารถร่วมมือกับผู้อื่นในการแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ได้
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรี ยนรู้งานระดับสูง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถดาเนินการศึกษา สามารถแปลผล การนาเสนอด้ วยตาราง แผนภูมิ และเลือกใช้ สถิติ
หรื อคณิตศาสตร์ ขนสู
ั ้ งอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้ นคว้ าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา
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(2) สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ น รวบรวม ประมวลผล แปลความหมายและ
นาเสนอข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องอย่างเหมาะสม
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทังปากเปล่
้
าและการเขียน เลือกใช้ รูปแบบการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
.......................................................................................................................................................
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ส่ ูรายวิชา (Curriculum mapping)
 คือความรับผิดชอบรอง

 คือความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

897501 กระบวนวิธีทางคณิตศาสตร์
สาหรับฟิ สกิ ส์
897503 ฟั งก์ชนั กรี นและการแผ่กระจาย
897505 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในฟิ สกิ ส์
897509 ระเบียบวิธีวจิ ยั
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
897511 อุณหพลศาสตร์ สมดุล
897513 กลศาสตร์ เชิงสถิติสมดุล
และทฤษฎีจลน์
897521 การสัน่ และคลืน่
897522 พลศาสตร์ ของไหล
897531 ระบบพลวัต
897561 พลศาสตร์ คลาสสิก
897563 ทฤษฎีสนามคลาสสิก

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1
5.2
5.3







































































































































































































































































คุณธรรม จริยธรรม






ความรู้

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทางปั ญญา
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รายวิชา

897571 จักรวาลวิทยาขันต้
้ น
897565 กลศาสตร์ ควอนตัม
แบบไม่สมั พันธภาพ
897591-92 วิทยานิพนธ์ 1 - 2
แผน ก แบบ ก 2
897599 สัมมนา

คุณธรรม จริยธรรม
1.1

1.2

1.3







3.4

3.5

4.1

4.2

4.3



3.3


ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1
5.2
5.3























































































ความรู้

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทางปั ญญา

2.2

3.1

3.2



2.1
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน
ใช้ ระบบอักษรลาดับขันและค่
้
าลาดับขันในการวั
้
ดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา
โดยแบ่งการกาหนดอักษรลาดับขันเป็
้ น 3 กลุม่ คือ อักษรลาดับขันที
้ ่มีคา่ ลาดับขัน้ อักษรลาดับขันที
้ ่ไม่
มีคา่ ลาดับขัน้ และอักษรลาดับขันที
้ ่ยงั ไม่มีการประเมินผล
1.1 อักษรลาดับขันที
้ ่มีคา่ ลาดับขัน้ ให้ กาหนด ดังนี ้
อักษรลาดับขัน้
ความหมาย
ค่าลาดับขัน้
A
ดีเยี่ยม
(excellent)
4.00
B+
ดีมาก
(very good)
3.50
B
ดี
(good)
3.33
C+
ดีพอใช้
(fairly good)
2.50
C
พอใช้
(fair)
2.00
D+
อ่อน
(poor)
1.50
D
อ่อนมาก
(very poor)
1.00
F
ตก
(failed)
0.00
1.2

1.3

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

(satisfactory)
(unsatisfactory)
(withdrawn)

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

เรี ยนซ ้าอีก
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รายวิชาที่กาหนดให้ วดั และประเมินผลด้ วยอักษรลาดับขัน้ S หรื อ U ได้ แก่รายวิชาที่ไม่นบั
หน่วยกิต/วิทยานิพนธ์
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 ให้ อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลทุกรายวิชาเพื่อการทวนสอบ
2.2 จัดตังกรรมการทวนสอบ
้
เพื่อสุม่ ตรวจสอบการให้ คะแนนในรายวิชาหรื อรายงานของ
ผู้เรี ยน
2.3 เปรี ยบเทียบการให้ คะแนนข้ อสอบแต่ละข้ อในแต่ละรายวิชา ตามเกณฑ์ที่กาหนด
เพื่อให้ ผ้ สู อนมีมาตรฐานการให้ คะแนน โดยเฉพาะรายวิชาที่มีผ้ สู อนมากกว่า 1 คน
2.4 มีผ้ ทู รงคุณวุฒิภายนอกประเมินมาตรฐานงานวิจยั ของนิสิต
2.5 สารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคาถามในข้ อสอบจากผู้ใช้ บณ
ั ฑิต เพื่อปรับมาตรฐาน
ข้ อสอบ
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
3.2 ลงทะเบียนเรี ยนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3.3 สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3.4 ศึกษารายวิชาครบถ้ วนตามที่กาหนดในหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานัน้ ๆ
3.5 มีผลการศึกษาได้ คา่ ระดับขันสะสมเฉลี
้
่ย ไม่ต่ากว่า 3.00
3.6 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
3.7 บทความ (Full paper) ที่เป็ นส่วนหนึง่ ของผลงานในวิทยานิพนธ์จะต้ องได้ รับการ
ยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ที่มีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลัน่ กรอง (Peer Review)
ก่อ นการตี พิ ม พ์ และเป็ นที่ ย อมรั บ ในสาขาวิช านัน้ จ านวนอย่างน้ อย 1 เรื่ อ ง หรื อ ตี พิ ม พ์ ในหนัง สื อ
สื บ เนื่ อ ง (Proceedings) จากการประชุ ม วิ ช าการประจ าปี ของสมาคมฟิ สิ ก ส์ ไ ทย หรื อ สมาคม
วิท ยาศาสตร์ แ ห่ง ประเทศไทย หรื อ ตี พิ ม พ์ ในวารสารวิช าการของสมาคมฟิ สิ ก ส์ ไทย หรื อ ตี พิ ม พ์ ใน
วารสารวิชาการอื่นๆที่เห็นชอบโดยคณะกรรมการประจาหลักสูตร
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หมวดที่ 6.
การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ ใหม่
1.1 จัดหลักสูตรการอบรมสาหรับอาจารย์ใหม่ ซึง่ อาจจัดขึ ้นในระดับมหาวิทยาลัย หรื อคณะ
1.2 ให้ อาจารย์ใหม่สงั เกตการณ์การสอนของอาจารย์ผ้ มู ีประสบการณ์
1.3 จัดระบบแนะนา/ระบบพี่เลี ้ยง (Mentoring system) แก่อาจารย์ใหม่
1.4 จัดเตรี ยมคูม่ ืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั งิ านให้ อาจารย์ใหม่
1.5 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่ อง บทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียดหลักสูตร และ การ
จัดทาประมวลรายวิชา (Course syllabus)
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอน วิธีการสอน
กลยุทธ์ในการสอน และการวัดและการประเมินผลในรายวิชา
2.1.2 สนับสนุนให้ ผ้ ูสอนร่ วมสัม มนาเชิงวิชาการในด้ านการเรี ยนการสอน เพื่ อแลกเปลี่ยน
ทัศนะความคิดเห็นกับผู้สอนอื่นหรื อผู้ชานาญการ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่น ๆ
2.2.1 สนับสนุนให้ ผ้ สู อนทางานวิจยั ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชน/ประเทศ
2.2.2 พัฒนาให้ ผ้ สู อนได้ ศกึ ษา/เข้ าร่วมอบรม และนาเสนอผลงานวิชาการ/วิจยั
2.2.3 ให้ ผ้ สู อนมีสว่ นร่วมในการจัดทาหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา หรื อพัฒนาหลักสูตรใหม่
2.2.5 สนับสนุนให้ ผ้ ูสอนไปให้ บริ การทางวิชาการที่ตรงกับความต้ องการของตลาดแรงงาน
และสังคม เพื่อให้ สามารถนาประสบการณ์มาพัฒนาการเรี ยนการสอน
2.2.6 เปิ ดโอกาสหรื อจัดงบประมาณให้ ผ้ สู อนซื ้อตาราเรี ยนใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
รวมทัง้ อานวยความสะดวกในด้ านการจัดหาอุปกรณ์ ปฏิบตั ิการใน ห้ องปฏิบตั ิการให้
เพียงพอ
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หมวดที่ 7.
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
บริ หารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณภาพระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรมีดงั นี ้
1.1 วิทยาลัยแต่งตังคณะกรรมการประจ
้
าหลักสูตร เป็ นผู้กากับดูแลให้ มีกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับ
วิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัย รวมถึงการกากับตารางเรี ยน ตารางสอน การประเมินผลการศึกษา และ
ประเมินอาจารย์ผ้ สู อน ให้ เป็ นไปตามนโยบายของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย โดยจัดประชุมอย่างน้ อยปี
ละ 2 ครัง้ นอกจากนี ้มีการประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตร สัมมนาเสริมความเข้ มแข็งของหลักสูตร
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ มีการกากับติดตามบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา และกากับการสารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตเพื่อผลลัพธ์และนาข้ อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
1.2 อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาที่มีการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลการเรี ยนให้
เป็ นไปตามรายละเอียดรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบและเสนอคณะกรรมการประจาหลักสูตร
1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ควบคุมการจัดการเรี ยนการสอน
วิทยานิพ นธ์ และการประเมิ นผลการเรี ยนให้ เป็ นไปตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของการศึกษาระดับ
ปริญญาโทของนิสิตที่รับผิดชอบและเสนอคณะกรรมการประจาหลักสูตร
1.4 เป็ นไปตามโครงการบริ หารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
วิเคราะห์คา่ ใช้ จ่ายและรายได้ ล่วงหน้ า ซึ่งช่วยในการวางแผนงบประมาณเงินรายได้ ใน
แต่ละปี ให้ สอดคล้ องกับรายได้ และค่าใช้ จ่ายที่จะเกิดขึ ้น นอกจากนี ้ผลการวิเคราะห์การเงินยังนามาใช้ ใน
การวางแผนการปฏิ บตั ิงานประจาปี การศึกษา โดยเฉพาะในเรื่ องการเพิ่ม กิจกรรม/โครงการที่จะเพิ่ม
รายได้ ให้ กับวิทยาลัย การจัดสรรจานวนรายวิชา/ชั่วโมงของอาจารย์ให้ สอดคล้ องกับงบประมาณเงิน
รายได้ การวางแผน การจัดหา การใช้ และการเพิ่มจานวนทรัพยากรการเรี ยนของภาควิชา
2.2 ทรั พยากรการเรี ยนการสอนที่มีอยู่
ห้ องเรี ยน 1 ห้ อง พร้ อมอุปกรณ์ดงั นี ้
1) คอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่ อง
2) โต๊ ะจานวน 8 ตัว และเก้ าอี ้จานวน 25 ตัว
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3) เครื่ องฉายแผ่นทึบ จานวน 1 เครื่ อง
4) โปรเจ็กเตอร์ จานวน 1 เครื่ อง
2.5 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณประจาปี ในการจัดหาทรัพยากรการเรี ยนการ
สอน ตารา วารสารทางวิชาการ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2.3.2 มหาวิทยาลัยฯ ให้ ผ้ สู อนเสนอความต้ องการทรัพยากรเพื่อการจัดหา
2.3.3 คณาจารย์ร่วมกันประชุมเพื่อวางแผนจัดทาข้ อเสนองบประมาณครุภณ
ั ฑ์ และ
อุปกรณ์การเรี ยนการสอน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 สารวจความต้ องการทรัพยากรการเรี ยนการสอนเป็ นประจาทุกปี จากผู้สอนและ
ผู้เรี ยน
2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรี ยนการสอนทุกรายวิชา
2.4.3 สรุ ปแหล่งทรัพ ยากรการเรี ยนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชาที่
ผู้สอน และผู้เรี ยนสามารถใช้ บริการได้
5. การบริหารคณาจารย์
5.1 การรับอาจารย์ ใหม่
3.1.1 การกาหนดคุณสมบัติ
(1) คุณสมบัตทิ วั่ ไปเป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนเรศวร
(2) คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
- สาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก หรื อมีตาแหน่งวิชาการด้ าน
ฟิ สิกส์ทฤษฎี
- มีผลงานวิจยั ระดับนานาชาติด้านฟิ สิกส์ทฤษฎี
3.1.2 การคัดเลือก โดยการสอบสัมภาษณ์
5.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.2.1 จัดประชุมอาจารย์ เทอมละ 1 ครัง้ เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนงาน
ประจาปี
3.2.2 แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต ร ซึ่ ง ท าหน้ าที่ ท บทวนการบริ ห าร
หลักสูตรทุกสิ ้นภาคการศึกษา และประจาปี เพื่อนาไปสูก่ ารปรับปรุงหลักสูตร
3.2.3 สารวจความต้ องการจากผู้ที่เกี่ยวข้ องเพื่อเป็ นข้ อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
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5.5 การแต่ งตัง้ คณาจารย์ พเิ ศษ
3.3.1 มี นโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ภ ายนอกมาร่ วมสอนในบางรายวิชา และ
บางหัวข้ อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรื อประสบการณ์จริง
3.3.2 จัดระบบคัดกรองคณาจารย์ที่จะเชิญ มาบรรยายในบางเวลา และสอนพิเศษ
โดยกาหนดหลักเกณฑ์กว้ างๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการคัดเลือก เช่น ผลงานทาง
วิชาการ เป็ นผู้เชี่ยวชาญที่ยอมรับในวิชาชีพ เป็ นต้ น
3.3.3 ขออนุมตั กิ ารเชิญตามระเบียบของสถาบัน
3.3.4 คณาจารย์ที่สอนบางเวลา และสอนพิเศษต้ องมีแผนการสอนตามคาอธิ บาย
รายวิ ช าที่ ส ถาบัน จัด ท าไว้ ป ระกอบการสอน โดยประสานงานกับ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
4.1.1 มี ก ารก าหนดคุณ สมบัติ บุ ค ลากรสนับ สนุ น ให้ ตรงตามภาระหน้ าที่ ที่ ต้ อ ง
รับผิดชอบก่อนการรับเข้ าทางาน
4.1.2 ต้ องผ่ า นการสอบแข่ ง ขั น ที่ ป ระกอบด้ วยการสอบข้ อเขี ย นและการสอบ
สัมภาษณ์โดยให้ ความสาคัญต่อความสามารถในการปฏิบตั ิงานตามตาแหน่ง
และทัศนคติตอ่ การให้ บริการอาจารย์และนิสิต
4.1.3 สถาบันออกกฎระเบียบในการบริ หารทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรี ยนการ
สอนให้ ค รบวงจร (รั บ สมัค ร คัด เลื อ ก ต่อ รอง บรรจุ ปฐมนิ เทศ อบรม และ
พัฒนาบุคลากร ระบบการพิจารณาความดีความชอบ)
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้ เพื่อการปฏิบัตงิ าน
4.2.1 จัดการฝึ กอบรมในด้ านการปฏิบตั งิ านในหน้ าที่และการบริ หาร
4.2.2 จัดระบบการศึกษาดูงานเพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้การทางานในหน่วยงาน
อื่น
4.2.3 สนับสนุนบุคลากรให้ ร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริ การทางวิชาการ และ
โครงการวิจยั
4.2.4 สร้ างระบบพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอนที่มีความสามารถดีเด่น
และคุณวุฒิเหมาะสมให้ สามารถทาหน้ าที่ผ้ สู อน
4.2.5 ให้ ทนุ การศึกษาและทุนสนับสนุนงานวิจยั

40

5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานิสิต
5.1 การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการ และอื่น ๆ แก่ นิสิต
5.1.1 ให้ อาจารย์ทุกคนทาหน้ าที่เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการและกิจกรรมแก่
นิสิต และต้ องจัดตารางเวลาให้ นิสิตเข้ าพบหรื อข้ อคาปรึกษา
5.1.2 จัดระบบการสอนเสริม
5.1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ รับการแต่งตังจากบั
้
ณฑิตวิทยาลัย ทาหน้ าที่ให้
คาปรึกษานิสิตภายใต้ การดูแล
5.2 การอุทธรณ์ ของนิสิต
การจัดระบบที่เปิ ดโอกาสให้ นิสิตอุทธรณ์ในเรื่ องต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่ องเกี่ยวกับวิชาการ
โดยกาหนดเป็ นกฎระเบียบและกระบวนการของมหาวิทยาลัยนเรศวรในการพิจารณาคา
อุทธรณ์เหล่านัน้
6.

ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
6.1 จัดการสารวจความต้ องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตก่อน
การพัฒนาหรื อปรับปรุงหลักสูตร
6.2 ประมาณการความต้ องการแรงงานประจาปี จากภาวะการได้ งานทาของบัณฑิตและ
รายงาน ผลการสารวจความต้ องการแรงงานของหน่วยงานราชการและหน่วยงานภาค
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง เช่น มหาวิทยาลัยสงขลา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถาบันวิจยั
ดาราศาสตร์ แห่งชาติ เป็ นต้ น
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7.

ตัวบ่ งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)

ดัชนีบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน
ปี ที่ 1
7.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มี ส่วนร่ วมในการประชุมเพื่ อ
X
วางแผน ติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
7.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐาน
X
คุณวุฒิแห่งชาติ หรื อมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา(ถ้ าประกาศแล้ ว)
7.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตาม
X
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้ อยก่ อนการเปิ ดหลักสูตรให้ ครบทุกรายวิชา
7.4 จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง X
สิ ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
7.5 จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
X
หลังสิน้ สุดภาคการศึกษา
7.6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ที่กาหนด
ใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ ามี) อย่างน้ อยร้ อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ ≥25
ละปี การศึกษา
7.7 มี การพัฒ นา/ปรับ ปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุท ธ์ การสอน หรื อการ
ประเมินผลการเรี ยนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่
แล้ ว
7.8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคนได้ รับการปฐมนิเทศหรื อคาแนะนาด้ านการจัดการ
X
เรี ยนการสอน
7.9 อาจารย์ประจาทุกคนได้ รับการพัฒนาในด้ านวิชาการอย่างน้ อย ปี ละ 1 ครัง้
X
7.10 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน ได้ รับการพัฒนาวิชาการและ/
X
หรื อวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ต่อปี
7.11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้ าย/บัณฑิต ที่มีตอ่ คุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
7.12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มีตอ่ บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

≥25

≥25

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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เกณฑ์ การประเมินเพื่อรั บรองและเผยแพร่ หลักสูตร
1. ตัวบ่งชี ้ที่ 1-12 เป็ นตัวบ่งชี ้ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากาหนด โดยตัวบ่งชี ้ที่ 1 - 5 จะต้ อง
ดาเนินการครบถ้ วน ตัวบ่งชี ้ที่ 6 - 12 จะต้ องดาเนินการให้ บรรลุเป้าหมายอย่างน้ อยร้ อยละ 80 ของตัว
บ่งชี ้ในแต่ละปี จึงถือว่าผลการดาเนินงานอยูใ่ นระดับดี หลักสูตรจะได้ รับการรับรองและเผยแพร่ผลการ
ประเมินหลักสูตรต้ องอยูใ่ นระดับดีทกุ ปี

43

หมวดที่ 8
การประเมินและปรั บปรุ งการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
 ผู้เรี ยนประเมิ น การสอนของอาจารย์ ทุกคนเมื่ อสิ น้ สุดรายวิช าตามแบบประเมิ น online
มหาวิทยาลัย
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
 ผู้เรี ยนประเมิ น การสอนของอาจารย์ ทุกคนเมื่ อสิ น้ สุดรายวิช าตามแบบประเมิ น online
มหาวิทยาลัย
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมิ น จากนิ สิ ต ปั จ จุบัน และบัณ ฑิ ต ที่ จ บตามหลัก สูต รโดยใช้ แ บบสอบถามนิ สิ ต ใน
โครงการปั จฉิมนิเทศ การสัมภาษณ์ตวั แทนของนิสิต/บัณฑิต กับตัวแทนคณาจารย์ และการเปิ ดเว็บไซต์
(Website) เพื่อรับข้ อมูลย้ อนกลับจากนิสิตและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
2.2 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรื อผู้ประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเองของ
ผู้สอนและรายงานผลการดาเนินการหลักสูตรและการเยี่ยมชม
2.3 ประเมิ น จากนายจ้ างหรื อผู้มี ส่วนเกี่ ย วข้ องโดยประเมิ น ความพึง พอใจต่อ คุณ ภาพของ
บัณฑิต การวิพากษ์หลักสูตร และการสารวจอัตราการว่าจ้ างแรงงานและความก้ าวหน้ าของบัณฑิตที่ ก้าว
ขึ ้นไปสูต่ าแหน่งระดับผู้นาในองค์กร
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินตามตัวบ่งชี ้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวด 7 ข้ อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิ น
อย่างน้ อย 3 คน ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอย่างน้ อย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 คณะกรรมการประเมิ นหลัก สูตรของวิทยาลัยฯ จัดท ารายงานการประเมิ นผลและเสนอ
ประเด็นที่จาเป็ นในการปรับปรุงหลักสูตร
4.2 จัดประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
4.3 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิอา่ นหลักสูตร และให้ ข้อเสนอแนะ

