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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
Bachelor of Science Program in Physics
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: 0803
: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
: Bachelor of Science Program in Physics

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
วท.บ. (ฟิสิกส์)
Bachelor of Science (Physics)
B.Sc. (Physics)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรทางวิชาการ
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5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติทีใ่ ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560
ปรับปรุงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
6.2 คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 7/59 วันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 121(5/2560) วันที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิ ลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2560
วันที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รจะได้ รั บ การแผยแพร่ ว่ า เป็น หลั ก สู ต รที่มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 ในปีการศึกษา 2562
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8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์หรือเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
8.2 ตัวแทนจาหน่ายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์การแพทย์ หรืออุปกรณ์ด้านสารสนเทศ
8.3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ควบคุมการผลิต ออกแบบหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์
8.4 ผูป้ ระกอบการด้านเทคโนโลยีทางฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ และฟิสิกส์ศกึ ษา
8.5 บุคลากรทางการศึกษา ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา วิทยาลัย สถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาหรือประถมศึกษา
8.6 เจ้าหน้าที่ด้านวิทยาศาสตร์ประจาพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์การเรียนรู้ นักสื่อสารวิทยาศาสตร์
สื่อมวลชนสายข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8.7 นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์
8.8 ตารวจหน่วยพิสูจน์หลักฐาน เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน หรือนักนิติวทิ ยาศาสตร์
8.9 นักอุตุนิยมวิทยา
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เลขบัตรประจาตัว
ตาแหน่งทาง
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ประชาชน
วิชาการ
1
นายปิยชนน์ เกษสุวรรณ 35009006xxxxx
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ปร.ด.
วัสดุศาสตร์
วท.ม.
ฟิสิกส์ประยุกต์
วท.บ.
ฟิสิกส์
2 นายไวพจน์ งามสอาด
55309900xxxxx
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ปร.ด.
ฟิสิกส์
วท.ม.
ฟิสิกส์
วท.บ.
ฟิสิกส์
3 นายนิยม โฮ่งสิทธิ์
35103000xxxxx
อาจารย์
วท.ด.
ฟิสิกส์
วท.ม.
ฟิสิกส์ประยุกต์
วท.บ.
ฟิสิกส์
4 นายวัชราวุฒิ กฤตินธรรม 35101013xxxxx
อาจารย์
ปร.ด.
ฟิสิกส์
วท.ม.
ฟิสิกส์
วท.บ.
ฟิสิกส์
5 นายเอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์
35603001xxxxx
อาจารย์
วท.ด.
ฟิสิกส์
วท.ม.
ฟิสิกส์ประยุกต์
วท.บ.
ฟิสิกส์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี
2551
2547
2543
2553
2548
2546
2552
2549
2546
2553
2548
2546
2555
2549
2546
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะชะลอตัวเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้ง
ด้ า นการเมื อ งโลก สงคราม ภาวะการบริ โ ภคและการผลิ ต ที่ น าไปสู่ ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม ภาวะ
การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ปัญหาความมั่นคงทางอาหาร ฯลฯ แนวโน้มผู้ประกอบการรายใหญ่ลด
ขนาดองค์ ก รลง ทว่ า จ านวนผู้ ป ระการรายย่ อ ย เช่ น บริ ษั ท /องค์ ก รขนาดกลางหรื อ เล็ ก
กลุ่มผู้ประกอบการตั้งต้น (Startup) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น งานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใ หม่
สร้ า งหรื อ ปรั บ ปรุ ง นวั ต กรรม ประยุ ก ต์ ง านวิ จั ย เพื่ อ แก้ ปั ญ หาเศรษฐกิ จ แก้ ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม
เป็นแนวทางการวิจัยในศตวรรษที่ 21
ดังนั้นประเทศไทยจาเป็นต้องให้ความสาคัญในการสร้างบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
พื้นฐาน สามารถสร้างงานวิจัยระดับพื้นฐานหรือการวิจัย ระดับประยุกต์ เพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม
หรือภาคเกษตรกรรม หรือวงการงานวิจัยบริสุทธิ์เพื่อเป็นรากฐานให้งานวิจัยระดับประยุกต์ การวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาในระดับท้องถิ่นหรือโลก ตลอดจนสามารถสร้างงานหรือสร้างองค์กรที่ยืนมั่นคงได้ด้วย
ตนเอง ตามกรอบพัฒนาที่ 5 “พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวั ตกรรม เพื่อสนับ สนุนการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” ของนโยบาย
และแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) โดยสานักงาน
คณะกรรมการนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในศตวรรษที่ 21 สั ง คมโลกเข้ า สู่ ยุ ค พหุ วั ฒ นธรรม มี ป รากฏการณ์ ป ะทะสั ง สรรค์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสังคมหรือกลุ่มวัฒนธรรม เนื่องด้วยความเป็นโลกาภิวัฒน์ที่ถูกเร่งให้โลก
เชื่อมต่อกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ซับซ้อนและรวดเร็วกว่าศตวรรษก่อน ประเทศไทยในฐานะส่วน
หนึ่งของสังคมโลกย่อมได้รับผลกระทบ ไม่เพียงแต่สภาพสังคมพหุวัฒนธรรมภายในประเทศแล้ว สังคม
และวัฒนธรรมไทยยังต้องปะทะสังสรรค์กับสังคมและวัฒนธรรมโลก ในระดับภูมิภาคหรือระดับสากล
แม้ว่าผูเ้ รียนจะได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะพื้นฐาน กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ แต่หากไม่สามารถ
ด ารงตนอยู่ ใ นสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ตนเองและภาระงาน อาทิ เ ช่ น การท างาน
ประสานงานกับผู้ร่วมงานจากต่างวัฒ นธรรม กับผู้ร่วมงานต่างภาษา หรือผู้ร่วมงานต่างชาติ หากไม่
เรีย นรู้ ภาษา ลั ก ษณะนิสั ย และวั ฒนธรรมของผู้ร่วมงาน บัณฑิตย่อมมิสามารถดาเนินงานสื่อสาร
ปรับตัวหรือใช้ชีวิตการทางานในระดับสากล หากบัณฑิตไทยไม่สามารถทางานในระดับสากลและขาด
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ศักยภาพการทางานด้วยการทาความเข้า ใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม สังคม ค่านิยม ของผู้ร่วมงาน
เสียแล้วนั้น ประเทศไทยย่อมเสียเปรียบการแข่งขันทางด้านวิชาการ ศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ
ต่อประชาคมโลก
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ในระดับชาติและระดับ
สากล การพัฒนาหลักสูตรจึงมุ่งเน้นไปในการสร้างให้ผเู้ รียนมีทักษะพืน้ ฐานเฉพาะตัว เช่น ทักษะการคิด
วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะทางปฏิบัติการ ทักษะด้านการสร้างสรรหรือพัฒนานวั ตกรรม ทักษะ
ทางภาษา เป็นต้น ตลอดจนทักษะการปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ เช่น การสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ
ความเข้าใจและปรับตัวได้ต่อทัศนะที่แตกต่างกันระหว่างผูร้ ่วมงานต่างสังคมวัฒนธรรม เป็นต้น ผูเ้ รียน
มีจรรยาบรรณในการทางานวิจัย หรือวิชาการ ผู้เรียนมีทัศนคติพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เรียนรู้
และฝึกฝนตลอดชีวิต ตลอดจนตระหนักถึงผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีต่อชุมชน
ท้องถิ่นและในระดับสากล
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจ ดังนี้
1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรูพ้ ื้นฐานทางฟิสิกส์
2) บัณฑิตมีทักษะและกระบวนการความคิดที่เป็นระบบ มีทักษะการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
3) บัณฑิตสามารถสร้างสรรนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนฐานสู่เทคโนโลยีขั้นสูง
4) บัณฑิตนาความรู้และการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
5) บัณฑิตมีจรรยาบรรณในการทางาน การสร้างสรรงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
001204
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
002201
พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
002202
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
003201
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
004101
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
004201
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
146200
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
247221
สถิตวิ ิเคราะห์
3(2-2-5)
Statistical Analysis

8

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
244101
ฟิสิกส์ 1
4(3-3-8)
Physics I
244102
ฟิสิกส์ 2
4(3-3-8)
Physics II
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
244103
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
Introductory Physics
244104
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Life Science Physics
244105
ฟิสิกส์ทางการแพทย์
Medical Physics

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

13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิท ยาลั ย พะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรีย นการสอนหมวดวิ ช าศึก ษาทั่ ว ไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดาเนินการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิช าศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี
เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่ กาหนดนโยบาย
และพิจารณาการดาเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผูอ้ านวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่ พัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรีย นการสอนดาเนินไปใน
ทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
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13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1) แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาหรือ
คณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้บริการการสอนรายวิชาต่างๆ ในการจัดการด้านเนื้อหาสาระของวิชา การจัด
ตารางเวลาเรียน และตารางเวลาสอบ
2) แต่งตั้งผู้ประสานงานหรือผู้จัดการรายวิชาทุกวิชา เพื่อทาหน้าที่ประสานงานการ
วิเคราะห์และออกแบบวัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระของรายวิชา แนวทางการจัดการเรียนการสอน และ
การประเมินผล ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ฟิสิกส์เป็นพืน้ ฐานของการพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
1.2 ความสาคัญ
ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นผล
มาจากการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นความรู้ความเข้าใจใน
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี น ามาสู่ ก ารปรั บ ตั ว ในการด าเนิ น ชี วิ ต ของผู้ ค นให้ ทั น ต่ อ การแปลง
เปลี่ ย นแปลงในอนาคต วิ ช าฟิ สิ ก ส์ เ ป็ น แขนงหนึ่ ง ของวิ ท ยาศาสตร์ พื้ น ฐานที่ ส าคั ญ ในการศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ของปริมาณทางกายภาพในปรากฏการณ์ธรรมชาติ ด้วยหลักของเหตุและผลเพื่อหาความ
เข้าใจ อธิบายและคาดการณ์ความเป็นไปของปรากฏการณ์นั้นๆ โดยอาศัยการสังเกตและการทดลอง
หรือ วิธีทางตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อหาคาตอบที่ชัดแจ้ง แล้วสรุปเป็นความรู้เพื่อนาไปสู่การ
ประยุ ก ต์ ใ นศาสตร์ ต่ า งๆ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพชี วิต จากการประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้น หรื อ เทคโนโลยีใ หม่ๆ
ดั ง นั้ น บุ ค ลากรทางด้ า นฟิ สิ ก ส์ จึ ง มี ค วามส าคั ญ ทั้ ง ในด้ า นการสร้ า งความรู้ ใ หม่ การน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้และทาหน้าที่ถ่ายทอดความรูท้ างฟิสิกส์แก่บุคลากรสาขาวิชาชีพอื่น
ภายใต้กรอบการปรับปรุงหลักสูตรและประกันคุณภาพ ซึ่งจาเป็นต้องกาหนด
ผลการเรีย นรู้ที่ค าดหวั ง (Expected Learning Outcome: ELO) สาขาวิชาฟิสิก ส์จึงรวบรวมข้อมูลจาก
อาจารย์ป ระจาหลั ก สู ตรในการร่างผลการเรีย นรู้ที่คาดหวัง ซึ่งเป็นการรวมรวมจากประสบการณ์
การสอน การทาวิจัย ตลอดจนรวบรวมข้อมูลจากนิสิต ผ่านการสัมภาษณ์และแบบประเมินที่สาขาวิชา
ฟิสิกส์จัดทาขึ้น อย่างไรก็ตามสาขาวิชาฟิสิกส์ต้องดาเนินการรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิต ศิษย์เก่าและผู้
มีสว่ นได้ส่วนเสียในการใช้บัณฑิต (Stakeholders) เพิ่มเติม จึงจะได้ขอ้ มูลที่เพียงพอสาหรับการจัดทาผล
การเรียนรูท้ ี่คาดหวัง
ในการนี้ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอเสนอผลการเรียนรู้
ที่ ค าดหวั ง ซึ่ ง ได้ จ ากการประชุ ม พิ จ ารณาถึ ง บริ บ ทของสาขาวิ ช าโดยอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์คาดหวังว่าการ
เริ่มต้นสร้างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นใน
การปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประจาปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านฟิสิก ส์และการประยุ ก ต์
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวข้างต้น
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 มีความรูพ้ ืน้ ฐานทางฟิสิกส์ ทักษะและกระบวนการคิดที่เป็นระบบ
1.3.2 สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนฐานสู่เทคโนโลยีขั้นสูง
1.3.3 สามารถนาความรู้และการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
1.3.4 มีจรรยาบรรณในการทางาน การสร้างสรรค์งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
1.3.5 มีความสามารถในการเรียนรู้หรือศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong learning)
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหลักสูตรตาม 1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตร
เกณฑ์ มาตรฐานของ อย่างสม่าเสมอ
สกอ.
2. ประชุม/สัมมนาผูร้ ับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจา
หลักสูตร
3. ติดตามความก้าวหน้าของ
องค์ความรูใ้ หม่ๆ
4. ติดตามความคาดหวังของ
สังคมต่อหลักสูตร
พัฒนาหลักสูตรให้
1. ติดตามความเปลี่ยนแปลง
สอดคล้องกับความ
ในความต้องการของ
ต้องการของท้องถิ่น
ผูป้ ระกอบการ
และการเปลี่ยนแปลงใน
ยุคปัจจุบัน

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. รายงานการประเมินหลักสูตร
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
3. ผลสรุปและผลการประเมินการ
ประชุมสัมมนา
4. รายวิชาในหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม

1. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้บัณฑิตของสถานประกอบการ
2. ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้
ความสามารถในการทางานของบัณฑิต
โดยเฉลี่ยในระดับดี

พัฒนาบุคลากรด้านการ 1. สนับสนุนบุคลากรด้านการ 1. ปริมาณงานบริการวิชาการต่ออาจารย์
เรียนการสอนและบริการ เรียนการสอนให้ทางานบริการ ในหลักสูตร
วิชาการ ให้มี
วิชาการแก่องค์กรภายนอก
ประสบการณ์จากการนา
ความรู้ไปปฏิบัติงานจริง
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แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
เปลี่ยนแปลง
ส่งเสริมการเรียนรูท้ ี่เน้น 1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ใน
ผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผูส้ อนการเรียนการสอนที่เน้น
ผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง
3. กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และการประเมินผล
ที่เน้นพัฒนาการของผูเ้ รียนใน
แผนการจัดทารายละเอียดของ
รายวิชา
4. ประเมินประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็น
สาคัญ
5. พัฒนาสารสนเทศที่สนับสนุน
การเรียนรูด้ ้วยตนเอง
ปรับปรุงวิธีการวัดและ 1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์
การประเมินผล
เกี่ยวกับวิธีการวัดและ
ประเมินผล
2. กาหนดให้มีคณะกรรมการ
วิเคราะห์ข้อสอบในทุกรายวิชา
3. กาหนดเกณฑ์ในการวัดและ
ประเมินแต่ละรายวิชา
4. มีการทวนข้อสอบ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. จานวนโครงการเพิ่มพูนทักษะอาจารย์
2. จานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียน
การสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง
4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียน
การสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง
5. จานวนรายวิชาที่กาหนดกิจกรรมการ
เรียนรู้ดว้ ยตนเอง
5.1 จานวนรายวิชาที่ใช้การ
ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของผู้เรียน
5.2 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรูด้ ้วย
ตนเอง
1. จานวนโครงการเพิ่มพูนทักษะอาจารย์
2. จานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะในการวัดและประเมินผล
3. รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ
4. ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ
5. เกณฑ์การวัดและประเมินผล
6. จานวนรายวิชาที่ใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลตามเกณฑ์ที่กาหนด
7. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบ
การวัดและประเมินผล
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่ง ออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2.1 จะต้ อ งเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า ซึ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2.2.2 สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริ ญญาตรีหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
2.2.3 เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่
กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.2.5 ไม่เ คยถู ก ตัด ชื่อออก หรือถู ก ไล่ออกจากสถาบันการศึก ษาใด ๆ เพราะ
ความผิดทางความประพฤติ
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2.2.2 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็ น ไปตามระเบี ย บการสอบคั ดเลื อ กบุ คคลเข้ า ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยพะเยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ
2.3.2 พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์
2.3.3 พืน้ ฐานด้านวิทยาศาสตร์
2.3.4 พืน้ ฐานด้านทักษะชีวติ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จั ด กิ จ กรรมเตรี ย มความพร้ อ มความรู้ พื้ น ฐานด้ า นคณิ ต ศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ให้แก่นสิ ิตก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 1
2.4.2 จั ด การสอนเสริ ม ให้ แ ก่ นิ สิ ต ที่ มี ปั ญ หาในการเรี ย นภาษาอั ง กฤษ
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
2.4.3 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาปรึกษาทั้งด้านการเรียนหรือชีวิตส่วนตัว
2.4.4 ติดตามผลการเรียนนิสติ และรายงานผลเป็นรายบุคคล
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2560 2561 2562 2563 2564
ชั้นปีที่ 1
40
40
40
40
40
ชั้นปีที่ 2
40
40
40
40
ชั้นปีที่ 3
40
40
40
ชั้นปีที่ 4
40
40
รวม
40
80
120
160
160
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
40
40
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2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย
2560
1. งบบุคลากร
-หมวดเงินเดือน
2. งบดาเนินการ
-หมวดค่าตอบแทน
-หมวดค่าใช้สอย
-หมวดค่าวัสดุ
-หมวดสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
-หมวดครุภัณฑ์
4. งบเงินอุดหนุน
รวมรายจ่าย
ค่าใช้จา่ ยต่อหัวต่อปี

2561

ปีงบประมาณ
2562

2563

2564

7,255,476

7,618,248

7,999,152

8,399,112

8,819,076

84,075
133,000
10,000
-

84,075
133,000
10,000
-

84,075
133,000
10,000
-

84,075
133,000
10,000
-

84,075
133,000
10,000
-

1,178,487
3,991,293
12,652,331
30,000

1,178,487
4,137,971
13,161,781
30,000

1,178,487
4,291,982
13,696,696
30,000

1,178,487
4,453,695
14,258,369
30,000

1,178,487
4,623,493
14,848,131
30,000

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ใน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

หมวดวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 ศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 ศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่นอ้ ยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
2.1.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐาน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.1.2 กลุ่มวิชาพืน้ ฐาน
เฉพาะด้าน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่นอ้ ยกว่า
รวม (หน่วยกิต)
ไม่นอ้ ยกว่า

มคอ.1
เกณฑ์
วิทยาศาสตร์
มาตรฐานของ
และคณิตศาสตร์
สกอ.
พ.ศ. 2554
30
30
-

หลักสูตร
พ.ศ. 2555

หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.
2560

30
21
9

30
30
-

72

84

90

90

-

24

31

31

-

18

25

25

-

6

6

6

-

-

59
47

59
50

-

-

12

9

6

6

6

6

120

120

126

126
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3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จานวน
30 หน่วยกิต
001101
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
001204
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
002201
พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
002202
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Living in Multicultural Society
003201
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environment Management
004101
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
004201
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
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2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
90 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
31 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาพืน้ ฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 25 หน่วยกิต
241151
แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus I
241152
แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus II
241253
แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
Calculus III
242104
243101
244101
244102

เคมี 1
Chemistry I
ชีววิทยา 1
Biology I
ฟิสิกส์ 1
Physics I
ฟิสิกส์ 2
Physics II

2.1.2 วิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้าน
146200
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
247221
สถิตวิ ิเคราะห์
Statistical Analysis
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
244181
กระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์
Scientific Method in Physics
244201
คณิตศาสตร์สาหรับฟิสิกส์
Mathematics for Physics
244211
กลศาสตร์
Mechanics

4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)

6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)

59 หน่วยกิต
50 หน่วยกิต
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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244221
244231
244232
244241
244251
244281
244282
244311
244322
244331
244341
244381
244382
244391
244445

อุณหฟิสิกส์
Thermal Physics
การสั่นสะเทือนและคลื่น
Vibrations and Waves
ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Theory
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับฟิสิกส์
Computer Programming for Physics
ฟิสิกส์ยุคใหม่
Modern Physics
การทดลองฟิสิกส์ 1
Experimental Physics I
การทดลองฟิสิกส์ 2
Experimental Physics II
กลศาสตร์ควอนตัม
Quantum Mechanics
กลศาสตร์เชิงสถิติ
Statistical Mechanics
ทัศนศาสตร์
Optics
วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Electric and Electronic Circuit
การทดลองฟิสิกส์ 3
Experimental Physics III
การทดลองฟิสิกส์ 4
Experimental Physics IV
โครงงานฟิสิกส์
Project in Physics
นวัตกรรมและการประดิษฐ์
Innovation and invention

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
2(0-6-3)
3(2-2-5)
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244491

สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
244492
การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
244493
สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
หมายเหตุ *รายวิชา 244492 และ 244493 ให้นสิ ิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
2.2.2 วิชาเอกเลือก
ให้นสิ ิตเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้
กลุ่มฟิสกิ ส์ทฤษฎี
244312
ทฤษฎีควอนตัมและโครงสร้างอะตอม
Quantum Theory and atomic structures
244313
กลศาสตร์ลากรองจ์และแฮมิลโตเนียน
Lagrangian and Hamiltonian Mechanics
244314
ของไหลจุลภาคเบือ้ งต้น
Introductory to microfluids
244351
ฟิสิกส์ของนิวเคลียสและอนุภาค
Nuclear and Particles Physics
244412
ทฤษฎีสนามเบือ้ งต้น
Introduction to Field Theory
244451
ชีวฟิสิกส์
Biophysics
244494
หัวข้อคัดสรรทางฟิสิกส์
Selected Topics in Physics

9 หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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กลุ่มฟิสกิ ส์นวัตกรรมและการประดิษฐ์
244301 ฟิสิกส์เชิงคานวณ
Computational Physics
244441
เครื่องมือวัดและระบบเฝ้าตรวจวัดด้วย
คอมพิวเตอร์
Instrumentation and Data Acquisition
System
244442 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการโปรแกรม
Microcontroller and Programming
244443 ระบบสมองกลฝังตัวสาหรับฟิสิกส์ประยุกต์
Embedded System for Applied Physics
244444 นวัตกรรมเพื่อการสอนฟิสิกส์
Innovation for Physics Teaching
244494 หัวข้อคัดสรรทางฟิสิกส์
Selected Topics in Physics
กลุ่มฟิสกิ ส์ดาราศาสตร์และจักรวาลวิทยา
244371
ดาราศาสตร์เบื้องต้น
Introductory Astronomy
244411
ทฤษฎีสัมพัทธภาพไอน์สไตน์
Einstein’s Theory of Relativity
244471
ดาราศาสตร์ฟิสกิ ส์
Astrophysics
244473 จักรวาลวิทยาเบือ้ งต้น
Introduction to Cosmology
244474 จักรวาลวิทยาและพลังงานมืด
Cosmology and Dark Energy
244494 หัวข้อคัดสรรทางฟิสิกส์
Selected Topics in Physics

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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กลุ่มฟิสกิ ส์วัสดุศาสตร์
244360 ฟิสิกส์วัสดุศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Material Physics
244361 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
Solid State Physics
244362 เทคโนโลยีการปลูกผลึก
Crystal Growth Technology
244363 ผลึกศาสตร์เบือ้ งต้นและการเลี้ยวเบนรังสี
เอกซ์
Introductory Crystallography and X-ray
Diffraction
244452 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น
Introduction to Nanotechnology
244494 หัวข้อคัดสรรทางฟิสิกส์
Selected Topics in Physics

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

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

หมายเหตุ กรณีประสงค์จะเปลี่ยนกลุ่มวิชาเอกเลือก สามารถเปลี่ยนได้ แต่จะต้องศึกษาให้
ครบหน่วยกิตที่ระบุเงื่อนไขไว้ในโครงสร้างหลักสูตร
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จานวน
6
หน่วยกิต
นิสติ สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
001102
004101
241151
242104
244101
244181

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Art of Living
แคลคูลัส 1
Calculus I
เคมี 1
Chemistry I
ฟิสิกส์ 1
Physics I
กระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์
Scientific Method in Physics

รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
1(0-3-2)

18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001101
O01103
003202
241152
243101
244102

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษสูโ่ ลกกว้าง
Explorative English
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
แคลคูลัส 2
Calculus II
ชีววิทยา 1
Biology I
ฟิสิกส์ 2
Physics II

รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)

20 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
001204
004201
002201
241253
244201
244211
244281

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
แคลคูลัส 3
Calculus III
คณิตศาสตร์สาหรับฟิสิกส์
Mathematics for Physics
กลศาสตร์
Mechanics
การทดลองฟิสิกส์ 1
Experimental Physics I

รวม

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

19 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
002202
003201
146200
244231
244232
244251
244282

สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทลั
Communication in Digital Society
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
การสั่นสะเทือนและคลื่น
Vibrations and Waves
ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Theory
ฟิสิกส์ยุคใหม่
Modern Physics
การทดลองฟิสิกส์ 2
Experimental Physics II

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

รวม

19 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
244221
244241
244311
244331
244341
244381

อุณหฟิสกิ ส์
Thermal Physics
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับฟิสิกส์
Computer Programming for Physics
กลศาสตร์ควอนตัม
Quantum Mechanics
ทัศนศาสตร์
Optics
วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Electric and Electronics Circuit
การทดลองฟิสิกส์ 3
Experimental Physics III

รวม

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

16 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
244322
244382
244391
247221
244XXX
XXXXXX

กลศาสตร์เชิงสถิติ
Statistical Mechanics
การทดลองฟิสิกส์ 4
Experimental Physics IV
โครงงานฟิสิกส์
Project in Physics
สถิตวิ เิ คราะห์
Statistical Analysis
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

รวม

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

15 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
244491
244445
244XXX
244XXX
XXXXXX

สัมมนา
Seminar
นวัตกรรมและการประดิษฐ์
Innovation and invention
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

รวม

1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)

13 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นสิ ิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
244492
244493

การศึกษาอิสระ
Independent Study
สหกิจศึกษา
Co-operative Education

รวม

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101 การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่ อ สารด้ ว ยค า วลี การแต่ ง ประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย
การจับใจความสาคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดง
ความคิดผ่านทักษะการใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม
Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language
usage, identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing
including thinking expression through the use of appropriate Thai
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
คาศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน
เขียน การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเองและบุคคลอื่น
การตอบรับและการปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง
การสนทนาในร้านอาหาร การเลือกซือ้ สินค้า และการกล่าวลา
English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening,
speaking, reading and writing, development of English usage for daily-life including getting
acquainted with someone, accept and decline invitation, direction giving, direction asking
and direction planning, conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for
someone
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน คาศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่ อสาร
ตามสถานการณ์ ต่ า งๆ ในบริ บ ทสากล ได้ แ ก่ การวางแผนการเดิ น ทาง การจองโรงแรม
ผ่านอินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน
ประกาศของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม
การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบ
ตะวันตก
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Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies
and English grammar for different situations in communication and effectiveness in
international context including trip planning, flight and accommodation booking using internet,
international phone calling, communication in airport, airport announcement, communication
in customs and immigration, communication in bad situations and party
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
ค าศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ข่ า วสารและสื่ อ ในชี วิ ต ประจ าวั น หลั ก การ
ใช้ ภ าษาอั ง กฤษในการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น ได้ แ ก่ การเขี ย นอี เ มลล์ การเขี ย นสรุ ป ความ
จากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการนาเสนอข้อมูล
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษาและอาชีพ
English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for
listening, speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news
reading and sharing, data interpretation from graphs and tables, interpretation and
information presentation for further study and future careers
002201 พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา สานึกสาธารณะ
ความกตั ญ ญู พลเมื อ งกั บ ประชาธิ ป ไตย จริ ย ธรรมทางวิ ช าชี พ การปรั บ ตั ว เข้ า กั บ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก
Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude,
citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation,
adaptation to social and cultural changing
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
มนุษ ย์กั บ สั งคม สั งคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติแ ละความรุ น แรงในสั ง คม
พหุวัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลาย
ทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา
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Man and society, multicultural society, bias and violence management in
multicultural society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity
of Thailand’s regional, Phayao and University of Phayao dimensions
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของ
เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ธุ ร กรรมพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การใช้ โ ปรแกรมส านั ก งานอั ต โนมั ติ
และโปรแกรมประยุ ก ต์ เ พื่ อ การผลิ ต สื่ อ ผสม การสื บ ค้ น คั ด กรอง และเลื อ กสรรข้ อ มู ล
เพื่ อ น ามาใช้ ใ นการท างานและชี วิ ต ประจ าวั น การสื่ อ สารในเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์
อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Fundamentals of technology: hardware, software and networking, innovation in
digital economy, electronic commerce transaction, office automation program and software
application for multimedia production, search, screening and selection data for work and
daily life, communication through online social networking in accordance with ethical and
related legal regulation
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
แนวคิด ด้านสุ ขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัย ที่มีผล
ต่อสุขภาพ การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในชีวิตประจาวัน ความสัมพันธ์ระหว่ างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกกาลังกาย
โรคระบาด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ
การวางแผนและการจัดการน้าในชีวิตประจาวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงาน
อย่างประหยัด
Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health
factors, analysis and planning of healthy consumption, daily-health product, relation
between emotion and health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted
Infection, traffic accident, planning with accident, natural disaster, water management in
daily life, waste processing and environmental saving
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004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการดาเนินชีวิต การเห็น
คุณค่าในตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การดาเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
กระบวนการคิดเชิงบวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์
Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and
others, goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept
of sufficiency economy, thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative
thinking, emotion control and management
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
ความสาคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทาง
กาย วาจา ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทย
และสังคมโลก
Important of personality, personality development, personality development of
physical, verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits
relating to University of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and
global social context
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน ที่มคี วามเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นสิ ิตกาลังศึกษา
English in more specific contexts focusing on listening, speaking, reading, and
writing skills related to students’ discipline
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241151 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus I
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริง
และฟังก์ชันค่าเวคเตอร์ของจานวนจริงและการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรง
แบบ การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ รูปแบบยังไม่กาหนด เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น
Mathematical induction, limit, continuity, derivatives and integral of real-valued
and vector-valued functions of a real variable and their applications, techniques of
integration, improper integrals, applications of derivative, indeterminate form, matrices and
system of linear equations
241152 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus II
พี ช คณิ ต ของเวคเตอร์ ใ นสามมิ ติ ปริ พั น ธ์ ต ามเส้ น เบื้ อ งต้ น ล าดั บ และอนุ ก รม
การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน ปริพันธ์เชิงตัวเลข ระบบพิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัส
ของฟังก์ชันค่าจริงสองตัวแปร
Vector algebra in three dimensions, introduction to line integrals, sequences and
series of numbers, Taylor series expansions of elementary functions, numerical integral, polar
coordinate system, calculus of real-valued functions of two variables
241253 แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
Calculus III
สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ เส้นตรง ระนาบ และพื้นผิว ในปริภูมิ
สามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและการประยุกต์
Introduction to differential equations and their applications, lines, planes, and
surfaces in three-dimensional space, calculus of real-valued functions of several variables
and its applications
242104 เคมี 1
4(3-3-8)
Chemistry I
บทนาทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ
พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ของแข็งอสัณฐานและคอลลอยด์ การเปลี่ยนแปลงสถานะ
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และเทอร์โ มไดนามิกส์เบื้องต้น สารละลายและสมบัติของสารละลาย ทฤษฎีก รดเบส เคมี
อินทรีย์ เคมีสิ่งแวดล้อม
Introduction of chemistry, stoichiometry, atomic structure, periodic table, properties
of elements, chemical bonding, gas, solid, liquid, amorphous and colloid, changing of state
and introduction to thermodynamic, solution and solution properties, acid-base theory,
organic chemistry, environmental chemistry
243101 ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I
ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบ และสารเคมีของชีวิตเซลล์
และเมแทบอลิ ซึ ม พั น ธุ ศ าสตร์ วิ วั ฒ นาการ ความหลากหลายของสิ่ ง มี ชี วิ ต โครงสร้ า ง
และหน้าที่ของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
Scientific methodology characteristics, organization and chemistry of life, cell and
metabolism, genetics, evolution, biodiversity, structure and functions of plants and animals,
ecology and behavior
244101 ฟิสิกส์ 1
4(3-3-8)
Physics I
หน่วยการวัดทางฟิสิกส์ ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่เนื่องจาก
ความเร่งใน 1 มิติ การเคลื่อนที่ภายใต้สนามความโน้มถ่วง สมดุลของแรง และ กฏการเคลื่อนที่
ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบวงกลมและกลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง โมเมนตัมและการชน งาน
พลังงาน และ กฎการอนุรักษ์ในวิชาฟิสิกส์ สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่นและการ
สั่ น เสี ย งและการได้ ยิ น แสง สมบั ติ ข องแสง ระบบเลนส์ แ ละการมองเห็ น ความร้ อ น
และอุณหภูมิ ระบบก๊าซอุดมคติ สมการสถานะและกฏทางอุณหพลศาสตร์ทั้งสี่ ทฤษฎีจลน์ของ
ก๊าซ และเครื่องยนต์ความร้อน
Physical measurement units, scalar and vector quantities, motion under
acceleration in 1 dimension, motion under gravity field, force equilibrium and Newton’s law
of motions, circular motion and rigid-body mechanics, momentum and collision, work energy
and conservation’ law in physics, properties of matter, fluid mechanics, wave and vibration,
sound and hearing, light, properties of light, lens and vision, heat and temperature, ideal
gas system, state equation and 4 rules of thermodynamics, kinetic theory of gases and heat
engines

33

244102 ฟิสิกส์ 2
4(3-3-8)
Physics II
ไฟฟ้ า สถิ ต ประจุ ไ ฟฟ้ า และแรงทางไฟฟ้ า เวกเตอร์ ส นามไฟฟ้า จากประจุ ไ ฟฟ้า
บนตั ว น าแบบต่ า งๆ การหาสนามไฟฟ้ า จากกฎของเกาส์ ศั ก ย์ ไ ฟฟ้ า ความจุ ไ ฟฟ้ า
และสารไดอิเล็กทริก กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สารแม่เหล็ก
และแหล่งก าเนิด สนามแม่เ หล็ ก เวกเตอร์สนามแม่เ หล็ก จากการเคลื่อนที่ของประจุ ไ ฟฟ้ า
กฏของบิโอ-ซาวาร์ท และ กฏของแอมแปร์ การเหนี่ยวนาเชิงแม่เหล็ก และกฏของฟาราเดย์
แหล่งกาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรไฟฟ้ากระสลับ วงจรตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนา ตัวเก็บ
ประจุ ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์อะตอม และฟิสิกส์นิวเคลียร์
Electrostatistic, charges and electrical force, vector of electrical field from charges
on various conductors, electrical field from Gauss’s law, potential, capacitance and dielectric
materials, current and resistance, direct current circuits, magnet and source of magnetic
field, vector of magnetic field from charge motions, Bio-Savart’s law and Ampere’s law,
magnetic inductance and Faraday’s law, inductance, source of alternative current,
alternative current RLC circuits, relativity theory, modern physics, quantum physics, atomic
physics and nuclear physics
244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น
4(3-3-8)
Introductory Physics
คณิตศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิกส์ กฎการเคลื่อนที่ แรงโน้มถ่วง งานและพลังงาน โมเมนตัม
และการชน การเคลื่อนที่แบบหมุน สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล ปรากฏการณ์คลื่น
และการสั่น เทอร์โมไดนามิกส์ แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ฟิสิกส์ยุคใหม่
Mathematics for physics, law of motion, gravitational force, work and energy,
momentum and collisions, rotation motion, properties of matter, mechanic of fluids, wave
phenomena and chaos, thermodynamics, electricity, basic electric circuits, modem physics
244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
3(2-3-6)
Life Science Physics
หน่ ว ยและการวั ด จลนศาสตร์ แ ละพลศาสตร์ ก ารเลื่ อ นต าแหน่ ง และการหมุ น
งาน พลั ง งานและก าลั ง ของร่ า งกาย คุ ณ สมบั ติ ก ารยื ด หยุ่ น ของโครงกระดู ก และเนื้ อ เยื่ อ
กลศาสตร์ แ ละคุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพของของไหล ฟิ สิ ก ส์ ข องการหายใจ ความร้ อ น
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และอุ ณ หพลศาสตร์ คลื่ น เสี ย งและการได้ ยิ น ทั ศ นศาสตร์ แ ละทั ศ นอุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า
และอิเล็กโทรนิกส์เบื้องต้น ชีวไฟฟ้า ฟิสิกส์ของรังสี ฟิสิกส์ของเวชศาสตร์นวิ เคลียร์
Units and measurement, kinematics and dynamics of transitional and rotational
motion, work, energy and power of the body, elastic properties of the skeleton and tissues,
mechanics and physical properties of fluids, physics of breathing, heat and thermodynamics,
waves sound and hearing, optics and optical instruments, elementary electricity and
electronic, bioelectricity, radiation physics, physics of nuclear medicine
244105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์
2(2-0-4)
Medical Physics
สมดุ ล ของแรง ก าลั ง บิ ด งานและพลั ง งาน ความยื ด หยุ่ น ของสาร การหมุ น
ความเฉื่ อ ยด้ า นการหมุ น โมเมนตั ม เชิ ง มุ ม กลศาสตร์ ข องไหล การลอยตั ว ความหนื ด
การไหลวนของกระแสเลือด ความตึงผิว แคพิลารี ออสโมซิส การขยายตัวของปอด ความร้อน
ในร่ า งกาย กล้ า มเนื้ อ เสี ย ง และการตอบสนอง คลื่ น อั ล ทราโซนิ ก ส์ ทั ศ นศาสตร์ ไฟฟ้ า
และแม่เหล็ก ฟิสิกส์ยุคใหม่และกัมมันตภาพรังสี
Equilibrium of forces, torque, work and energy, elasticity of material, rotation,
moment of inertia, angular momentum, fluid mechanics, buoyancy, viscosity, blood
circulation, surface tension, capillary, osmosis, lung expansion, heat in the body, muscle,
sound and response, ultrasonic waves, optics, electricity and magnetism, modern physics
and radioactivity
244181 กระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์
1(0-3-2)
Scientific Method in Physics
ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ต า ม วิ ธี วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ข้ อ มู ล ตั ว แ ป ร เ ดี่ ย ว เ ค รื่ อ ง มื อ วั ด
และวิ ธี ก ารวั ด ที่ ถู ก ต้ อ ง เหตุ ผ ลและตรรกในการทดลอง การบั น ทึ ก ผลการทดลอง
การวิ เ คราะห์ ก ารทดลอง กราฟและการวิ เ คราะห์ ทฤษฎี ท างสถิ ติ แ ละวิ ธี ก ารถดถอย
การคานวณค่าผิดพลาด
Problem solving by scientific method, treatment of single variable, laboratory
instruments and methods, reason and logic, data record and analysis, graph and graph
analysis, statistical theory and least square method, error calculations
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244201 คณิตศาสตร์สาหรับฟิสิกส์
3(3-0-6)
Mathematics for Physics
เวกเตอร์และเมตริกซ์ เวกเตอร์เชิงวิเคราะห์ขั้นสูง อนุกรม การแปลงฟูเรียร์และลา
ปลาซ สมการเชิงอนุพั นธ์ส ามัญ และสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ปัญ หาค่าเริ่มต้นและขอบเขต
ฟังก์ชันพิเศษ แคลคูลัสของการแปรผัน แคลคูลัสของตัวแปรเชิงซ้อน
Vectors and matrices, advanced vector analysis, series, Fourier and Laplace
transforms, ordinary differential equations and partial differential equations, initial and
boundary value problems, special functions, calculus of variation, calculus of complex
variables
244211 กลศาสตร์
3(3-0-6)
Mechanics
กฏการเคลื่อนที่ของนิว ตัน กลศาสตร์แบบนิวตันของอนุภาคเดี่ย วใน 1 มิติ 2 มิติ
และ 3 มิติ การสั่ น แรงศูนย์ก ลาง การเคลื่อนที่ใ นกรอบอ้า งอิ งไม่เ ฉื่อย การเคลื่อนที่ ข อง
ระบบอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็งเบื้องต้น กลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น กลศาสตร์
แบบลากรองจ์และแบบแฮมิลตันเบือ้ งต้น
Newton's laws of motion, Newtonian mechanics of single particle in one, two and
three-dimensional, vibrations, central force, motion in a non-inertial reference frame, motion
of a system of particles, introduction to rigid body motion, introduction to fluid mechanics,
introduction to Lagrangian and Hamiltonian mechanics
244221 อุณหฟิสิกส์
3(3-0-6)
Thermal Physics
สมการสถานะ กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ วัฏจักรคาร์โนท์และเครื่องยนต์ เอนโทรปี
ศักย์เทอร์โมไดนามิกส์และความสัมพันธ์ของแมกซ์เวลล์ พลังงานเสรีกิบส์กับการเปลี่ยนเฟส
เทอร์โมไดนามิกส์กับสมดุลปฏิกิรยิ าเคมี กลศาสตร์เชิงสถิตเิ บือ้ งต้น
Equations of state, Law of thermodynamics, Carnot cycle and engines, entropy,
thermodynamics potential and Maxwell relations, Gibbs free energy with phase transforms,
thermodynamics with chemical-reaction equilibria, introduction to statistical mechanics

36

244231 การสั่นสะเทือนและคลื่น
3(3-0-6)
Vibrations and Waves
การสั่นแบบต่างๆ สมการคลื่นในหลายมิติ คลื่นเคลื่อนที่และคลื่นนิ่ง สมบัติของคลื่น
การวิเคราะห์แบบฟูเรียร์ กลศาสตร์ของคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
Modes of vibrations, wave equations in n-dimensions, traveling and standing
waves, properties of waves, Fourier analysis, wave mechanics, electromagnetic waves
244232 ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electromagnetic Theory
ไฟฟ้ า สถิ ต แม่ เ หล็ ก สถิ ต สนามไฟฟ้ า และสนาม แม่ เ หล็ ก ในตั ว กลาง ข้ อ ปั ญ หา
ค่าขอบเขต สมการแมกซ์เวลล์ การแผ่ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวกลาง
Electrostatic, magnetostatic, electrostatic and magnetostatic fields in media,
electrostatics boundary conditions and analogy to magnetostatic, Maxwell’s equations, and
electromagnetic waves in media
244241 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับฟิสิกส์
3(2-2-5)
Computer Programming for Physics
อัลกอริทึม โครงสร้างของโปรแกรม การนาข้อมูลเข้าและออกจากโปรแกรม ชนิด
ของตัวแปร ทิศทางการทางานของโปรแกรม เงื่อนไขการตัดสินใจ การวนซ้า และการประยุกต์
สาหรับงานด้านฟิสิกส์หรือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
Algorithm, structure of computer program, data input and output of program, type
of variable, work flow of computer program, decision condition, iteration and application for
Physics’ works or relevant sciences
244251 ฟิสิกส์ยุคใหม่
3(3-0-6)
Modern Physics
ทฤษฎี สั ม พั ท ธภาพพิ เ ศษ ทฤษฎี สั ม พั ท ธภาพทั่ ว ไปเบื้ อ งต้ น ทฤษฎี แ ห่ ง ความ
ไม่ต่อเนื่อง ฟิสิกส์อะตอม สภาพคู่ควบคลื่น -อนุภาค โครงสร้างเชิงโมเลกุ ล ฟิสิกส์สถานะ
ของแข็ง โครงสร้างนิวเคลียร์ ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคมูลฐาน
Special theory of relativity, introduction to general theory of relativity, theory of
quantization, atomic physics, wave-particle duality, molecular structure, solid state physics,
nuclear structure, nuclear physics and elementary particles
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244281 การทดลองฟิสิกส์ 1
1(0-3-2)
Experimental Physics I
การทดลองและวิ เ คราะห์ ผ ลการทดลองเกี่ ย วกั บ แรง มวล และการเคลื่ อ นที่
การอนุรักษ์พลังงาน กลศาสตร์ของไหล
Experiments and data analysis involve in force, mass and motion, energy
conservations, fluid mechanics
244282 การทดลองฟิสิกส์ 2
1(0-3-2)
Experimental Physics II
การทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองเกี่ยวกับ ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กสถิต สารไดอิ
เล็กทริก สารแม่เหล็ก สมบัติของคลื่น คลื่นนิ่ง คลื่นเสียง
Experiments and data analysis involve in, electrostatic, magnetostatic, dielectric
matter, magnetic matter, properties of wave, standing wave, sound wave
244301 ฟิสิกส์เชิงคานวณ
3(2-2-5)
Computational Physics
การเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ ค านวณผลเฉลยเชิ ง ตั ว เลขของปั ญ หา
ทางคณิตศาสตร์ที่อยู่ในวิชาฟิสิกส์ อาทิ การประมาณค่าของผลเฉลยสมการเดี่ยว ผลเฉลย
ของระบบสมการทั้งเชิงเส้นและไม่เ ชิงเส้น การคานวณอนุพันธ์ ผลเฉลยและการจาลอง
สมการอนุ พั น ธ์ ส ามั ญ หรื อ อนุ พั น ธ์ ย่ อ ย การวิ เ คราะห์ ค วามคลาดเคลื่ อ น การค านวณ
ค่าปริพันธ์ วิธีการแบบมอนติ-คาร์โล การอินเตอร์โปเลต การถดถอยเชิงเส้นและการวิเคราะห์ข้อมูล
Computer Programming for Numerical Solution of Mathematics Problem in Physics,
i.e., approximation of single equation, solution of linear and non-linear equation system,
Differential Calculation, Solution and Simulation of ordinary differential equation & partial
differential equation, error analysis, integration, Monte-Carlo Method, Interpolation, linear
regression and data analysis
244311 กลศาสตร์ควอนตัม
3(3-0-6)
Quantum Mechanics
ฟังก์ชันคลื่น สัจพจน์ของกลศาสตร์ควอนตัม สมการโชดิงเงอร์ อนุภาคในบ่อศักย์
อนันย์ อนุภาคในบ่อศัก ย์จากั ด อนุภาคในบ่อศัก ย์ฮ าร์โ มนิก ส์ อนุภาคอิสระ การะสะท้อน
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และการทะลุผ่านกาแพงศักย์ ผลเฉลยของสมการชเรอดิงเงอร์ในปัญหาสามมิติ โมเมตัมเชิงมุม
ไฮโดรเจนอะตอม
Limit of classical mechanics and the beginning of quantum mechanics, operator,
wave function, postulate of quantum mechanics, Schrodinger equation, particle in infinite
well, particle in finite well, particle in harmonic potential, free particle, reflection and
transmission in potential barrier, solution of Schrodinger equation in three dimensions,
angular momentum, hydrogen atom
244312 ทฤษฎีควอนตัมและโครงสร้างอะตอม
3(3-0-6)
Quantum Theory and atomic structure
กลศาสตร์ เ มทริ ก ซ์ สั ญ ลั ก ษณ์ ดิ แ รก โมเมนตั ม เชิ ง มุ ม และสปิ น อะตอมคล้ า ย
ไฮโดรเจน ฮีเลียมอะตอม ตารางธาตุ ทฤษฎีการรบกวนแบบไม่ขึ้นกับเวลา โครงสร้างพลังงาน
แบบละเอียด ปรากฏการซีแมน ทฤษฎีการรบกวนแบบขึ้นกับเวลา ระบบสองสถานะ ทฤษฎี
การกระเจิงเบื้องต้น
Matrix mechanics, Dirac notation, angular momentum and spin, the hydrogen-like
atom, Helium atom, periodic table, time independent perturbation theory, fine structure,
Zeeman effect, time dependent perturbation theory, two system of state, introduction of
scattering theory
244313 กลศาสตร์ลากรองจ์และแฮมิลโตเนียน
3(3-0-6)
Lagrangian and Hamiltonian Mechanics
แคลคู ลั ส ของการแปรผั น สมการของลากรองจ์ แ ละสมการขอ งแฮมิ ล ตั น
การประยุกต์ใช้กลศาสตร์แบบลากรองจ์และกลศาสตร์แบบแฮมิลตัน พลศาสตร์ของระบบ
อนุภาค พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง ของไหลสถิต พลศาสตร์ของไหล
Calculus of variations, Lagrange’s equations and Hamilton’s equations, application
of Lagrangian mechanics and Hamiltonian mechanics, dynamics of a systems of particles,
dynamics of rigid body, fluid statics, fluid dynamics
244314 ของไหลจุลภาคเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Microfluidics
ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับของไหลจุลภาค สมการควบคุมการไหล ผลเฉลย
ของสมการการไหล ความต้านทานการไหลและความจุเชิงของไหล การแพร่ สมการการไหล
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ที่ขึ้นกับเวลา ปรากฎการณ์แคพพิลลารี ของไหลเชิงไฟฟ้า อิเล็กโตรออสโมซิส ไดอิเล็กโตรโฟรีซิส
วิธีการประดิษฐ์ชิพของไหลจุลภาค ตัวอย่างการประยุกต์ของไหลจุลภาค
Basic concepts in microfluidics, governing equations, basic flow solutions,
hydrodynamic resistance and compliance, diffusion, capillary effects, Electrohydrodynamic,
electro osmosis, dielectro-osmosis, fabrication techniques of microfluidic chip, some
applications of microfluidics
244322 กลศาสตร์เชิงสถิติ
3(3-0-6)
Statistical Mechanics
หลักเบื้องต้นของกลศาสตร์เชิงสถิติ ฟังก์ชันการแจกแจง ฟังก์ชันพาร์ทิชัน สถิติแบบ
แมกซ์เวลล์-โบลตซ์มันน์ สถิตแิ บบเฟอร์มี-ดิแรก สถิตแิ บบโบส-ไอน์สไตน์
การประยุกต์กลศาสตร์เชิงสถิติ
Basic principles of statistical mechanics, distribution function, partition function,
Maxwell-Boltzmann statistics, Fermi-Dirac statistics, Bose-Einstein statistics, applications of
statistical mechanics
244331 ทัศนศาสตร์
3(2-2-5)
Optics
สมบัติเชิงกายภาพของแสง ระนาบเรียบปริซึม ผิวโค้ง เลนส์บาง เลนส์หนา กระจก
เงาโค้ง การลากเส้นรังสี ความคลาดของเลนส์ ทัศนอุปกรณ์ การรวมคลื่นแสง การแทรกสอด
การเลีย้ วเบนและการวิเคราะห์ฟูเรียร์ สลิตเดี่ยว สลิตคู่และเกรตติง โพลาไรเซชัน เลเซอร์
Physical properties of light, geometrical optics, plane surface and prism, spherical
surface, thin lens, spherical mirror, ray tracing, lenses aberration, optical instruments,
physical optics, superposition of light wave, interference, diffraction and Fourier analysis,
single and double slits, grating, polarization, quantum of light, laser
244341 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electric and Electronics Circuit
วงจรไฟฟ้ า กระแสตรงและกระแสสลั บ สารกึ่ ง ตั ว น า ไดโอด ทรานซิ ส เตอร์
การออกแบบไบแอสและการขยายสัญ ญาณขนาดเล็ก วงจรออสซิลเลเตอร์ วงจรสวิตชิ ง
หลักการเบือ้ งต้นเกี่ยวกับดิจทิ ัลอิเล็กทรอนิกส์ วงจรรวมและการประยุกต์
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DC and AC circuits, semiconductor, diode, transistor, bias design and small signal
amplifiers, oscillators, switching circuits, introduction to digital electronics, digital IC and
applications
244351 ฟิสิกส์ของนิวเคลียสและอนุภาค
3(3-0-6)
Nuclear and Particle Physics
รากฐานเบื้องต้น ของนิ ว เคลีย ร์ ฟิ สิก ส์ ครอบคลุมเนื้อหาคุ ณสมบัติ ของนิว ไคลด์
แบบจ าลองของนิ ว เคลี ย ส กั ม มั น ตภาพรั ง สี แรงนิ ว เคลี ย ร์ การสลายตั ว ของนิ ว เคลี ย ส
และปฏิกิรยิ านิวเคลียร์ การแบ่งแยกตัวและการรวบรวมตัวของนิวเคลียส รากฐานเบือ้ งต้นของ
อนุภาค มูลฐาน ครอบคลุมเนื้อหาการแปลงสมมาตร และกลุ่มสมมาตรที่เกิดขึ้นในฟิ สิก ส์
อนุ ภ าค กฎการอนุ รั ก ษ์ และ การแตกของสมมาตร การจ าแนกอนุ ภ าคมู ล ฐาน
และแบบจาลองควาร์ก ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับการจาแนก ทฤษฎีของอันตรกิรยิ าพืน้ ฐาน
Introduction to the foundations of nuclear physics covering such topic as; properties
of nuclei, nuclear models, radioactivity, nuclear forces, nuclear decays, nuclear reactions and
nuclear fission and fusion. Introduction to the foundations of elementary particles covering
such topic as; symmetry transformations and symmetry groups arising in particle physics.
Conservation laws and symmetry breaking, particles classification and the quark model, and
introduction to unified theories of the fundamental interactions
244360 ฟิสิกส์วัสดุศาสตร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to material physics
โครงสร้ า งและพั น ธะอะตอม ระบบและโครงสร้ า งผลึ ก ความบกพร่ อ งของผลึ ก
สารละลายของแข็งและการแพร่ในของแข็ง การผิดรูปของวัสดุ สมบัติเชิงกล สมบัติทางความ
ร้อน สมบัติทางทางแสง การนาพาอิเล็กตรอน สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางแม่เหล็ก
Atomic structure and bonding, crystal structure and system, defects in solids, solid
solution and diffusion in solids, material deformation, mechanical properties, thermal
properties, optical properties, electron transports, electrical properties, magnetic properties
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244361 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
3(3-0-6)
Solid State Physics
โครงสร้างผลึก การเลี้ยวเบนของคลื่นของผลึกจริงและโครงสร้างส่วนกลับ การยึด
เหนี่ยวในผลึก การสั่นไหวของโครงผลึก สมบัติเชิงความร้อนของของแข็ง ทฤษฎีแถบพลังงาน
ผลึกกึ่งตัวนาและผลึกเหลว พืน้ ผิวเฟอร์มิ
Crystal structure, diffraction of wave of crystal in real space and reciprocal lattice,
crystal binding, lattice vibration, thermal properties of solids, energy band theory,
semiconductor crystal and liquid crystal and Fermi level
244362 เทคโนโลยีการปลูกผลึก
3(2-2-5)
Crystal Growth Technology
พัฒนาการของเทคโนโลยีการปลูกผลึก ระบบสุญญากาศ การปลูกผลึกโดยเทคนิค
ต่างๆ เช่น การปลูกแบบไอระเหยเคมีและไอระเหยความร้อน การปลูกผลึกด้วยเลเซอร์ สปัตเตอริง
เทคโนโลยีการปลูกผลึกในสารกึ่งตัวนาและสารไดอิเล็กทริก การวิเคราะห์ผลึก ทฤษฎีการเกิด
ผลึกแบบ ไอ-ของไหล-ของแข็ง, ไอ-ของแข็ง, ไอ-ของแข็ง และ ของเหลว-ของเหลว นิวคลีเอชัน
เทอร์โมไดนามิกส์กับการปลูกผลึก
Development of crystal growth technology, vacuum system, various crystal growth
techniques such as chemical vapor deposition (CVD), thermal evaporation, laser crystal
growth, sputtering, crystal growth technology in semiconductor and dielectric, crystal
analysis, theory of crystal formation with vapor-liquid-solid, vapor-solid and liquid-liquid
mechanism, nucleation, thermodynamics for crystal growth
244363 ผลึกศาสตร์และการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์เบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Crystallography and X-ray Diffraction
แลตทิ ซ และหน่ ว ยเซลล์ โครงสร้ า งผลึ ก สมมาตรของผลึ ก เรขาคณิ ต ของผลึก
ทิศทางและระนาบแลตทิซในผลึก วิธีการของเลาเอ แลตทิซส่วนกลับ สตรัคเจอร์แฟคเตอร์
ทฤษฎีก ารเลี้ย วเบนของรัง สีเ อกซ์ เครื่องวิเ คราะห์ก ารเลี้ย วเบนรั งสีเ อกซ์ การพิ สูจน์เ ฟส
และการกาหนดโครงสร้างของผลึก
Lattice and unit cell, crystal structure, crystal symmetry, crystal geometry, direction and
lattice plane, Laue method, reciprocal lattice, structure factor, x-ray diffraction theory, x-ray
diffractometer, phase verification and identification of crystal structure
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244371 ดาราศาสตร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
Introductory Astronomy
ระบบพิกัดดาราศาสตร์ การวัดปริมาณทางดาราศาสตร์ อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์
เวลาทางดาราศาสตร์ ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ระบบสุริยะ สมบัติทั่วไปของดาวฤกษ์ เนบิ วลา
แกแลกซี่
Celestial coordinates, astronomical measurement, tool of astronomy, timing, the
moon, the sun, solar system, general properties of stars, nebular, galaxy
244381 การทดลองฟิสิกส์ 3
1(0-3-2)
Experimental Physics III
การทดลองและวิเ คราะห์ผลการทดลองเกี่ย วกั บ การถ่ายเทความร้ อนของสสาร
ความจุความร้อนของสสาร การเกิดภาพจากทัศนอุปกรณ์ สมบัติของแสง การสะท้อน การหัก
เห การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน การถ่ายภาพ วงจรกรองความถี่ วงจรกระแสสลับ วงจรเท
วินนิ และนอร์ตัน
Experiments and data analysis involve in heat transfer, heat capacity optical
instruments, optical properties, Reflection, Refraction, Interference and Diffraction,
photography, filter circuits, AC circuits, Thevenin’s circuit, Norton's circuit
244382 การทดลองฟิสิกส์ 4
1(0-3-2)
Experimental Physics IV
การทดลอง พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ หรื อ วิ เ คราะห์ ผ ลการทดลองในหั ว ข้ อ เกี่ ย วกั บ
ปรากฏการณ์ โ ฟโตอิ เ ล็ ก ตริ ก การตรวจวั ด อนุ ภ าค ประจุ ไ ฟฟ้ า สเปคตรั ม ของอะตอม
เซลล์สุริยะ การทดลองคัดสรรอื่นๆ ได้แก่ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์ของโมเลกุล
ฟิสิกส์นิวเคลียร์
Experiments, instrumental development or data analysis in topic of photoelectric
effect, particle detection, electric charge, atomic spectrum, Solar cell, selected experiments
in modern physics, atomic physics, molecular physics, nuclear physics
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244391 โครงงานฟิสิกส์
2(0-6-3)
Project in Physics
โครงงานทางฟิสิก ส์ ด้านทดลอง ด้านทฤษฎี หรือสิ่งประดิษ ฐ์ การเขีย นรายงาน
วิชาการ และการนาเสนอ
Project in Physics field, experiment, theory or innovation, academic report and
presentation
244411 ทฤษฎีสัมพัทธภาพไอน์สไตน์
3(3-0-6)
Einstein’s Theory of Relativity
เวกเตอร์ แคลคูลัสอนุพันธ์ เวกเตอร์แนวสัมผัส ระบบพิกัดเชิงโค้ง เทนเซอร์เมตริก
ก า ร แ ป ล ง ล อ ร์ เล น ซ์ สั ญ ลั ก ษ ณ์ ค ริ ส ท อ ฟเ ฟล อ นุ พั น ธ์ โ ค วา เ รี ยน ท์ จี โ อ เดสิ ก
ความโค้ง กฎการอนุรักษ์ในกลศาสตร์คลาสสิก สมการสนามไอน์สไตน์ ทฤษฎีกาลอวกาศ และ
ความโน้มถ่วงของไอน์สไตน์
Vectors, differential calculus, tangent vectors, curvilinear coordinate systems, the
metric tensor, the Christoffel symbols, covariant differentiation, geodesics, curvature,
conservation laws of classical mechanics, Einstein’s field equations, Einstein’s theory of
space-time and gravitation
244412 ทฤษฎีสนามเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Field Theory
สนามแบบกาลิเลโอและสนามเชิงสัมพัทธภาพ ลากรานเจียนและฮามิลโทเนียนของ
สนาม สมการไคลน์ -กอร์ด อน สมมาตรและทฤษฎีบ ทนอยเธอร์ สนามเกจแบบอาบีเลียน
สนามแม่เ หล็ก ไฟฟ้า ทฤษฎีแยงมิล ส์ สมการดิแรก การทาลายสมมาตร โกลด์สโตนโหมด
กลไกของฮิกส์
Galilean and relativistic fields, Lagrangian and Hamiltonian of fields, Klein-Gordon
equations, symmetries and Noether's theorem, abelian gauge fields, electromagnetic fields,
Yang-Mills theory, Dirac equations, symmetry breaking, Goldstone modes, Higgs mechanism
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244441 เครื่องมือวัดและระบบเฝ้าตรวจวัดด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Instrumentation and Data Acquisition System
หลักการวัดทางฟิสิกส์ อุปกรณ์และเทคนิคการวัด ระบบเครื่องวัดทางฟิสิกส์ เทคนิค
การเชื่อมโยงกับระบบข้อมูล วงจรและโปรแกรมควบคุมการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ การแปลง
ปริมาณทางฟิสิกส์เป็นสัญญาณไฟฟ้า การแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิทัล การสอบเทียบ
มาตรฐาน
Principles in physics measurement, instrument and measurement, system of
measuring instruments in physics, techniques of interfacing with data collecting systems,
circuits and control programs of computer interfacing, physical quantities to electrical signals
conversion, analog to digital converters, calibration
244442 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการโปรแกรม
3(2-2-5)
Microcontroller and Programming
พืน้ ฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ ชุดคาสั่ง การเชื่อมต่อกับ
วงจรภายนอก วงจรเวลา การขัดจังหวะ การจัดการหน่วยความจา การเชื่อมต่อกับหน่วยเก็บ
ข้อมูล การโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง การเชื่อมต่อกับผูใ้ ช้และการประยุกต์
Fundamental of microcontrollers, hardware architecture, instruction set, interfacing
to external devices, timer, interrupt, memory management, storage interfaces, programming
with high level languages, user interface and application
244443 ระบบสมองกลฝังตัวสาหรับฟิสิกส์ประยุกต์
3(2-2-5)
Embedded System for Applied Physics
สถาปัตยกรรมของระบบสมองกลฝังตัว อุปกรณ์และเครื่องมือสาหรับพัฒนาระบบ
สมองกลฝังตัว หลักการพื้นฐานสาหรับการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว การประยุกต์ระบบ
สมองกลฝังตัวในงานฟิสิกส์
Embedded system architecture, instruments and tools for development of
embedded system, fundamental principles for development of embedded system,
application of embedded system on physics
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244444 นวัตกรรมเพื่อการสอนฟิสิกส์
3(2-2-5)
Innovation for Physics Teaching
การประยุกต์ ความรู้พื้นฐานกลศาสตร์คลาสสิก ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า
คลื่นและการสั่น เทอร์โมไดนามิกส์ กลศาสตร์ควอนตัม กลศาสตร์สถิติ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์
ดาราศาสตร์ วัสดุศาสตร์ สาหรับผลิตสื่อการสอนฟิสิกส์
Applications of basic concepts in Classical Mechanics, Electromagnetic Theory,
Waves and Vibration, Thermodynamics for construction media of teaching physics
244445 นวัตกรรมและการประดิษฐ์
3(2-2-5)
Innovation and invention
นวัตกรรมใหม่และทันสมัยในสาขาวิชาฟิสิกส์ การอ่านแบบวิศวกรรมและสิ่งประดิษฐ์
การประดิษฐ์ หลักการ ทฤษฎี และเทคโนโลยี สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
New and update innovations in physics, invention, principles, theory and
technologies, patent and petty patent
244451 ชีวฟิสิกส์
3(3-0-6)
Biophysics
แรง พลังงาน และ พันธะเคมี ชีวโมเลกุล ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ โปรตีน เซลล์ เซลล์
ประสาท สัญญาณประสาท อัตราปฏิกิรยิ า กระบวนการส่งถ่าย
Force, energy and chemical bonding, biomolecules, DNA, RNA, protein, cell,
neuron, nerve signal, rates of reaction, transport process
244452 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Nanotechnology
อิทธิพลของการลดขนาด ความรู้เบื้องของโครงสร้างและแถบพลังงาน การผลิต
ระดับนาโน เครื่องมือวิเคราะห์ ระดับนาโน โครงสร้างและสมบัติเฉพาะของวัสดุนาโน 0 มิติ, 1
มิต,ิ 2 มิติ การประยุกต์ใช้ ความเป็นพิษของวัสดุนาโน
Effect of size reduction, introduction to structure and energy bands, nanofabrication,
equipment for nano-scale analysis, structure and properties of 0D, 1D, 2D nanomaterial,
applications, toxicity of nanomaterial
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244471 ดาราศาสตร์ฟสิ ิกส์
3(2-2-5)
Astrophysics
กลศาสตร์ ที่ ใ ช้ ใ นฟิ สิ ก ส์ ด าราศาสตร์ วิ วั ฒ นาการของดาวฤกษ์ ความดั น และ
พลังงานภายในชั้นบรรยากาศดาวฤกษ์ สสาร อุณหภูมิ การแผ่รังสีของดาวฤกษ์ สเปคตรัม
ของเทหวัตถุ และความสว่างของดาวฤกษ์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานของดาว
ฤกษ์ การส่ ง ผ่ า นความร้ อ นภายในชั้ น บรรยากาศดาวฤกษ์ สนามแม่ เ หล็ ก ของเทหวั ต ถุ
โครงสร้างของดาวฤกษ์ การสั่นสะเทือนและคลื่นภายในชั้นบรรยากาศดาวฤกษ์ ระบบเทห
วัตถุคู่ ฟิสิกส์ของกาแลกซี จักรวาลวิทยาเบือ้ งต้น
Mechanics of Astrophysics, stellar evolution, pressure and energy in stellar
atmosphere, matter, temperature stellar radiation, celestial body spectrum, stellar
luminosity, Nuclear reaction as energy source of star, heat transfer in star’s atmosphere,
celestial body’s magnetic field, stellar structure, oscillation and wave in stellar atmosphere,
binary celestial system, Physics of Galaxy, basic cosmology
244473 จักรวาลวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Cosmology
ประวัติศาสตร์แนวคิดเบื้องต้นของจักรวาลวิทยา บทนาการสังเกตการณ์ ความโน้ม
ถ่วงนิวโตเนียน โครงสร้างของจักรวาล แบบจาลองทางจักรวาลวิทยาอย่างง่าย พารามิเตอร์
จากการสังเกต ค่าคงที่จักรวาล อายุของจักรวาล ความหนาแน่นของจักรวาลและสสารมืด
คลื่นไมโครเวฟพืน้ หลัง จักรวาลยุคเริ่มแรก การโป่งพองออกของจักรวาล
A brief history of cosmological ideas, observational overview, Newtonian gravity,
the geometry of the universe, simple cosmological models, observational parameters, the
cosmological constant, the age of the universe, the density of the universe and dark matter,
the cosmic microwave background, the early universe, the inflationary universe
244474 จักรวาลวิทยาและพลังงานมืด
3(2-2-5)
Cosmology and Dark Energy
พืน้ ฐานจักรวาลวิทยา แบบจาลองฟรีดมานน์ จักรวาลวิทยาแบบไม่มาตรฐานสมบัติ
จากการสังเกตการณ์จักรวาล แบบจาลองบิ๊กแบงร้อน จักรวาลวิทยาเริ่มแรก การเปลี่ยนเฟส
และการโป่งพองของจักรวาล บทนาทฤษฎีการก่อโครงร่าง ความไม่เสถียรด้านความโน้มถ่วง
ของสสารแบริออน สสารที่ไม่ใช่แบริออน การรบกวนทางจักรวาลวิทยา คลื่นไมโครเวฟพืน้ หลัง
ของจักรวาล สสารมืดและพลังงานมืด
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Cosmological principles, the Friedmann models, alternative cosmologies,
observational properties of the universe, the hot big bang model, the very early universe,
phase transitions and inflation of the universe, introduction to theory of structure formation,
gravitational instability of baryonic matter, non-baryonic matter, cosmological perturbations,
the cosmic microwave background, dark matter and dark energy
244491 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การเลื อ กหั ว ข้ อ เรื่ อ งที่ น่ า สนใจ การสื บ ค้ น เอกสาร การน าเสนอและมี ส่ ว นร่ ว ม
อภิปรายในเชิงฟิสิกส์
Selection of seminar topic on interesting topic, literature search, presentation and
participation in discussion in physics
244492 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และ
การอภิปรายในหัวข้อทางด้านฟิสิกส์
Investigation, data collection, analysis, report, presentation and discussion in some
topics of Physics
244493 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
เรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ ก ารท างาน ในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ฟิ สิ ก ส์ ในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน ในฐานะพนักงานฝึกหัดเต็มเวลา หรือทาโครงการซึ่ง
เป็นประโยชน์ตอ่ หน่วยงาน
Learning from working experience or work-based learning in the area of Physics
in public or private sector as trainee or doing projects that are beneficial to the workplace
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244494 หัวข้อคัดสรรทางฟิสิกส์
3(2-2-5)
Selected Topics in Physics
เรื่องเฉพาะทางด้านฟิสิกส์ทฤษฏี หรือ ฟิสิกส์ประยุกต์ หรือ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ หรือ
จักรวาลวิทยา หรือ ฟิสิกส์ของวัสดุ
Selected topics in theoretical physics or applied physics or astrophysics or
cosmology or materials physics
247221 สถิติวิเคราะห์
3(2-2-5)
Statistical Analysis
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การนาสถิติไปใช้ในชีวิตประจาวัน ระเบียบ
วิธีการทางสถิติ หลักเบื้องต้นของการสารวจด้วยตัวอย่าง สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัว
แปรสุ่มและความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่าและการ
ทดสอบสมมุ ติ ฐ าน การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนเบื้ อ งต้ น การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยและ
สหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบด้วยไคกาลังสอง สถิติ ไม่อิงพารามิเตอร์ และการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปลผล
Concept, extent and utility of statistics, the application of statistics in daily life,
statistical methodology, principle of sample survey, descriptive statistics, probability, random
variable and probability distribution, sampling distribution, estimation and hypothesis test,
elementary analysis of variance, linear regression and correlation analysis, chi-square test,
nonparametric statistics, the use of statistical package program to analyze and interpret the
data
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขสามลาดับแรก
หมายถึง สาขาวิชา
2. เลขในลาดับที่ 4
หมายถึง ระดับชั้นปีของการศึกษา
2.1 เลข 1
หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
2.2 เลข 2
หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
2.3 เลข 3
หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
2.4 เลข 4
หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
3. เลขในลาดับที่ 5
หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
0
หมายถึง
ฟิสิกส์พืน้ ฐาน คณิตศาสตร์ และ กระบวนการเชิงฟิสิกส์ทฤษฎี
1
หมายถึง
กลศาสตร์ กลศาสตร์ควอนตัม และ ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
2
หมายถึง
ฟิสิกส์อุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์เชิงสถิติ
และ ฟิสิกส์ไม่เชิงเส้น
3
หมายถึง
คลื่น การสั่นสะเทือน ทัศนศาสตร์ และ แม่เหล็กไฟฟ้า
4
หมายถึง
อิเล็กทรอนิกส์ และ คอมพิวเตอร์
5
หมายถึง
ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ และ ฟิสิกส์อนุภาค
6
หมายถึง
สมบัติของสสาร ฟิสิกส์ของแข็ง และ ฟิสิกส์ของวัสดุ
7
หมายถึง
ดาราศาสตร์ และ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์
8
หมายถึง
ปฏิบัติการฟิสิกส์ เครื่องมือและการวัด
และ การสอนวิชาฟิสิกส์
9
หมายถึง
สัมมนา หัวข้อพิเศษ การศึกษาด้วยตัวเอง การฝึกงาน
และโครงงาน
4. เลขในลาดับที่ 6
หมายถึง อนุกรมของรายวิชา

3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
เลขบัตรประจาตัว
ตาแหน่งทาง
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ประชาชน
วิชาการ
1
นายปิยชนน์ เกษสุวรรณ
35009006xxxxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

2

นายไวพจน์ งามสอาด

55309900xxxxx

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

3

นายนิยม โฮ่งสิทธิ์

35103000xxxxx

อาจารย์

4

นายวัชราวุฒิ กฤตินธรรม

35101013xxxxx

อาจารย์

5

นายเอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์

35603001xxxxx

อาจารย์

คุณวุฒิ
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
วัสดุศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาวิชา

ปี
2551
2547
2543
2553
2548
2546
2552
2549
2546
2553
2548
2546
2555
2549
2546
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3.2.2 อาจารย์ผู้สอน
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1*

นายปิยชนน์ เกษสุวรรณ

35009006xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2*

นายไวพจน์ งามสอาด

55309900xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

นายกฤษดา เหลืองทองคา

36606001xxxxx

อาจารย์

4

นางสาวชลธิชา กฤษณ์เพ็ชร์

31002036xxxxx

อาจารย์

5*

นายนิยม โฮ่งสิทธิ์

35103000xxxxx

อาจารย์

6

นายไพศาล ดวงจักร์ ณ อยุธยา

37798000xxxxx

อาจารย์

7

นางสาวพิมพ์ใจ แสงความสว่าง

34699001xxxxx

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปร.ด.(วัสดุศาสตร์)
วท.ม.(ฟิสิกส์ประยุกต์)
วท.บ.(ฟิสิกส์)
ปร.ด.(ฟิสิกส์)
วท.ม.(ฟิสิกส์)
วท.บ.(ฟิสิกส์)
วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
วท.บ.(ฟิสิกส์)
วท.ม.(นิวเคลียร์เทคโนโลยี)
วท.บ.(ฟิสิกส์)
วท.ด.(ฟิสิกส์)
วท.ม.(ฟิสิกส์ประยุกต์)
วท.บ.(ฟิสิกส์)
วท.ม.(ฟิสิกส์ประยุกต์)
วท.บ. (ฟิสกิ ส์)

วัสดุศาสตร์
ฟิสิกส์ประยุกต์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์ประยุกต์
ฟิสิกส์
นิวเคลียร์เทคโนโลยี
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์ประยุกต์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์ประยุกต์
ฟิสิกส์

ปร.ด.(ฟิสิกส์)
วท.ม.(ฟิสิกส์ประยุกต์)
วท.บ.(ฟิสิกส์)

ฟิสิกส์
ฟิสิกส์ประยุกต์
ฟิสิกส์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

8

นายพงศพัศ แรงดี

35710000xxxxx

อาจารย์

9

ว่าที่ร้อยตรี มนัส ภูทวี

36407003xxxxx

อาจารย์

10*

นายวัชราวุฒิ กฤตินธรรม

35101013xxxxx

อาจารย์

11

นางสาวสิริกมล แสงมีอานุภาพ

35201004xxxxx

อาจารย์

12

นายสมฤทธิ์ อุน่ อ้าย

35204003xxxxx

อาจารย์

13

นายศุภกร จันเลน

15799000xxxxx

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปร.ด.(ฟิสิกส์ทฤษฎี)
วท.ม.(ฟิสิกส์)
วท.บ.(ฟิสิกส์)
วท.ม. (ฟิสิกส์ศกึ ษา)

ฟิสิกส์ทฤษฎี
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์ศกึ ษา

วท.บ.(ฟิสิกส์)
ปร.ด.(ฟิสิกส์)
วท.ม.(ฟิสิกส์)
วท.บ.(ฟิสิกส์)
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมวัสดุ)
วท.ม. (ฟิสิกส์)
วท.บ. (ฟิสกิ ส์)
วท.ด.(ฟิสิกส์)
วท.ม.(ฟิสิกส์)
วท.บ.(ฟิสิกส์)
Ph.D. Mathematical
Sciences (Theoretical
Physics)
วท.บ.(ฟิสิกส์)

ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมวัสดุ
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
Theoretical Physics

ฟิสิกส์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Durham University

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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14

นายเอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์

เลขบัตร
ตาแหน่ง
ประจาตัว
ทางวิชาการ
ประชาชน
35603001xxxxx อาจารย์

15

นายอุกฤษฏ์ ไชยมงคล

156010010xxxxx อาจารย์

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ
วท.ด.(ฟิสิกส์)
วท.ม.(ฟิสิกส์ประยุกต์)
วท.บ.(ฟิสิกส์)
วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
วท.บ.(ฟิสิกส์)

สาขาวิชา
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์ประยุกต์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์ประยุกต์
ฟิสิกส์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

หมายเหตุ * อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

1

นายบุรินทร์ กาจัดภัย
วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับ
รากฐาน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
น.ส.พรรัตน์ ศรีสวัสดิ์
ภาควิชาฟิสกิ ส์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
นายเติมศักดิ์ ศรีคริ ินทร์
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
นายกรีฑา แก้วคง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2

3

4

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปี

รองศาสตราจารย์

Ph.D.
M.S.
วท.บ.

Cosmology
Physics
ฟิสิกส์

2546
2542
2539

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.ด.
วศ.ม.
วท.บ.

ฟิสิกส์
นิวเคลียร์เทคโนโลยี
ฟิสิกส์

2549
2539
2535

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D.
M.S.
วท.บ.

Macromolecular Science
Macromolecular Science
เคมี

2541
2538
2534

อาจารย์

ปร.ด.

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2553
ศึกษา
ฟิสิกส์
2547

วท.บ.

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ
ความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีเพิ่มมากยิ่งขึน้
2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปประยุกต์ในการเรียนการสอน
3) มีมนุษยสัมพันธ์และทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้ดี รวมทั้งสามารถปรับตัวเข้ากับผูร้ ่วมงาน/
สถานประกอบการได้
4) มีความสามารถในการเป็นผู้นา และผู้ตาม รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานอย่าง
สร้างสรรค์ ตรงต่อเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้
5) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน โดยมีเวลาในการฝึก
ประสบการณ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 หรือมีรายงานการขาด-ลา ในช่วงระยะเวลาในการฝึกงานไม่เกินร้อย
ละ 10 ของเวลาการฝึ ก ประสอบการณ์ โดยต้ อ งมี ก ารแจ้ ง หรื อ เอกสารการลาที่ ชั ด เจนต่ อ
สถานฝึกประสบการณ์ฯ
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6) เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม
7) มี ค วามกล้ า ในการแสดงออกและมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ ใ นการพั ฒ นางาน
ให้มคี ุณภาพยิ่งขึน้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หัวข้อวิชาโครงงานต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์หรือทฤษฎีพ้ืนฐาน
ฟิสิกส์ทีน่ ิสติ มีความสนใจ และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
2) มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม ในการทาโครงงาน
3) โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาได้
4) มีความรูค้ วามเข้าใจในกระบวนการวิจัย
5) สามารถทางานวิจัยเบือ้ งต้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
6) สามารถนาผลงานวิจัยไปเขียนเพื่อการเผยแพร่ได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) มีขนั้ ตอนแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้กับนิสติ เป็นรายบุคคล
2) กาหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และ
ปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ
3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้าและ
ประเมินผล
4) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา
5) จัด สรรงบประมาณสนับ สนุนการวิจัย จัดสิ่งอานวยความสะดวก และเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย
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6) จัดกิจกรรมเพื่อให้นสิ ิตนาเสนอผลงานเพื่อการเผยแพร่
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาโครงงาน
2) ประเมินผลจากการนาเสนอปากเปล่า และจากการเขียนรายงาน
3) ผูเ้ รียนประเมินผลการเรียนรู้ดว้ ยตนเองตามแบบฟอร์ม
4) ผูส้ อนประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้ รียนตามแบบฟอร์ม
5) ผูส้ อนและผูเ้ รียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน
6) การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนในการนาเสนอผลงาน
7) ผู้ประสานงานรายวิชาประเมินผลการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ประจารายวิชา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1. ด้านบุคลิกภาพ

บูรณาการการพัฒนาบุคลิกภาพ ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมเสริม
หลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษา

2. ด้านคุณธรรม

2.1 มีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนใน

จริยธรรม

รายวิชาต่างๆ โดยเฉพาะจริยธรรมทางวิชาการ
2.2 จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2.3 มีการตรวจสอบและส่งเสริมให้นสิ ิตมีคุณธรรมจริยธรรมในการดารงชีวติ

3. ด้านภาวะผู้นา

3.1 ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเอกให้นสิ ิตต้องทางานเป็นกลุ่ม
ทั้งในบทบาทของผู้นาและสมาชิกกลุ่ม
3.2 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสร้างแรงจูงใจให้นิสิตร่วมกิจกรรมและ
ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นและแสดงออก
3.3 กาหนดบรรทัดฐานใน การเรียนรูใ้ นกลุ่ม ปลูกฝังการมีวินัย ซื่อสัตย์ และ
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีระเบียบวินัย
(3) มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
(5) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคม
(6) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
(7) มีความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดาเนินชีวติ
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
จัดการเรียนการสอนโดย ให้ความสาคัญกับความซื่อสัตย์สุจริตต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย ให้ความสาคัญกับพฤติกรรมการมีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ และ เคารพกฎระเบียบของ
นิสติ โดยผู้สอนเป็นแบบอย่าง ฝึกจริยธรรมทางวิชาการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดการ
เรี ย นการสอนให้ นิ สิ ต ได้ แ สดงรั บ ผิ ด ชอบภาวะผู้ น า และผู้ ต าม และสามารถท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น
แก้ ไ ขปั ญ หา แสดงความคิ ด เห็ น และรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ออกแบบการเรี ย นการสอนให้ นิ สิ ต
มีจิตสาธารณะ สามารถใช้ความรู้ที่ได้ในห้องเรียนนาไปบริการชุมชนหรือสั งคม ออกแบบการเรียนการ
สอนให้นิสิตตระหนัก และส านึกในความเป็นไทย ออกแบบการเรียนการสอนให้นิสิตมีความกตัญ ญู
และนาคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดาเนินชีวติ
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.3.1 ประเมิน ความมีระเบีย บวินัย พฤติก รรมเชิงคุณธรรมจริย ธรรม ของนิสิต
ระหว่างเรีย นตลอดหลั กสูตรทั้งในชั้นเรียนและแหล่งฝึกงานโดยผู้สอน เพื่อนนิสิต ตนเอง และผู้รับ
ฝึกงาน
2.1.3.2 ประเมินจากผลงานเชิงวิชาการและงานที่มอบหมายให้นิสิตว่ามีความถูกต้อง
ทางจริยธรรมทางวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2.1.3.3 สรุป และประเมินพฤติก รรมที่ไ ม่พึงประสงค์ และออกแบบแนวทางแก้ ไ ข
พร้อมติดตามผล
2.2 ด้านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนือ้ หาที่ศึกษา
(2) มีความรูพ้ ืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะนามาอธิบายหลักการและ
ทฤษฏีในศาสตร์เฉพาะ
(3) สามารถติ ด ตามความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการ และมี ค วามรู้ ใ นแนวกว้ า งของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
จัดการเรียนการสอนให้นิสิตมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะนามาอธิบายหลักการ
และทฤษฏีในศาสตร์เฉพาะ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ สามารถ
บูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ โดยการค้นคว้าวิจัย และการสัมมนา
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สอน การศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (STEM Education) การเรียนโดยการทดลอง
การปฏิบัติจริง และการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นพื้นฐาน (Project-Based Learning) ในรายวิชา
โครงงานฟิสิกส์หรือรายวิชาอืน่ ๆ เป็นต้น
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.2.3.1 การทดสอบ
2.2.3.2 การประเมินชิน้ งาน
2.2.3.3 การประเมินการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
2.2.3.4 การประเมินผลการอภิปราย
2.2.3.5 การประเมินการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
2.2.3.6 การประเมินพัฒนาการของผูเ้ รียนโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิดอย่าง
เป็นระบบ
(2) สามารถวิเ คราะห์ปั ญ หา รวมทั้งประยุ ก ต์ ความรู้ทัก ษะและการใช้เ ครื่ อ งมื อ
ที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(3) มีค วามใฝ่รู้ สามารถวิเ คราะห์ และสังเคราะห์ ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่ า งๆ
ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องและเพื่อนาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
(4) ใช้ ป ระสบการณ์ ท างภาคปฏิ บั ติ ม าหาแนวทางใหม่ ใ นการแก้ ปั ญ หาได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
จั ด การเรี ย นการสอนให้ นิ สิ ต ได้ ฝึ ก ทั ก ษะกระบวนการคิ ด วิ เ คราะห์ สร้ า งสรรค์
แก้ปัญหา คิด อย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ ด้วยตนเองและในกลุ่ ม โดยใช้รูปแบบและ
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การเรียนเป็นกลุ่มแบบร่วมแรงร่วมใจ การอภิปราย
การสัมมนา การวิเคราะห์การเรียน การสอนโดยใช้สื่อการสอน การศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและ
คณิตศาสตร์ (STEM Education) การเรียนโดยการทดลอง การปฏิบัติจริง และการเรียนการสอนแบบ
โครงงานเป็นพืน้ ฐาน (Project-Based Learning) ในรายวิชา โครงงานฟิสิกส์หรือรายวิชาอื่นๆ เป็นต้น
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.3.1 การประเมินกระบวนการคิด
2.3.3.2 การทดสอบความสามารถในการคิด
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2.3.3.3 การประเมินผลงานที่เกิดจากกระบวนการคิด ได้แก่ รายงานการศึกษาและ
วิเคราะห์ กรณีศกึ ษา รายงานการศึกษาอิสระ รายงานผลการอภิปรายกลุ่มและรายงานผลการสัมมนา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผู้นา โดยสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นในฐานะผูน้ าและสมาชิกที่ดี
(2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
(4) มีทักษะในการดาเนินชีวติ ในพหุวัฒนธรรม
(5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ
จั ด การเรี ย นการสอนโดยเน้น การมี ป ฏิ สั ม พั นธ์ ร ะหว่ า งผู้ เ รี ย นกั บ ผู้ เ รี ย น ผู้ เ รี ย น
กับผู้สอน ผู้เรียนกับสถานประกอบรับฝึกงาน โดยการมอบหมายให้ทากิจกรรมหรือผลงานที่ต้องมี
ปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ อื่ น การฝึ ก ทั ก ษะการท างานเป็ น ที ม ทั้ ง ในชั้ น เรี ย นและกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร
ทั้งในหลักสูตรที่ศึกษา ระหว่างหลักสูตร และระหว่างสถาบัน
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
2.4.3.1 ประเมินความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
2.4.3.2 ประเมินความรับผิดชอบในการเรียนและการทางานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
2.4.3.3 การประเมินพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล
การแก้ปัญหา และนาเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
(2) มีทักษะการใช้ภาษาเมื่อสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพรวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
(3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารและความรู้ ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ
อื่น เพื่อการค้นคว้า ได้อย่างเหมาะสมและจาเป็น
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(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จั ด การเรี ย นการสอน โดยการมอบหมายให้ นิ สิ ต ศึ ก ษาค้ น คว้ า และใช้ ข้ อ มู ล
สารสนเทศในการวิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหา และ อย่างสร้างสรรค์ ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่าง
บุคคล ทั้งการพูด การฟังและการเขียน จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน การศึกษาเชิง
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (STEM Education) การเรียนโดยการทดลอง การปฏิบัติจริง
และการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นพื้นฐาน (Project-Based Learning) ในรายวิชา โครงงานฟิสิกส์
หรือรายวิชาอื่นๆ เป็นต้น
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.3.1 ประเมินผลการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
2.5.3.2 ประเมินทักษะการสื่อสารในชีวติ ประจาวัน
2.5.3.3 ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้
2.5.3.4 ประเมินผลงานที่นสิ ิตได้วิเคราะห์เชิงตัวเลข สื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.6 สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึ ษา ศิลปะและวัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
จั ด การเรี ย นการสอนโดยที่ น าสุ น ทรี ย ศิ ล ป์ ม าประยุ ก ต์ เ ข้ า กั บ เนื้ อ หารายวิ ช า
มอบหมายให้ทากิจกรรมหรือผลงานที่ใช้สุนทรียศิลป์กับกระบวนการเรียนรู้ทางฟิสิกส์
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
2.6.3.1 การประเมินชิ้นงาน เช่น โปสเตอร์นาเสนอผลงานทางวิชาการ, รายงาน,
บทความทางวิชาการ เป็นต้น
2.6.3.2 การประเมินการนาเสนอหน้าชั้นเรียน สัมมนา โครงงาน การศึกษาอิสระ
หรือสหกิจศึกษา
2.6.3.3 อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม สุขภาพ
และพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.2.1 ตรวจสอบการปฏิบัติตนของผูเ้ รียนตามหลักความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
การใช้วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์
2.7.2.2 ตรวจการแต่งกายที่ถูกระเบียบทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
2.7.2.3 บุคลิกภาพและการแสดงออกภายในห้องเรียน บุคลิกภาพจาก การนาเสนอ
หน้าชั้นเรียน การนาเสนอผลงานทางวิชาการ เช่น โปสเตอร์ โครงงาน สัมมนา การศึกษาอิสระ หรือสห
กิจศึกษา
2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ
2.7.3.1 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การใช้วัสดุ
ครุภัณฑ์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
2.7.3.2 การประเมินการแต่งกายที่ถูกระเบียบ
2.7.3.3 การประเมิน บุคลิกภาพขณะนาเสนอหน้าชั้นเรียนและการนาเสนอผลงาน
ทางวิชาการ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
⚫ ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1)
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
001101 การใช้ภาษาไทย
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ ลกกว้าง
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
002201 พลเมืองใจอาสา
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
003202 การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวิต
004201 บุคลิกภาพและ
การแสดงออกในสังคม

○
●
●
●
●
● ● ●
●
●
●
● ●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

● ●
●
●

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1)

○
●
●
●
○

(2) (3) (4)

○ ●
●
●
●
●
●
●
○ ○ ●
○ ○
● ● ● ●
● ●
●

○
●
●
●
●

●
●
●
●
○
○
○ ●
● ●

○ ○ ○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
● ○ ● ○ ○
● ● ● ○ ○
○
●
●
●

● ● ● ○
● ● ● ●

○
○

○
○

○
●

6.
สุนทรี
ยภาพ
(1)

●
●
●
●
○ ●
○ ○
●
●

●

○ ○ ○
● ●

●
●

○
●
○
○

7. ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
(1)

(2)

●

○
●
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1)
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
241151 แคลคูลัส 1
 
241152 แคลคูลัส 2
 
241253 แคลคูลัส 3
 
242104 เคมี 1
 ⚫
243101 ชีววิทยา 1
 ⚫
244101 ฟิสกิ ส์ 1
 
244102 ฟิสกิ ส์ 2
 
กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
247221 สถิติวิเคราะห์
 
วิชาเอกบังคับ
244181กระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์
⚫ ⚫
เชิงฟิสิกส์
244201 คณิตศาสตร์สาหรับฟิสกิ ส์
⚫ ⚫
244211 กลศาสตร์
 
244221 อุณหฟิสกิ ส์
 








⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1)

⚫
⚫
⚫


⚫
⚫
⚫

⚫
⚫  ⚫ ⚫ ⚫
⚫  ⚫ ⚫ ⚫

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫


3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

⚫ ⚫

⚫
⚫
⚫
 ⚫

⚫




⚫
⚫ 
⚫
⚫

 
 
 







⚫



⚫ ⚫ ⚫ ⚫
⚫

⚫



(2) (3) (4)

 
⚫


⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫ ⚫ 

 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫   ⚫

⚫

 ⚫ ⚫

⚫ 
⚫
⚫

 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫

⚫



⚫ 



(1)

(1)

(2)





⚫





6.
สุนทรี
ยภาพ

7. ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1)
244231 การสั่นสะเทือนและคลื่น
244232 ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้า
244241 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาหรับฟิสกิ ส์
244251 ฟิสกิ ส์ยุคใหม่
244281 การทดลองฟิสกิ ส์ 1
244282 การทดลองฟิสกิ ส์ 2
244311 กลศาสตร์ควอนตัม
244322 กลศาสตร์เชิงสถิติ
244331 ทัศนศาสตร์
244341 วงจรไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
244381 การทดลองฟิสกิ ส์ 3
244382 การทดลองฟิสกิ ส์ 4
244391 โครงงานฟิสิกส์
244445 นวัตกรรมและการประดิษฐ์
244491 สัมมนา
244492 การศึกษาอิสระ
244493 สหกิจศึกษา

  ⚫
  ⚫


⚫
⚫




⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫


⚫

⚫

(2)

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫ ⚫ ⚫
⚫ ⚫ ⚫

⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫


⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫
⚫
⚫

⚫

⚫

⚫ ⚫ ⚫

⚫
⚫
⚫


⚫
⚫

 
⚫ ⚫ ⚫
⚫ ⚫ ⚫

⚫


⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫






⚫

⚫


⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫








⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

(1)

 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  
⚫


⚫
⚫
⚫



⚫

⚫



⚫
⚫
⚫
⚫
⚫



⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫



⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫


⚫
⚫
⚫


⚫
⚫


⚫
⚫
⚫

⚫ ⚫ ⚫
⚫ ⚫ ⚫
 
 
⚫ ⚫ ⚫
⚫ ⚫ ⚫
⚫ ⚫ ⚫

⚫
⚫

⚫
⚫
⚫ 
 ⚫
⚫ 
⚫ 
⚫ 

6.
สุนทรี
ยภาพ

7. ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)




⚫
⚫ ⚫ ⚫
⚫ ⚫ ⚫
⚫
⚫
⚫



(2) (3) (4)




  ⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1)

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

⚫
⚫




3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1)
วิชาเอกเลือก
กลุ่มฟิสิกส์ทฤษฎี
244312 ทฤษฎีควอนตัมและ
โครงสร้างอะตอม
244313 กลศาสตร์ลากรองจ์และแฮ
มิลโตเนียน
244314 ของไหลจุลภาคเบื้องต้น
244351 ฟิสกิ ส์ของนิวเคลียสและ
อนุภาค
244412 ทฤษฎีสนามเบื้องต้น
244451 ชีวฟิสกิ ส์
244494 หัวข้อคัดสรรทางฟิสกิ ส์

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1)

(2) (3) (4)

6.
สุนทรี
ยภาพ
(1)

7. ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
(1)

  ⚫

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ 



⚫

  ⚫

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  





 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

⚫

  

  ⚫

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫

⚫

  ⚫

⚫

⚫

⚫ ⚫ ⚫

⚫



 ⚫ ⚫

⚫

⚫

⚫ ⚫ ⚫





⚫ ⚫ ⚫
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫
⚫
⚫ ⚫
  ⚫
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

กลุ่มฟิสิกส์นวัตกรรมและการประดิษฐ์
244301 ฟิสกิ ส์เชิงคานวณ
⚫ ⚫ ⚫ 
244441 เครื่ อ งมื อ วั ด และระบบเฝ้า
 ⚫ ⚫
ตรวจวัดด้วยคอมพิวเตอร์
244442 ไมโครคอนโทรลเลอร์ แ ละ
 ⚫ ⚫
การโปรแกรม

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫



⚫

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫





⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

⚫

(2)

 ⚫ 

⚫ ⚫



⚫
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1)
244443 ระบบสมองกลฝังตัวสาหรับ
 ⚫
ฟิสกิ ส์ประยุกต์
244444 นวั ต กรรมเพื่ อ การสอน
 ⚫
ฟิสกิ ส์
244494 หัวข้อคัดสรรทางฟิสิกส์
⚫ ⚫
กลุ่มฟิสิกส์ดาราศาสตร์และจักรวาลวิทยา
244371 ดาราศาสตร์เบือ้ งต้น
 
244411 ทฤษฎีสัมพัทธภาพไอน์สไตน์
 
244471 ดาราศาสตร์ฟิสกิ ส์
⚫ 
244473 จักรวาลวิทยาเบือ้ งต้น
 
244474 จักรวาลวิทยาและพลังงาน
 
มืด
244494 หัวข้อคัดสรรทางฟิสกิ ส์
⚫ ⚫
กลุ่มฟิสิกส์วัสดุศาสตร์
244360 ฟิสกิ ส์วัสดุศาสตร์เบื้องต้น ⚫ ⚫
244361 ฟิสกิ ส์สถานะของแข็ง
 
244362 เทคโนโลยีการปลูกผลึก
 ⚫

⚫ ⚫ ⚫

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1)

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

6.
สุนทรี
ยภาพ

(2) (3) (4)

(1)

7. ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
(1)

(2)

⚫

⚫

⚫ ⚫



⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

⚫

⚫ ⚫ ⚫







⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

⚫

 ⚫ ⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫
⚫ ⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

⚫

⚫




⚫


⚫

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  



  

⚫

 ⚫ ⚫

⚫

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫     ⚫
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  



⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫




⚫ ⚫ ⚫
 
 

⚫
⚫

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

 

⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫


⚫



⚫ ⚫ 

⚫

⚫
⚫ ⚫ ⚫







⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
⚫  
⚫
⚫ ⚫

244363 ผลึกศาสตร์เบือ้ งต้นและ
  ⚫
การเลีย้ วเบนรังสีเอกซ์







⚫

⚫


⚫
⚫
⚫


⚫
⚫

⚫

⚫
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1)
244452 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น

  ⚫

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1)

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  



244494 หัวข้อคัดสรรทางฟิสิกส์
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
244103 ฟิสกิ ส์เบือ้ งต้น
  
⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫
⚫


244104 ฟิสกิ ส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   
⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫
⚫


244105 ฟิสกิ ส์ทางการแพทย์
  
⚫ ⚫
⚫ ⚫ ⚫ 



(2) (3) (4)





⚫

 ⚫ ⚫

6.
สุนทรี
ยภาพ

7. ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

(1)

(2)

⚫

⚫

⚫
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 กาหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
การประกั นคุ ณภาพภายในของคณะ ที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกั นทั้งคณะ และนาไปดาเนินการ
จนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูป้ ระเมินภายนอกจะต้องตรวจสอบได้
2.1.2 การทวนสอบในระดับวิชา โดยให้นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนในระดับ
รายวิชา มีค ณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เ ป็นไปตามแผนการจั ดการเรี ย น
การสอน และมีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
2.1.3 ทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ใ นระดั บ รายวิ ช าทั้ ง รายวิ ช าภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ตามร้อยละของรายวิชาที่ก าหนด มีการพิจารณาความสอดคล้องของเครื่องมือวัด
และประเมินผลการเรียนรู้กับตารางวิเคราะห์ หลักสูตร การตรวจสอบผลการให้คะแนนกับเครื่องมือวัด
และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ รวมถึ ง ผลงานของนิ สิ ต และการสั ม ภาษณ์ ผู้ ช่ ว ยสอนในแหล่ ง ฝึ ก
การทวนสอบข้อสอบ
2.1.4 ทวนสอบระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในคณะ ดาเนินการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
ดาเนินการโดยการศึกษาวิจัยติดตามบัณฑิตทุกปี และนาผลการวิจัยมาพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคั บมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใด
ได้รับอักษร I หรืออักษร P
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2. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
3. มีคา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 2.00
4. ไม่มพี ันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา
บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ตามพันธกิจ สมรรถนะความเป็นครู หลักสูตร รายวิชา และการจัดการเรียน
การสอน กิ จ กรรมต่ า งๆของมหาวิ ท ยาลั ย รวมทั้ ง กิ จ กรรมที่ ร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และมีอาจารย์พี่เลีย้ งให้คาปรึกษาอาจารย์ใหม่
1.2 คณะมอบหมายงานโดยมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์เป็นผู้ให้คาแนะนา
1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ มีการพัฒนาความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการในองค์กรต่างๆ การประชุม
ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดสัมมนาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกปี เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต
ให้ได้มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนด
2.1.2 ออกแบบระบบการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้โดยคณาจารย์ นิสติ และผูเ้ กี่ยวข้องมี
ส่วนร่วม
2.1.3 จัดโครงการอบรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลการเรียนรู้
2.1.4 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียน
การสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้
2.1.5 สนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้
ทันสมัย
2.1.6 ส่ ง เสริ ม ให้ ค ณาจารย์ ไ ด้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจใน STEM Education และ ProblemBased Learning สามารถนาไปใช้ในการเรียนการสอนตลอดจนการวิจัยในชั้นเรียน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 บริหารจัดการให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และ
ฟิสิกส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ มีสว่ นร่วมในกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน
2.2.3 จัด โครงการให้ อ าจารย์ มีส่วนร่วมในการด าเนิ น งานหรือให้บ ริก ารทางวิ ช าการ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อาจารย์ มีความรูแ้ ละทักษะที่ทันสมัย
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2.2.4 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ ความรู้หรือนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
การก ากั บ มาตรฐานให้ เ ป็ น ไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ ที่ประกาศเพิ่มเติม
2. บัณฑิต
ในปั จ จุ บั น ยั ง มี ค วามต้ อ งการบุ ค ลากรสาขาฟิ สิ ก ส์ อ ย่ า งมาก เนื่ อ งจากเป็ น สาขาวิ ช า
ที่ขาดแคลน แม้ว่าสถานศึกษาต่างๆ ที่เป็นหน่วยผลิตจะมี การเปิดรับจานวนไม่น้อย แต่ก็ยังมีผู้สมัคร
เข้าเรียนในสถานศึกษาต่างๆ ในจานวนที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ในด้าน
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตนั้นได้จัดให้มีการสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตเพื่อจะได้นามาเป็น
ข้อมูลที่สาคัญในการปรับปรุงหลักสูตร
3. นิสิต
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นสิ ิต
3.1.1 คณะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนิสิตทุกคน พร้อมจัดระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาและจัดอัตราส่วนอาจารย์ตอ่ นิสติ ไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.1.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่ น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการ
ทากิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นสิ ิต
3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณี ที่ นิ สิ ต มี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ การประเมิ น ในรายวิ ช าใดสามารถที่ จ ะยื่ น ค าร้ อ ง
ขอดูกระดาษคาตอบในการสอบตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
ทั้งนีเ้ ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มี ร ะบบและด าเนิ น การสรรหาและคั ดเลื อ กอาจารย์ ใ หม่ ตามระเบี ย บและหลั ก เกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกและ/หรือมีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาฟิสิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
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4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล การรวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สาหรับอาจารย์พิเ ศษมีค วามสาคัญ เนื่องจากเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการ
ปฏิบัติมาให้กั บ นิสิต จึงก าหนดนโยบายว่า อย่างน้อย 1 รายวิชาบังคับ จะต้องมี อาจารย์พิเ ศษหรือ
วิทยากรมาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3 ชั่วโมงและอาจารย์พิเศษนั้น ต้องเป็นผู้มปี ระสบการณ์ตรงหรือ
มีวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาโทขึน้ ไป
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5.2 วางแผนการบริหารหลักสูตร
5.3 จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
5.4 จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูต้ ามที่หลักสูตรและคณะกาหนด
5.5 จัดระบบการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสติ
5.6 จัดระบบและดาเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
5.7 กากับ ติดตาม และแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน
5.8 ประเมินหลั ก สู ต รทั้ งระบบและน าผลการประเมิ นไปใช้ใ นการพั ฒ นาหลัก สูต ร เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะวางแผนงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพื่อจัดซื้อตารา
วารสาร โสตทั ศ นู ป กรณ์ วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ สื่ อ และอุ ป กรณ์ ป ระกอบการเรี ย นการสอน
ให้ไ ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อสนับ สนุนการเรีย นการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้
รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะสารวจและดาเนินการให้มีเอกสารคาสอน หนังสือ ตารา และระบบสืบค้นข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ

75

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.3.1 ศึกษาและสารวจความต้องการของผู้เรียน อาจารย์ผู้สอน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กั บ
หลักศูตร และนามาวางแผนการจัดหาและแผนการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
6.3.2 ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจน
สื่อประกอบการเรียนการสอน
6.3.3 ติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6.3.4 ประสานงานและสนับ สนุนให้มี ตาราหรือสื่อประกอบในแหล่งสหกิจศึก ษาอย่ า ง
เพียงพอ
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
6.4.1 ประเมินความเพียงพอของทรัพ ยากร วางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากร
การเรียนการ สอนและการวิจัย โดยให้อาจารย์ บุคลากรและนิสติ มีสว่ นร่วม
6.4.2 ประเมินความพึงพอใจต่อความเพียงพอของทรัพยากร ของอาจารย์ บุคลากรและนิสติ
6.4.3 ติดตามการใช้ทรัพยากร ทั้งตารา วารสาร สื่อ และอุปกรณ์ ตามความเหมาะสมและ
สถานการณ์ของมหาวิทยาลัย
6.4.4 นาผลการประเมินความเพีย งพอของทรัพยากร มาปรับปรุงแผนและการบริ ห าร
จัดการทรัพยากรในปีต่อไป
6.5 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
6.5.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
วางแผนและด าเนิ นการสรรหาและคั ดเลือ กบุค ลากรสนับ สนุ นการเรีย นการสอน ที่มี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีข้นึ ไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งความต้องการของคณะ
6.5.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
วางแผนการพัฒนาบุคลากรสนับสนุน โดยส่งเสริมให้เข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา
หรือศึกษาดูงาน ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับสาระสาคัญของหลักสูตรและแนวทางการจัด การศึกษา
เพื่อสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนได้ ทั้งการเรียนในชั้นเรียน ห้องปฏิบัติการ และแหล่งฝึกงาน
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่ ว นร่ ว มในการประชุ ม วางแผน เพื่ อ ติ ด ตาม และ
ทบทวนการดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอีย ดของรายวิชา และรายละเอีย ดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่ า งน้ อ ยก่ อ นการเปิ ด สอนในแต่ ล ะภาค
การศึกษาให้ครบ ทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50
จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่ บัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5
















9
1-5
9

9
1-5
9

9
1-5
9

11
1-5
9

12
1-5
9
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดนโยบายให้ มี ก ารประชุ ม ออกแบบกลยุ ท ธ์ ก ารสอนรายวิ ช า
โดยอาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และ/หรือมีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านหลัก สู ตร
และการจัดการเรียนการสอน
1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนทั้ง 7 ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิตและผู้เ ยี่ย มสอนรวมทั้ ง
การประเมินผลสั มฤทธิ์ ของผู้เ รีย นตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึก ษาที่ก าหนดในรายละเอีย ด
ของหลักสูตรและรายวิชา
1.1.3 จัดระบบการประเมินผลประจาปี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และผูช้ ่วยสอนในแหล่งฝึกมีส่วนร่วม
1.1.4 คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร สรุ ป รวบรวมผลการประเมิ น กลยุ ท ธ์ ก ารสอน
และข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคน เมื่อสิ้นสุด
การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
1.2.2 อาจารย์ผู้เยี่ยมสอน ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรีย นการสอนของอาจารย์
ที่เยี่ยมสอนตามข้อกาหนดของคณะ เมื่อสิ้นสุดการสอน
1.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน
สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์ การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกันวางแผนปรับปรุง /
พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียทุกหน่วยงาน
2.2 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร ทั้ ง ร ะ บ บ
โดยใช้ ก ระบวนการวิจั ย จากการประเมิ น เอกสารหลัก สู ตร กระบวนการใช้ ห ลั ก สูต ร สั ม ฤทธิ ผล
ของหลักสูตร ได้แก่ นิสิตและบัณฑิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสิ ต บุคลากรสนับสนุน
ผู้ ช่ ว ยสอนในแหล่ ง ฝึ ก บั ณ ฑิ ต ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต (สถานที่ ท างานของบั ณ ฑิ ต หรื อ สถาบั น การศึ ก ษา
ที่ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาต่ อ ) ผู้ รั บ บริ ก าร และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอก จากการสอบถามสั ม ภาษณ์
และสังเกต
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2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง หรือพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกาหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผลการดาเนินงานตาม
รายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และตัวบ่งชีท้ ี่กาหนดของหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 คณะกรรมการประเมินหลั ก สูต ร สรุป ผลการประเมินหลัก สู ตรและจัดท าเป็น รายงาน
เสนอต่อมหาวิทยาลัย
4.2 จัดประชุมนาเสนอการประเมินหลักสูตรต่ออาจารย์ สถานประกอบการที่นิสิตไปสหกิจ
ศึกษา นิสติ และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรับทราบ ตรวจสอบผลการประเมิน และระดม
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.3 ปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นาหลั ก สู ต รและแผนกลยุ ท ธ์ ก ารสอนตามผลการประเมิ น หลั ก สู ต ร
ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ น โยบายของมหาวิ ท ยาลั ย และตอบสนองก รอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ภาคผนวก ข
เปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่นอ้ ยกว่า
1.1 ศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 ศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่นอ้ ยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
2.1.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
2.1.2 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้าน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.3 วิชาเอกบังคับ
2.2.4 วิชาเอกเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่นอ้ ยกว่า
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐาน
ของ สกอ.
30
72
-

หลักสูตร
พ.ศ.2555
30
21
9
90
31

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2560
30
30
90
31

-

25

25

6
120

6
59
47
12
6
126

6
59
50
9
6
126

94

ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตร พ.ศ. 2555 และหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
21 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
001103 ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental of English
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
กลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ปิด
รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
001101
001102
001103
001204

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
3 หน่วยกิต
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
003136 พะเยาศึกษา
3(2-2-5)
Phayao Studies
กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต บังคับเลือก
1 หน่วยกิต
004150 กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
004151 เกม
1(0-2-1)
Game
004152 บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities
004154 ว่ายน้า
1(0-2-1)
Swimming
004155 ลีลาศ
Ballroom Dance
1(0-2-1)
004156 ตะกร้อ
1(0-2-1)
Takraw
004157 นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
ปิดกลุ่มวิชาสังคมศึกษา

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

เปิด
รายวิชา
ใหม่

3(2-2-5)

ปิด
รายวิชา
ปิดกลุ่มพลานามัย

ปิด
รายวิชา
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004158

ซอฟท์บอล
Softball
004159 เทนนิส
Tennis
004160 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
004161 บาสเกตบอล
Basketball
004162 แบดมินตัน
Badminton
004163 ฟุตบอล
Football
004164 วอลเลย์บอล
Volleyball
004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self Defense
กลุ่มวิชาบูรณาการ
8 หน่วยกิต
005171 ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
005172 การจัดการการดาเนินชีวติ
Living Management
005173 ทักษะชีวติ
Life Skills

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
ปิด
รายวิชา

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
กลุ่มวิชาบูรณาการ

ปิด
รายวิชา

3(2-2-5)
2(1-2-3)

002202
003201
003202
004101
004201

001113

9 หน่วยกิต

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

18 หน่วยกิต

3(3-0-6)

002201

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

กลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)

พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Art of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
ปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก

3(3-2-5)
3(3-2-5 )
3(3-2-5 )

เปิด
รายวิชา
ใหม่

3(3-2-5)
3(3-2-5 )
3(3-2-5 )

ปิด
รายวิชา
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information Science for Study and Research
002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
3(3-0-6)
Thai Performing Arts
002125 ดุรยิ างควิจักขณ์
3(3-0-6)
Music Appreciation
002126 ศิลปะในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Arts in Daily Life
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003131 กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ
3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
003132 ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
003133 วิถีไทย วิถีทัศน์
3(3-0-6)
Thai Way and Vision
003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0-6)
Politics Economy and Society
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Computer Information Science
006142 คณิตศาสตร์สาหรับชีวติ ในยุคสารสนเทศ 3(3-0-6)
Mathematics for Life in the Information Age
006143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
006144 อาหารและวิถีชวี ิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
3(3-0-6)
Energy and Technology Around Us
006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
กลุ่มวิชาบูรณาการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

ปิด
รายวิชา

ปิด
รายวิชา

ปิด
รายวิชา

ปิด
รายวิชา

ปิด
รายวิชา
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005170

พฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
Human Behavior
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 90 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
241111
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematic I
ลิ มิ ต และความต่ อ เนื่ อ ง อนุ พั น ธ์ แ ละการประยุ ก ต์
ปริพันธ์และการประยุกต์ เมตริกซ์และระบบสมการเชิง
เส้น
Limits and continuity of functions, derivative of
functions and applications, differentials, integral of
functions and applications, matrices and system of linear
equation
241112
คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
Mathematic II
เทคนิกการอินทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ลาดับและ
อนุ ก รม อนุ ก รมก าลั ง ฟัง ก์ชั น หลายตั วแปร ลิมิ ต และ
ความต่ อ เนื่ อ งของฟั ง ก์ ชั น หลายตั ว แปร อนุ พั น ธ์ ข อง
ฟังก์ชันหลายตัวแปร
Techniques of integration, improper integrals,
sequences and series of real numbers, power series,
functions of several variable limits and continuity of
several variable functions, differential of several variable
functions
241225 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(2-2-5)
Ordinary Differential Equations
สมการเชิ ง อนุ พั น ธ์ ส ามั ญ อั น ดั บ หนึ่ ง สมการเชิ ง
อนุ พัน ธ์ส ามั ญ อัน ดั บ สู ง ที่มี สั มประสิท ธิ์เป็ น ตั วแปรและ
การประยุกต์ ระบบสมการของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
เชิ ง เส้ น การแปลงลาปลาซ ผลเฉลยในรู ป อนุ ก รมของ
สมการเชิ ง อนุ พั น ธ์ ส ามั ญ อนุ ก รมฟู เ รี ย ร์ ปั ญ หาค่ า
ขอบเขต และสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบือ้ งต้น
First order ordinary differential equations, higher
order ordinary differential equations with variable
coefficients and applications, system of linear ordinary
differential equations, Laplace transform, series solution
of ordinary differential equations, Fourier series,
boundary value problems and Introduction to partial
differential equations

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง
ปิด
รายวิชา

ปิด
รายวิชา

ปิด
รายวิชา

ปิด
รายวิชา
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
241151

241152

241253

แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus I
อุ ป นั ย เชิ ง คณิ ต ศาสตร์ ลิ มิ ต ความต่ อ เนื่ อ ง
อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและฟังก์ชัน
ค่ า เวคเตอร์ ข องจ านวนจริ ง และการประยุ ก ต์
เทคนิค การอิน ทิเ กรต อิน ทิก รัล ไม่ ต รงแบบ การ
ประยุกต์ใช้อนุพันธ์รูปแบบยังไม่กาหนด เมตริกซ์
และระบบสมการเชิงเส้น
Mathematical induction, limit, continuity,
derivatives and integral of real-valued and
vector-valued functions of a real variable and
their applications, techniques of integration,
improper integrals, applications of derivative,
indeterminate form, matrices and system of linear
equations
แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus II
พีชคณิตของเวคเตอร์ในสามมิติ ปริพันธ์ต าม
เส้ น เบื้ อ งต้ น ล าดั บ และอนุ ก รม การกระจาย
อนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน การหาปริพันธ์
เชิงตัวเลข ระบบพิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชัน
ค่าจริงสองตัวแปร
Vector algebra in three dimensions,
introduction to line integrals, sequences and series
of numbers, Taylor series expansions of
elementary functions, numerical integral, polar
coordinate system, calculus of real-valued
functions of two variables
แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
Calculus III
สมการเชิ ง อนุ พั น ธ์ เ บื้ อ งต้ น และการประยุ ก ต์
เส้ น ตรง ระนาบ และพื้ น ผิ ว ในปริ ภู มิ ส ามมิ ติ
แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและการ
ประยุกต์
Introduction to differential equations and their
applications, lines, planes, and surfaces in threedimensional space, calculus of real-valued
functions of several variables and its applications
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242104

เคมี 1
4(3-3-8)
Chemistry I
บทนาทางเคมี ปริมาณสารสั มพันธ์ โครงสร้างอะตอม
ตารางธาตุ สมบั ติ ข องธาตุ พั น ธะเคมี แก๊ ส ของแข็ ง
ของเหลว ของแข็ ง อสั ณ ฐานและคอลลอยด์ การ
เปลี่ ย นแปลงสถานะและเทอร์ โ มไดนามิ ก ส์ เ บื้ อ งต้ น
สารละลายและสมบัติของสารละลาย ทฤษฎีกรดเบส เคมี
อินทรีย์ เคมีสิ่งแวดล้อม
Introduction of chemistry, stoichiometry, atomic
structure, periodic table, properties of elements,
chemical bonding, gas, solid, liquid, amorphous and
colloid, changing of state and introduction to
thermodynamic, solution and solution properties, acidbase theory, organic chemistry, environmental
chemistry

242104

243101

ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I
ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การ
จัดระบบ และสารเคมีของชีวติ เซลล์และ เมแทบอลิซึม
พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิง่ มีชีวิต
โครงสร้างและหน้าทีข่ องพืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและ
พฤติกรรม
Scientific methodology, characteristics, organization
and chemistry of life, cell and metabolism, genetics,
evolution, biodiversity, structures and functions of
plants and animals, ecology and behavior

243101

244101

ฟิสิกส์ 1
4(3-3-8)
Physics I
การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนตาแหน่งใน 1 และ 2 มิติ การ
เคลื่ อ นที่ แ บบหมุ น งานและพลั ง งาน กลศาสตร์ ข อง
อนุภาคแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล
การสั่นสะเทือนและเสียง ระบบของเลนส์ ทฤษฎีคลื่นของ
แสง ความร้อนและระบบก๊าซอุดมคติ เทอร์โมไดนามิกส์
และกลจักรความร้อน ทฤษฎีจลน์
Transitional of motion in 1 dimension and 2
dimensions, rotating motion, work and energy,
mechanics of rigid body, properties of matter, fluid
mechanics, vibration and sound, lens system, wave

244101

เคมี 1
4(3-3-8)
Chemistry I
บทนาทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้า ง
อะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมี แก๊ส
ข อง แ ข็ ง ข อง เห ลว ข อง แ ข็ ง อสั ณฐานและ
คอลลอยด์ การเปลี่ยนแปลงสถานะและเทอร์โม
ไดนามิ ก ส์ เ บื้ อ งต้ น สารละลายและสมบั ติ ข อง
สารละลาย ทฤษฎี ก รดเบส เคมี อิ น ทรี ย์ เคมี
สิ่งแวดล้อม
Introduction of chemistry, stoichiometry, atomic
structure, periodic table, properties of elements,
chemical bonding, gas, solid, liquid, amorphous
and colloid, changing of state and introduction to
thermodynamic, solution and solution properties,
acid-base theory, organic chemistry,
environmental chemistry
ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I
ระเบียบวิธีท างวิท ยาศาสตร์ คุณสมบั ติ การ
จัดระบบ และสารเคมีของชีวติ เซลล์และ เมแทบอ
ลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์
นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
Scientific methodology, characteristics,
organization and chemistry of life, cell and
metabolism, genetics, evolution, biodiversity,
structures and functions of plants and animals,
ecology and behavior
ฟิสิกส์ 1
4(3-3-8)
Physics I
หน่วยการวัด ทางฟิสิก ส์ ปริม าณสเกลาร์แ ละ
ปริมาณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่เนื่องจากความเร่ง
ใน 1 มิติ การเคลื่อนที่ภายใต้สนามความโน้มถ่ วง
สมดุลของแรง และ กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน การ
เคลื่อนที่แ บบวงกลมและกลศาสตร์ข องวัต ถุแข็ง
เกร็ง โมเมนตัมและการชน งาน พลังงาน และ กฎ
การอนุ รั ก ษ์ ใ นวิ ช าฟิ สิ ก ส์ สมบั ติ ข องสส า ร
กลศาสตร์ของไหล คลื่นและการสั่น เสียงและการ
ได้ ยิ น แสง สมบั ติ ข องแสง ระบบเลนส์ แ ละการ
มองเห็น ความร้อนและอุณหภูมิ ระบบก๊าซอุดมคติ
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theory of light, heat and ideal gas, thermodynamics,
heat engine and kinetic theory

244102

ฟิสิกส์ 2
4(3-3-8)
Physics II
ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า กฎของเกาส์
ศักย์ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรงและอุปกรณ์แม่เหล็ก ไฟฟ้า
การเหนี่ยวนาแม่เหล็กและกฏของฟาราเดย์ การเหนี่ยวนา
การสั่ น ทางแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า และวงจรไฟฟ้ า กระแสสลั บ
สนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง วงจร
และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พื้ น ฐาน ทฤษฎี สั ม พั ท ธภาพพิ เ ศษ
กัมมั นตรัง สีแ ละนิวเคลียส กาเนิดทฤษฎีค วอนตั ม คลื่น
และอนุภาค
Electrostatic, electric charge and electric field,
Gauss’s Law, electric potential, directed current and
magnetic instruments, induced magnetic and Faraday’s
Law, inductance, magnetic resonance and alternating
current circuit, magnetic field by varied current in a
circuit, the basic circuit and fundamental of electronics,
special relativity, radioactive and nucleus, the
beginning of quantum theory, wave and particle

244102

สมการสถานะและกฏทางอุ ณ หพลศาสตร์ ทั้ ง สี่
ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ และเครื่องยนต์ความร้อน
Physical measurement units, scalar and
vector quantities, motion under acceleration in 1
dimension, motion under gravity field, force
equilibrium and Newton’s law of motions, circular
motion and rigid-body mechanics, momentum
and collision, work energy and conservation’ law
in physics, properties of matter, fluid mechanics,
wave and vibration, sound and hearing, light,
properties of light, lens and vision, heat and
temperature, ideal gas system, state equation
and 4 rules of thermodynamics, kinetic theory of
gases and heat engines
ฟิสิกส์ 2
4(3-3-8)
Physics II
ไฟฟ้ า สถิ ต ประจุ ไ ฟฟ้ า และแรงทางไฟฟ้ า
เวกเตอร์สนามไฟฟ้าจากประจุไฟฟ้าบนตัวนาแบบ
ต่ า งๆ การหาสนามไฟฟ้ า จากกฎของเกาส์
ศั ก ย์ ไ ฟฟ้ า ความจุ ไ ฟฟ้ า และสารไดอิ เ ล็ ก ทริ ก
กระแสไฟฟ้ า และความต้ า นทาน วงจรไฟฟ้ า
กระแสตรง สารแม่ เ หล็ ก และแหล่ ง ก าเนิด
สนามแม่ เ หล็ ก เวกเตอร์ส นามแม่ เ หล็ ก จากการ
เคลื่ อ นที่ ข องประจุ ไ ฟฟ้ า กฏของบิ โ อ-ซาวาร์ท
และ กฏของแอมแปร์ การเหนี่ยวน าเชิง แม่ เหล็ก
และกฏของฟาราเดย์ แหล่งกาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
วงจรไฟฟ้ากระสลั บ วงจรตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวน า
ตั วเก็ บประจุ ทฤษฎี สั มพั ทธภาพ ฟิ สิ กส์ ยุ คใหม่
ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์อะตอม และฟิสิกส์นิวเคลียร์
Electrostatistic, charges and electrical force,
vector of electrical field from charges on various
conductors, electrical field from Gauss’s law,
potential, capacitance and dielectric materials,
current and resistance, direct current circuits,
magnet and source of magnetic field, vector of
magnetic field from charge motions, Bio-Savart’s
law and Ampere’s law, magnetic inductance and
Faraday’s law, inductance, source of alternative
current, alternative current RLC circuits, relativity
theory, modern physics, quantum physics, atomic
physics and nuclear physics
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กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
6 หน่วยกิต
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6) 146200
English for Specific Purposes
ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้ทักษะ
การฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่มหัวข้อและประเด็นการ
พูดและการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิตกาลัง
ศึกษาให้มคี วามสอดคล้องกับคาศัพท์
English in more specific contexts through listening,
speaking, reading, and writing skill with additions of
various speaking and writing topics
247221

สถิตวิ ิเคราะห์
3(2-2-5) 247221
Statistical Analysis
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การนาสถิติ
ไปใช้ในชีวิตประจาวัน ระเบียบวิธีการทางสถิติ หลัก
เบือ้ งต้นของการสารวจด้วยตัวอย่าง สถิตพิ รรณนา ความ
น่าจะเป็น ตัวแปรสุม่ และความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม
การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่าและการทดสอบ
สมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบือ้ งต้น การ
วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบ
ด้วยไคกาลังสอง สถิตไิ ม่องิ พารามิเตอร์ และการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปลผล
Concept, extent and utility of statistics, the
application of statistics in daily life, statistical
methodology, principle of sample survey, descriptive
statistics, probability, random variable and probability
distribution, sampling distribution, estimation and
hypothesis test, elementary analysis of variance, linear
regression and correlation analysis, chi-square test,
nonparametric statistics, the use of statistical package
program to analyze and interpret the data

กลุ่มวิชาเอกบังคับ
51 หน่วยกิต
244181 กระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์ 1(0-3-2)
Scientific Method in Physics

244181

สาระที่
ปรับปรุง

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6)
English for Specific Purposes
ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้
ทั ก ษะการฟัง พูด อ่า น และเขียน โดยเพิ่ม หัวข้อ
และประเด็ น การพู ด และการเขี ย นที่ มี ค วาม
เกี่ยวข้องกับ ศาสตร์ที่นิสิต ก าลั ง ศึก ษาให้มี ค วาม
สอดคล้องกับคาศัพท์
English in more specific contexts through
listening, speaking, reading, and writing skill with
additions of various speaking and writing topics
สถิตวิ ิเคราะห์
3(2-2-5)
Statistical Analysis
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การ
นาสถิติไปใช้ในชีวิตประจาวัน ระเบียบวิธีการทาง
สถิ ติ หลั ก เบื้ อ งต้ น ของการส ารวจด้ ว ยตั ว อย่ า ง
สถิ ติ พ รรณนา ความน่ า จะเป็ น ตั ว แปรสุ่ ม และ
ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัว
สถิติ การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน
การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนเบื้ อ งต้ น การ
วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การ
ทดสอบด้วยไคก าลั งสอง สถิติไม่ อิง พารามิเตอร์
และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปลผล
Concept, extent and utility of statistics, the
application of statistics in daily life, statistical
methodology, principle of sample survey,
descriptive statistics, probability, random variable
and probability distribution, sampling distribution,
estimation and hypothesis test, elementary
analysis of variance, linear regression and
correlation analysis, chi-square test,
nonparametric statistics, the use of statistical
package program to analyze and interpret the
data

ปรับ
ชั่วโมง
บรรยาย
ปฏิบัติ
และ
ศึกษา
ค้นคว้า
ด้วย
ตนเอง

กระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์ 1(0-3-2)
Scientific Method in Physics

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับค่าความผิดพลาด ข้อมูลตัว
แปรเดี่ยว ทฤษฎีทางสถิติและวิธีการถดถอย อุปกรณ์บาง
ชนิดและวิธีการวัดที่ถูกต้อง การวิเคราะห์การทดลองบาง
ประการ เหตุผล และตรรกในการทดลอง การบันทึกผล
การทดลอง กราฟชนิ ด ต่ า งๆและการวิ เ คราะห์ การ
คานวณค่าผิดพลาด
Introduction to errors, treatment of single variable,
statistical theory, error calculations in practice, laboratory
instruments and methods, experimental logic and its
common sense, record and graphs of the experiment

244201

คณิตศาสตร์สาหรับฟิสิกส์
3(3-0-6)
244201
Mathematics for Physics
เวกเตอร์ แ ละเมตริ ก ซ์ เวกเตอร์ เ ชิ ง วิเ คราะห์ขั้น สู ง
อนุกรม การแปลงฟูเรียร์และลาปลาซ สมการเชิงอนุพันธ์
สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ปัญหาค่าเริ่มต้นและ
ขอบเขต ฟังก์ชันพิเศษ แคลคูลัสของการแปรผัน แคลคูลสั
ของตัวแปรเชิงซ้อน
Vectors and matrices, advanced vector analysis,
series, Fourier and Laplace transforms, ordinary
differential equations and partial differential equations,
initial and boundary value problems, special functions,
calculus of variation, calculus of complex variables

244211

กลศาสตร์ 1
3(3-0-6)
Mechanics I
นิยามของเวกเตอร์และสเกลาร์ การดาเนิน การของ
เวกเตอร์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กลศาสตร์แบบนิวตัน
ของอนุภาคเดี่ยวใน 1 มิ ติ 2 มิติ และ 3 มิติ การสั่น แรง
ศู น ย์ ก ลาง การเคลื่ อ นที่ ใ นกรอบอ้ า งอิ ง ไม่ เ ฉื่ อ ย การ
เคลื่อนที่ของระบบอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง
เบื้ อ งต้ น กลศาสตร์ แ บบลากรองจ์ แ ละแบบแฮมิ ล ตั น
เบือ้ งต้น
Definition of vector and scalar, operation of vector,
Newton's laws of motion, Newtonian mechanics of single
particle in one, two and three-dimensional, vibrations,
central force, motion in a non-inertial reference frame,
motion of a system of particles, introduction to rigid body

244211

การแก้ปั ญ หาตามวิธีวิท ยาศาสตร์ ข้อมู ล ตั ว
แปรเดี่ ย ว เครื่ อ งมื อ วั ด และวิ ธี ก ารวั ด ที่ ถู ก ต้ อ ง
เหตุผลและตรรกในการทดลอง การบันทึกผลการ
ทดลอง การวิเคราะห์การทดลอง กราฟและการ
วิเคราะห์ ทฤษฎีทางสถิติและวิธีการถดถอย การ
คานวณค่าผิดพลาด
Problem solving by scientific method,
treatment of single variable, laboratory
instruments and methods, reason and logic, data
record and analysis, graph and graph analysis,
statistical theory and least square method, error
calculations
คณิตศาสตร์สาหรับฟิสิกส์ 3(3-0-6)
Mathematics for Physics
เวกเตอร์และเมตริกซ์ เวกเตอร์เชิงวิเคราะห์ขั้น
สูง อนุกรม การแปลงฟูเรียร์และลาปลาซ สมการ
เชิ ง อนุ พั น ธ์ ส ามั ญ และสมการเชิ ง อนุ พั น ธ์ ย่ อ ย
ปั ญ หาค่ า เริ่ ม ต้ น และขอบเขต ฟั ง ก์ ชั น พิ เ ศษ
แคลคู ลั ส ของการแปรผั น แคลคู ลั ส ของตั ว แปร
เชิงซ้อน
Vectors and matrices, advanced vector
analysis, series, Fourier and Laplace transforms,
ordinary differential equations and partial
differential equations, initial and boundary value
problems, special functions, calculus of variation,
calculus of complex variables
กลศาสตร์
3(3-0-6)
Mechanics
กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน กลศาสตร์แบบนิวตัน
ของอนุภาคเดี่ยวใน 1 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ การสั่น
แรงศูนย์กลาง การเคลื่อนที่ในกรอบอ้างอิงไม่เฉื่อ ย
การเคลื่อนที่ข องระบบอนุ ภาค การเคลื่อนที่ของ
วัตถุแข็งเกร็งเบื้องต้น กลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น
กลศาสตร์แบบลากรองจ์และแบบแฮมิลตันเบือ้ งต้น
Newton's laws of motion, Newtonian
mechanics of single particle in one, two and
three-dimensional, vibrations, central force,
motion in a non-inertial reference frame, motion
of a system of particles, introduction to rigid body
motion, introduction to fluid mechanics,
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244221

244231

244232

244241

motion, introduction to Lagrangian and Hamiltonian
mechanics
อุณหฟิสิกส์
3(3-0-6)
Thermal Physics
สมการสถานะ กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ วัฏจักรคาร์
โนท์แ ละเครื่องยนต์ เอนโทรปี ศัก ย์เ ทอร์โมไดนามิกส์
และความสั มพัน ธ์ข องแมกซ์เ วลล์ พลั ง งานเสรีกิบส์กับ
การเปลี่ยนเฟส เทอร์โมไดนามิกส์กับสมดุลปฏิกิริยาเคมี
กลศาสตร์เชิงสถิตเิ บือ้ งต้น
Equations of state, law of thermodynamics, Carnot
cycle and engines, entropy, thermodynamics potential
and Maxwell relations, Gibbs free energy with phase
transforms, thermodynamics with chemical-reaction
equilibria, introduction to statistical mechanics

การสั่นสะเทือนและคลื่น
3(3-0-6)
Vibrations and Waves
การสั่ น แบบต่ า งๆ สมการคลื่ น ในหลายมิ ติ คลื่ น
เคลื่อนที่และคลื่นนิ่ง สมบัติของคลื่น การวิเคราะห์แบบฟู
เรียร์ กลศาสตร์ของคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
Modes of vibrations, wave equations in ndimensions, traveling and standing waves, properties of
waves, Fourier analysis, wave mechanics,
electromagnetic waves
ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electromagnetic Theory
ไฟฟ้ า สถิ ต แม่ เ หล็ ก สถิ ต สนามไฟฟ้ า และสนาม
แม่เหล็กในตัวกลาง ข้อปัญหาค่าขอบเขต สมการแมกซ์
เวลล์ การแผ่ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวกลาง
Electrostatic, magnetostatic, electrostatic and
magnetostatic fields in media, electrostatics boundary
conditions and analogy to magnetostatic, Maxwell’s
equations, and electromagnetic waves in media

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับฟิสิกส์ 3(2-2-5)
Computer Programming for Physics
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาระดับสูง รูป
ประโยคและไวยากรณ์ของภาษาโปรแกรม ตัวแปรต่างๆ
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244221

244231

244232

244241

introduction to Lagrangian and Hamiltonian
mechanics
อุณหฟิสิกส์
3(3-0-6)
Thermal Physics
สมการสถานะ กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ วัฏจักร
คาร์โนท์และเครื่องยนต์ เอนโทรปี ศักย์เทอร์โม
ไดนามิ ก ส์ แ ละความสั ม พั น ธ์ ข องแมกซ์ เ วลล์
พลั ง งานเสรี กิ บ ส์ กั บ การเปลี่ ย นเฟส เทอร์ โ ม
ไดนามิ ก ส์ กั บ สมดุ ล ปฏิ กิ ริ ย าเคมี กลศาสตร์ เ ชิง
สถิตเิ บือ้ งต้น
Equations of state, law of thermodynamics,
Carnot cycle and engines, entropy,
thermodynamics potential and Maxwell relations,
Gibbs free energy with phase transforms,
thermodynamics
with
chemical-reaction
equilibria, introduction to statistical mechanics
การสั่นสะเทือนและคลื่น
3(3-0-6)
Vibrations and Waves
การสั่นแบบต่างๆ สมการคลื่นในหลายมิติ คลื่น
เคลื่อนที่และคลื่นนิ่ง สมบัติของคลื่น การวิเคราะห์
แบบฟูเรียร์ กลศาสตร์ของคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
Modes of vibrations, wave equations in ndimensions, traveling and standing waves,
properties of waves, Fourier analysis, wave
mechanics, electromagnetic waves
ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electromagnetic Theory
ไฟฟ้ า สถิ ต แม่ เ หล็ ก สถิ ต สนามไฟฟ้ า และ
สนาม แม่ เ หล็ ก ในตัวกลาง ข้อปั ญ หาค่า ขอบเขต
สมการแมกซ์เวลล์ การแผ่ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ในตัวกลาง
Electrostatic, magnetostatic, electrostatic and
magnetostatic fields in media, electrostatics
boundary conditions and analogy to
magnetostatic, Maxwell’s equations, and
electromagnetic waves in media
การเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ ฟิ สิ ก ส์
Computer Programming for Physics 3(2-2-5)
อัลกอริทึม, โครงสร้างของโปรแกรม, การนา
ข้อมูลเข้าและออกจากโปรแกรม, ชนิดของตัวแปร,
ทิ ศ ทางการท างานของโปรแกรม, เงื่ อ นไขการ
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การเลือกทิศทางการทางาน การเขียนฟังก์ชันคานวณทาง
คณิตศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ในฟิสิกส์
Computer programming with high level languages,
statements and syntax of programming language, type
of variables, program flow control, mathematical
calculation functions, and applications for physics
244251

ฟิสิกส์ยุคใหม่
3(3-0-6)
Modern Physics
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ, ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป,
ทฤษฎีควอนไทเซชัน, ฟิสิกส์ของอะตอม, ทวิภาพของคลื่น
และอนุภาค, คลื่นโอกาสและสมการชเรอดิงเจอร์, ฟิสิกส์
ของของแข็ง, ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคมูลฐาน
Special theory of relativity, general theory of
relativity, theory of quantization, atomic physics, waveparticle duality, probability wave and Schrodinger
equation, solid state physics, nuclear physics and
elementary particles

244251

244281

การทดลองฟิสิกส์ 1
1(0-3-2)
Experimental Physics I
การทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองเกี่ยวกับ การ
ถ่ายเทความร้อนของสสาร ความจุความร้อ นของสสาร
แรง การเคลื่อนที่ การอนุรักษ์พลังงาน สมบัติของของไหล
Experiments and data analysis involve in heat
transfer, heat capacity, force, motions, energy
conservations, fluid mechanics
การทดลองฟิสิกส์ 2
1(0-3-2)
Experimental Physics II
การทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองเกี่ยวกับ ไฟ้ฟ้า
สถิต แม่ เ หล็ ก สถิต สารไดอิเ ล็ ก ทริก และสารแม่ เ หล็ก
สมบัติของคลื่น คลื่นนิ่ง คลื่นเสียง
Experiments and data analysis involves in
electrostatic, magnetostatic, dielectric, magnetic,
properties of wave, standing wave, sound wave

244281

244282

244311

กลศาสตร์ควอนตัม
3(3-0-6)
Quantum Mechanics
ข้อจากัดของกลศาสตร์แผนเดิม และแนวคิดเบื้องต้น
ของกลศาสตร์ควอนตัม ฟังก์ชันคลื่นและความหมายของ
ฟังชันก์คลื่น หลักความไม่แน่นอน ตัวดาเนินการ สมการช

244282

244311

ตัดสินใจ, การวนซ้า, และการประยุกต์สาหรับงาน
ด้านฟิสิกส์หรือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
Algorithm, structure of computer program, data
input and output of program, type of variable,
work flow of computer program, decision
condition, iteration and application for Physics’
works or relevant sciences
ฟิสิกส์ยุคใหม่
3(3-0-6)
Modern Physics
ทฤษฎี สั ม พัท ธภาพพิเ ศษ ทฤษฎี สั ม พัท ธภาพ
ทั่วไปเบื้องต้น, ทฤษฎีแห่งความไม่ต่อเนื่อง ฟิสิกส์
อะตอม, สภาพคู่ควบคลื่น-อนุภาค, โครงสร้างเชิง
โมเลกุ ล , ฟิ สิ ก ส์ ส ถานะของแข็ ง , โครงสร้ า ง
นิวเคลียร์ ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคมูลฐาน
Special theory of relativity, introduction to
general theory of relativity, theory of quantization,
atomic physics, wave-particle duality, molecular
structure, solid state physics, nuclear structure,
nuclear physics and elementary particles
การทดลองฟิสิกส์ 1
1(0-3-2)
Experimental Physics I
การทดลองและวิ เ คราะห์ ผ ลการทดล อง
เกี่ยวกับ แรง มวล และการเคลื่อนที่ การอนุรักษ์
พลังงาน กลศาสตร์ของไหล
Experiments and data analysis involve in force,
mass and motion, energy conservations, fluid
mechanics
การทดลองฟิสิกส์ 2
1(0-3-2)
Experimental Physics II
การทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองเกี่ยวกับ
ไฟฟ้ า สถิ ต แม่ เ หล็ ก สถิ ต สารไดอิ เ ล็ ก ทริ ก สาร
แม่เหล็ก สมบัติของคลื่น คลื่นนิ่ง คลื่นเสียง
Experiments and data analysis involve in,
electrostatic, magnetostatic, dielectric matter,
magnetic matter, properties of wave, standing
wave, sound wave
กลศาสตร์ควอนตัม
3(3-0-6)
Quantum Mechanics
ฟัง ก์ชั น คลื่น สั จพจน์ข องกลศาสตร์ค วอนตั ม
สมการโชดิงเงอร์ อนุภาคในบ่อศักย์อนั นย์ อนุภาค
ในบ่ อ ศั ก ย์ จ ากั ด อนุ ภ าคในบ่ อ ศั ก ย์ ฮ าร์ โ มนิ ก ส์
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เรอดิงเงอร์ ผลเฉลยของสมการชเรอดิงเงอร์ในปัญหาหนึง่
มิติ อนุภาคในบ่อศักย์ การเคลื่อนที่ของอนุภาคทะลุผ่าน
เข้ากาแพงศักย์ ตัวสั่นฮาร์โมนิก และโมเมนตัมเชิงมุม
Limit of classical mechanics and the beginning of
quantum mechanics, wave function and meaning of
wave function, uncertainly principle, operator,
Schrodinger’s equation, solution of Schrodinger’s
equation for problem in 1 dimension, particles in potential
wells and tunneling of a particle through the potential
barrier, harmonic oscillators, and angular momentum
244321

กลศาสตร์เชิงสถิติ
3(3-0-6)
Statistical Mechanics
หลั ก เบื้องต้น ของกลศาสตร์เชิงสถิติ ฟัง ก์ชั นการแจก
แจงแบบต่างๆ ฟัง ก์ชั น พาร์ทิชั น สถิติแ บบแมกซ์ เ วลล์โบลตซ์ มั น น์ สถิ ติ แ บบเฟอร์ มี - ดิ แ รก สถิ ติ แ บบโบสไอน์สไตน์ การประยุกต์กลศาสตร์เชิงสถิติ
Basic principles of statistical mechanics, various types
of distribution function, partition function, MaxwellBoltzmann statistics, Fermi-Dirac statistics, BoseEinstein statistics, applications of statistical mechanics

244322

244331

ทัศนศาสตร์
3(2-2-5)
Optics
คุณสมบัติของแสง ระนาบเรียบปริซึม ผิวโค้ง เลนส์บาง
เลนส์ห นา กระจกเงาโค้ง การลากเส้น เส้น รัง สี อเบอร์
เรชันของเลนส์ ทัศนอุปกรณ์ การรวมคลื่นแสง การแทรก
สอด การเลี้ยวเบนและการวิเ คราะห์ฟูเ รี ยร์ สลิต เดี่ยว
สลิตคู่และเกรตติง โพลาไรเซชัน เลเซอร์
Physical properties of light, geometrical optics, plane
surface and prism, spherical surface, thin lens, spherical
mirror, ray tracing, lenses aberration, optical
instruments, physical optics, superposition of light wave,
interference, diffraction and Fourier analysis, single and
double slits, grating, polarization, quantum of light, laser

244331

244341

วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Electric and Electronics Circuit

244341

3(2-2-5)

อนุ ภ าคอิ ส ระ การะสะท้ อ นและการทะลุ ผ่ า น
ก าแพงศัก ย์ ผลเฉลยของสมการชเรอดิง เงอร์ใน
ปัญหาสามมิติ โมเมตัมเชิงมุม ไฮโดรเจนอะตอม
Limit of classical mechanics and the beginning
of quantum mechanics, operator, wave function,
postulate of quantum mechanics, Schrodinger
equation, particle in infinite well, particle in finite
well, particle in harmonic potential, free particle,
reflection and transmission in potential barrier,
solution of Schrodinger equation in three
dimensions, angular momentum, hydrogen atom
กลศาสตร์เชิงสถิติ
3(3-0-6)
Statistical Mechanics
หลักเบื้องต้นของกลศาสตร์เชิ งสถิติ ฟังก์ชัน
การแจกแจง ฟั ง ก์ ชั น พาร์ ทิ ชั น สถิ ติ แ บบแมกซ์
เวลล์-โบลตซ์มันน์ สถิติแบบเฟอร์มี -ดิแรก สถิติ
แบบโบส-ไอน์ส ไตน์ การประยุก ต์ก ลศาสตร์เ ชิ ง
สถิติ
Basic principles of statistical mechanics,
distribution function, partition function, MaxwellBoltzmann statistics, Fermi-Dirac statistics, BoseEinstein statistics, applications of statistical
mechanics
ทัศนศาสตร์
3(2-2-5)
Optics
สมบัติเชิงกายภาพของแสง ระนาบเรียบปริซึม
ผิวโค้ง เลนส์บ าง เลนส์ห นา กระจกเงาโค้ง การ
ลากเส้นรังสี ความคลาดของเลนส์ ทัศนอุปกรณ์
การรวมคลื่นแสง การแทรกสอด การเลี้ยวเบนและ
การวิเคราะห์ฟูเรียร์ สลิตเดี่ยว สลิตคู่และเกรตติง
โพลาไรเซชัน เลเซอร์
Physical properties of light, geometrical optics,
plane surface and prism, spherical surface, thin
lens, spherical mirror, ray tracing, lenses
aberration, optical instruments, physical optics,
superposition of light wave, interference,
diffraction and Fourier analysis, single and double
slits, grating, polarization, quantum of light, laser
วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electric and Electronics Circuit
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วงจรไฟฟ้ า กระแสตรงและกระแสสลั บ สารกึ่ง ตั วน า
ไดโอด ทรานซิสเตอร์ การออกแบบไบแอสและการขยาย
สั ญ ญาณขนาดเล็ ก วงจรออสซิล เลเตอร์ วงจรสวิต ชิง
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ วงจรรวม
และการประยุกต์
DC and AC circuits, semiconductor, diode, transistor,
bias design and small signal amplifiers, oscillators,
switching circuits, introduction to digital electronics,
digital IC and applications
244381

การทดลองฟิสิกส์ 3
1(0-3-2)
Experimental Physics III
การทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองเกี่ยวกับ การ
เกิดภาพจากทัศนอุปกรณ์ สมบัติของแสง การถ่ายภาพ
วงจรกรองความถี่ วงจรกระแสสลับ วงจรเทวินนิ และนอร์
ตัน
Experiments and data analysis involve in optical
instruments, optical properties, photography, filter
circuits, AC circuits, Thevenin’s circuit, Norton's circuit

244381

244382

การทดลองฟิสิกส์ 4
1(0-3-2)
Experimental Physics IV
การทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองเกี่ยวกับ โฟโตอิ
เล็กตริก การตรวจจับอนุภาค ประจุไฟฟ้า เสปกตรัมของ
อะตอม เซลล์สุริยะ
Experiments and data analysis involve in photoelectric,
particle detection, particle charge, atomic spectrum,
solar cell

244382

244491

สัมมนา
Seminar

244491

1(0-3-2)

วงจรไฟฟ้า กระแสตรงและกระแสสลั บ สารกึ่ง
ตัวนา ไดโอด ทรานซิสเตอร์ การออกแบบไบแอส
แ ล ะ ก า ร ข ย า ย สั ญ ญ า ณ ข น า ด เ ล็ ก ว ง จ ร
ออสซิ ล เลเตอร์ วงจรสวิ ต ชิ ง หลั ก การเบื้ อ งต้ น
เกี่ยวกับ ดิจิทั ล อิเ ล็ ก ทรอนิก ส์ วงจรรวมและการ
ประยุกต์
DC and AC circuits, semiconductor, diode,
transistor, bias design and small signal amplifiers,
oscillators, switching circuits, introduction to digital
electronics, digital IC and applications
การทดลองฟิสิกส์ 3
1(0-3-2)
Experimental Physics III
การทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองเกี่ยวกับ
การถ่ายเทความร้อนของสสาร ความจุความร้อน
ของสสาร การเกิด ภาพจากทั ศนอุป กรณ์ สมบั ติ
ของแสง การสะท้อน การหักเห การแทรกสอดและ
การเลี้ ย วเบน การถ่ า ยภาพ วงจรกรองความถี่
วงจรกระแสสลับ วงจรเทวินนิ และนอร์ตัน
Experiments and data analysis involve in heat
transfer, heat capacity optical instruments, optical
properties, Reflection, Refraction, Interference
and Diffraction, photography, filter circuits, AC
circuits, Thevenin’s circuit, Norton's circuit
การทดลองฟิสิกส์ 4
1(0-3-2)
Experimental Physics IV
การทดลอง พัฒนาเครื่องมือ หรือวิเคราะห์ผล
การทดลองในหัวข้อเกี่ยวกับ ปรากฏการณ์โฟโตอิ
เล็ ก ตริ ก การตรวจวั ด อนุ ภ าค ประจุ ไ ฟฟ้ า
สเปคตรัมของอะตอม เซลล์สุริยะ การทดลองคัด
สรรอื่นๆ ได้แก่ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์
ของโมเลกุล ฟิสิกส์นิวเคลียร์
Experiments, instrumental development or data
analysis in topic of photoelectric effect, particle
detection, electric charge, atomic spectrum, Solar
cell, selected experiments in modern physics,
atomic physics, molecular physics, nuclear
physics
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับคา
อธิบาย
รายวิชา

ปรับคา
อธิบาย
รายวิชา

ปรับคา
อธิบาย
รายวิชา
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การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียน
รายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อสัก
ถามในประเด็นทางด้านฟิสิกส์
Searching, collecting data, analyzing, report writing,
presenting, discussing and answering question in physics
244492

โครงงานฟิสิกส์
2(0-6-3)
244391
Project in Physics
โครงงานทางฟิสิกส์ ด้านทดลอง หรือ ด้านทฤษฎี หรือ
สิ่งประดิษฐ์ การบันทีกและวิเคราะห์ผล การเขียนรายงาน
วิชาการและการนาเสนอ
Project in experimental physics or theoretical physics
or invention, data recording and data analysis, academic
report and presentation
244445

ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ เพียง 1 รายวิชา
244493 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต 244492
Independent Study
การค้น คว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเ คราะห์ การ
เขี ย นรายงาน การน าเสนอ และการอภิ ป รายในหัวข้อ
ทางด้านฟิสิกส์
Investigation, data collection, analysis, report,
presentation and discussion in some topics of Physics
244494

244495

การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะ
ในงานที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ในสถานประกอบการ องค์กร
ภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving
working skill in physics in private or government sectors
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต 244493
Co-operative Education

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
การเลื อ กหั ว ข้ อ เรื่ อ งที่ น่ า สนใจ การสื บ ค้ น
เอกสาร การนาเสนอและมีส่วนร่วมอภิปรายในเชิง
ฟิสิกส์
Selection of seminar topic on interesting topic,
literature search, presentation and participation in
discussion in physics
โครงงานฟิสิกส์
2(0-6-3)
Project in Physics
โครงงานทางฟิ สิ ก ส์ ด้ า นทดลอง ด้ า นทฤษฎี
หรือสิ่ง ประดิษ ฐ์ การเขียนรายงานวิช าการ และ
การนาเสนอ
Project in Physics field, experiment, theory or
innovation, academic report and presentation

ปรับรหัส
รายวิชา

นวัตกรรมและการประดิษฐ์
3(2-2-5)
New innovation and invention
นวัตกรรมใหม่และทันสมัยในสาขาวิชาฟิสิก ส์
การอ่ า นแบบวิ ศ วกรรมและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ การ
ประดิษฐ์ หลักการ ทฤษฎี และเทคโนโลยี สิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร
New and update innovations in physics,
invention, principles, theory and technologies,
patent and petty patent

เปิด
รายวิชา
ใหม่

การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้ น คว้ า การรวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปรายใน
หัวข้อทางด้านฟิสิกส์
Investigation, data collection, analysis, report,
presentation and discussion in some topics of
Physics

ปรับรหัส
วิชา

ปิด
รายวิชา

สหกิจศึกษา
Co-operative Education

6 หน่วยกิต

ปรับรหัส
วิชา
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เรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ ก ารท างาน ในงานที่
เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ
หรื อ เอกชน ในฐานะพนั ก งานฝึ ก หั ด เต็ ม เวลา หรื อ ท า
โครงการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
Learning from working experience or work-based
learning in the area of Physics in public or private sector
as trainee or doing projects that are beneficial to the
workplace

เรียนรู้จากประสบการณ์การทางาน ในงานที่
เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ ในสถานประกอบการ องค์กร
ภาครัฐ หรือเอกชน ในฐานะพนั ก งานฝึก หั ด เต็ ม
เวลา หรื อ ท าโครงการซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ ต่ อ
หน่วยงาน
Learning from working experience or workbased learning in the area of Physics in public or
private sector as trainee or doing projects that are
beneficial to the workplace

กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
244301 ฟิสิกส์เชิงคานวณ
3(2-2-5)
244301
Computational Physics
การอินเตอร์โปเลต การประมาณ การหาค่าของการ
อินทิเกรต และอนุพันธ์ วิธีการอิเทอเรทีฟ การหาผลเฉลย
ของสมการที่ไม่ เ ป็ น เชิง เส้น การหาค าตอบของสมการ
อนุพันธ์แบบธรรมดา และของระบบสมการเชิงเส้น การ
วิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน การคานวณค่าไอเกน และ
ไอเกนเวกเตอร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการ
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปแก้ปัญหาทางฟิสิกส์
Interpolating, approximation, numerical integration
and differentiation, iterative method, solution of
nonlinear equation, numerical solution of ordinary
differentiation and system of linear equation, error
analysis, eigenvalue and eigenvector, computer
programming and computer package for solving
problems in physics

244312

กลศาสตร์ควอนตัม 2
3(3-0-6)
Quantum Mechanics II
อะตอมคล้ า ยไฮโดรเจน กลศาสตร์ เ มทริ ก ซ์ การ
เปลี่ ย นเบซิ ส และการท าเมทริ ก ซ์ ใ ห้ ท แยงมุ ม วิ ธี ก าร
ประมาณสาหรับสถานะที่ถูกกัก ทฤษฎีการรบกวนแบบไม่
ขึ้ น กั บ เวลา ทฤษฎี ก ารรบกวนแบบขึ้ น กั บ เวลา ระบบ
อนุภาคเหมือน และทฤษฎีการกระเจิงเบือ้ งต้น
The hydrogen-like atom, matrix mechanics, change of
basis and matrix diagonalization, approximation methods
for bound state, time independent perturbation theory,
time dependent perturbation theory, identical particles
and elementary scattering theory

สาระที่
ปรับปรุง

244312

ฟิสิกส์เชิงคานวณ
3(2-2-5)
Computational Physics
การหาผลเฉลยของปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่อยู่
ในวิ ช าฟิ สิ ก ส์ อาทิ การประมาณ ผลเฉลยของ
สมการเดี่ยว ผลเฉลยของระบบสมการทั้งเชิงเส้น
และไม่เชิงเส้น การคานวณอนุพันธ์ ผลเฉลยและ
การจาลองสมการอนุพันธ์สามัญหรืออนุพันธ์ย่อย
การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่ อน การคานวณค่า
ปริพันธ์ วิธีการแบบมอนติ-คาร์โล การอินเตอร์โป
เลต การถดถอยเชิงเส้นและการวิเคราะห์ข้อมูล
Solution of Mathematics Problem in Physics,
i.e., approximation of single equation, solution of
linear and non-linear equation system,
Differential Calculation, Solution and Simulation of
ordinary differential equation & partial differential
equation, error analysis, integration, Monte-Carlo
Method, Interpolation, linear regression and data
analysis
ทฤษฎีควอนตัมและโครงสร้างอะตอม 3(3-0-6)
Quantum Theory and atomic structure
กลศาสตร์เมทริกซ์ สัญลักษณ์ดิแรก โมเมนตัม
เชิงมุม และสปิน อะตอมคล้ายไฮโดรเจน ฮีเลียม
อะตอม ตารางธาตุ ทฤษฎีการรบกวนแบบไม่ขึ้นกับ
เวลา โครงสร้างพลังงานแบบละเอียด ปรากฏการซี
แมน ทฤษฎีการรบกวนแบบขึ้นกับเวลา ระบบสอง
สถานะ ทฤษฎีการกระเจิงเบือ้ งต้น
Matrix mechanics, Dirac notation, angular
momentum and spin, the hydrogen-like atom,
Helium atom, periodic table, time independent
perturbation theory, fine structure, Zeeman

ปรับคา
อธิบาย
รายวิชา

ปรับชื่อ
และคา
อธิบาย
รายวิชา
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244313

กลศาสตร์ 2
3(3-0-6)
Mechanics II
แคลคูลั ส ของการแปรผัน สมการของลากรองจ์ การ
ประยุกต์ใช้กลศาสตร์แบบลากรองจ์ สมการของแฮมิลตัน
การประยุกต์ใช้กลศาสตร์แบบแฮมิลตัน พลศาสตร์ของ
ระบบอนุภาค พลศาสตร์ของวั ตถุแข็งเกร็ง ของไหลสถิต
พลศาสตร์ของไหล
Calculus of variations, Lagrange’s equations,
application of Lagrangian mechanics, Hamilton’s
equations, application of Hamiltonian mechanics,
dynamics of a systems of particles, dynamics of rigid
body, fluid statics, fluid dynamics

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

244313

244314

244351

นิวเคลียร์ฟิสกิ ส์
3(3-0-6)
Nuclear Physics
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ โครงสร้ า งอะตอม รั ง สี เ อ็ ก ซ์
องค์ ป ระกอบของนิว เคลี ย ส สมบั ติ ข องนิว เคลีย ส แรง
นิวเคลียร์ แบบจาลองของนิวเคลียส กัม มั น ตภาพรัง สี
อัตรกิริยาของการแผ่รังสีกับสสาร เครื่องมือวัดและการ
วั ด การแผ่ รั ง สี เครื่ อ งเร่ ง อนุ ภ าค ปฏิ กิ ริ ย านิ ว เคลี ย ร์
ฟิสิกส์ของนิวตรอน การแบ่งแยกตัวและการรวมตัวของ
นิวเคลียส แหล่งพลังงานนิวเคลียร์

244351

effect, time dependent perturbation theory, two
system of state, introduction of scattering theory
กลศาสตร์ลากรองจ์และแฮมิลโตเนียน 3(3-0-6)
Lagrangian and Hamiltonian Mechanics
แคลคูลัสของการแปรผัน สมการของลากรองจ์
และสมการของแฮมิลตัน การประยุกต์ใช้กลศาสตร์
แบบลากรองจ์ แ ละกลศาสตร์แบบแฮมิ ล ตั น
พลศาสตร์ข องระบบอนุ ภาค พลศาสตร์ข องวัตถุ
แข็งเกร็ง ของไหลสถิต พลศาสตร์ของไหล
Calculus of variations, Lagrange’s equations and
Hamilton’s equations, application of Lagrangian
mechanics and Hamiltonian mechanics, dynamics
of a systems of particles, dynamics of rigid body,
fluid statics, fluid dynamics
ของไหลจุลภาคเบือ้ งต้น
3(2-2-5)
Introduction to Microfluidics
ความรู้ค วามเข้า ใจพื้น ฐานเกี่ย วกับ ของไหล
จุ ล ภาค สมการควบคุ ม การไหล ผลเฉลยของ
สมการการไหล ความต้านทานการไหลและความจุ
เชิงของไหล การแพร่ สมการการไหลที่ขึ้นกับเวลา
ปรากฎการณ์ แ คพพิ ล ลารี ของไหลเชิ ง ไฟฟ้ า
อิ เ ล็ ก โตรออสโมซิส ไดอิ เ ล็ ก โตรโฟรี ซิส วิ ธี ก าร
ประดิษฐ์ชิพของไหลจุลภาค ตัวอย่างการประยุกต์
ของไหลจุลภาค
Basic concepts in microfluidics, governing
equations, basic flow solutions, hydrodynamic
resistance and compliance, diffusion, capillary
effects, Electrohydrodynamic, electro osmosis,
dielectro-osmosis, fabrication techniques of
microfluidic chip, some applications of
microfluidics
ฟิสิกส์ของนิวเคลียสและอนุภาค
3(3-0-6)
Nuclear and Particle Physics
รากฐานเบือ้ งต้นของนิวเคลียร์ฟิสกิ ส์ครอบคลุม
เนือ้ หาคุณสมบัติของนิวไคลด์
แบบจาลองของ
นิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี แรงนิวเคลียร์ การ
สลายตัวของนิวเคลียสและปฏิกิริยานิวเคลียร์ การ
แบ่งแยกตัวและการรวบรวมตัวของนิวเคลียส
รากฐานเบือ้ งต้นของอนุภาคมูลฐาน ครอบคลุม
เนือ้ หาการแปลงสมมาตรและกลุ่มสมมาตรที่

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับชื่อ
และคา
อธิบาย
รายวิชา

เปิด
รายวิชา
ใหม่

ปรับชื่อ
รายวิชา
และ
คา
อธิบาย
รายวิชา
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Introduction to atomic structure, X-ray
nuclear composition, nuclear properties, nuclear force,
nuclear models, radioactivity, interaction of radiation
with matter, radiation detects and measurements,
particle accelerators, neutron physics, nuclear fission and
fusion, nuclear energy sources

เกิดขึน้ ในฟิสกิ ส์อนุภาค กฎการอนุรักษ์ และการ
แตกของสมมาตร การจาแนกอนุภาคมูลฐาน
และแบบจาลองควาร์ก ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับ
การจาแนก ทฤษฎีของอันตรกิริยาพืน้ ฐาน
Introduction to the foundations of nuclear
physics covering such topic as; properties of
nuclei, nuclear models, radioactivity, nuclear
forces, nuclear decays, nuclear reactions and
nuclear fission and fusion. Introduction to the
foundations of elementary particles covering such
topic as; symmetry transformations and symmetry
groups arising in particle physics. Conservation
laws and symmetry breaking, particles
classification and the quark model, and
introduction to unified theories of the fundamental
interactions
244360

ฟิสกิ ส์วัสดุศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to material physics

3(2-2-5)

โครงสร้างและพันธะอะตอม ระบบและโครงสร้าง
ผลึก ความบกพร่องของผลึก สารละลายของแข็ง
และการแพร่ในของแข็ง การผิดรูปของวัสดุ สมบัติ
เชิง กล สมบั ติท างความร้อน สมบั ติท างทางแสง
การนาพาอิเล็กตรอน สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทาง
แม่เหล็ก

เปิด
รายวิชา
ใหม่

Atomic structure and bonding, crystal
structure and system, defects in solids, solid
solution and diffusion in solids, material
deformation, mechanical properties, thermal
properties, optical properties, electron
transports, electrical properties, magnetic
properties
244361

ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
3(3-0-6)
Solid State Physics
โครงสร้ า งผลึ ก การเลี้ ย วเบนของคลื่ น โดยผลึก และ
โครงสร้างส่วนกลับ การยึดเหนี่ยวในผลึก การสั่นไหวของ
โครงผลึ ก สมบั ติ เ ชิ ง ความร้ อ นของของแข็ ง ทฤษฎี
แถบพลังงานผลึกกึ่งตัวนาและผลึกเหลว พืน้ ผิวเฟอร์มิ
Crystal structure, diffraction of wave by crystal and
reciprocal lattice, crystal binding, lattice vibration,

244361

ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
3(3-0-6)
Solid State Physics
โครงสร้างผลึก การเลี้ยวเบนของคลื่นของผลึก
จริงและโครงสร้างส่วนกลับ การยึดเหนี่ยวในผลึก
การสั่นไหวของโครงผลึก สมบัติเชิงความร้อนของ
ของแข็ง ทฤษฎีแถบพลังงานผลึกกึ่งตัวนาและผลึก
เหลว พืน้ ผิวเฟอร์มิ
Crystal structure, diffraction of wave of crystal
in real space and reciprocal lattice, crystal binding,

ปรับคา
อธิบาย
รายวิชา
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thermal properties of solids, energy band theory,
semiconductor crystal and liquid crystal and Fermi level
244362

244363

244371

ดาราศาสตร์เบือ้ งต้น
Introductory Astronomy

3(2-2-5)

244371

lattice vibration, thermal properties of solids,
energy band theory, semiconductor crystal and
liquid crystal and Fermi level
เทคโนโลยี การปลูก ผลึก
3(2-2-5)
Crystal growth technology
พัฒนาการของเทคโนโลยีการปลูกผลึก ระบบ
สุ ญ ญากาศ การปลู ก ผลึก โดยเทคนิค ต่า งๆ เช่น
การปลูกแบบไอระเหยเคมีและไอระเหยความร้อน
การปลูกผลึกด้วยเลเซอร์ สปัตเตอริง เทคโนโลยี
การปลูกผลึกในสารกึ่งตัวนาและสารไดอิเล็กทริก
การวิเคราะห์ผลึก ทฤษฎีการเกิดผลึกแบบ ไอ-ของ
ไหล-ของแข็ ง , ไอ-ของแข็ ง , ไอ-ของแข็ ง และ
ของเหลว-ของเหลว นิวคลีเอชัน เทอร์โมไดนามิกส์
กับการปลูกผลึก
Development of crystal growth technology,
vacuum system, various crystal growth
techniques such as chemical vapor deposition
(CVD), thermal evaporation, laser crystal growth,
sputtering, crystal growth technology in
semiconductor and dielectric, crystal analysis,
theory of crystal formation with vapor-liquidsolid, vapor-solid and liquid-liquid mechanism,
nucleation, thermodynamics for crystal growth
ผลึกศาสตร์เบือ้ งต้นและการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์
3(2-2-5)
Introductory Crystallography and X-ray diffraction
แลตทิ ซ และหน่ ว ยเซลล์ โครงสร้ า งผลึ ก
สมมาตรของผลึก เรขาคณิตของผลึก ทิศทางและ
ระนาบแลตทิซ ในผลึก วิธีก ารของเลาเอ แลตทิ
ซส่ ว นกลั บ สตรั ค เจอร์ แ ฟคเตอร์ ทฤษฎี ก าร
เลี้ ย วเบนของรั ง สี เ อกซ์ เครื่ อ งวิ เ คราะห์ ก าร
เลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ การพิสูจน์เฟสและการกาหนด
โครงสร้างของผลึก
Lattice and unit cell, crystal structure, crystal
symmetry, crystal geometry, direction and lattice
plane, Laue method, reciprocal lattice, structure
factor, x-ray diffraction theory, x-ray
diffractometer, phase verification and
identification of crystal structure
ดาราศาสตร์เบือ้ งต้น
3(2-2-5)
Introductory Astronomy

สาระที่
ปรับปรุง

เปิด
รายวิชา
ใหม่

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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ระบบพิ กั ด ดาราศาสตร์ การวั ด ปริ ม าณทางดารา
ศาสตร์ อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ เวลาทางดาราศาสตร์
ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ระบบสุริยะ สมบัติทั่วไปของดาว
ฤกษ์ เนบิวลา แกแลกซี่
Celestial coordinates, astronomical measurement,
tool of astronomy, timing, the moon, the sun, solar
system, stars, nebular, galaxy
244411

244412

244441

เครื่ อ งมื อ วั ด และระบบเฝ้ า ตรวจวั ด ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์
3(2-2-5)
Instrumentation and Data Acquisition System

244441

ระบบพิ กั ด ดาราศาสตร์ การวั ด ปริ ม าณทาง
ดาราศาสตร์ อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ เวลาทาง
ดาราศาสตร์ ดวงจัน ทร์ ดวงอาทิตย์ ระบบสุริยะ
สมบัติทั่วไปของดาวฤกษ์ เนบิวลา แกแลกซี่
Celestial
coordinates,
astronomical
measurement, tool of astronomy, timing, the
moon, the sun, solar system, general properties
of stars, nebular, galaxy
ทฤษฎีสัมพัทธภาพไอน์สไตน์
3(3-0-6)
Einstein’s Theory of Relativity
เวกเตอร์ แคลคู ลั ส อนุ พั น ธ์ เวกเตอร์ แ นว
สั ม ผั ส ระบบพิ กั ด เชิ ง โค้ ง เทนเซอร์ เ มตริ ก การ
แปลงลอร์เลนซ์ สัญลักษณ์คริสทอฟเฟล อนุพันธ์
โควาเรียนท์ จีโอเดสิก
ความโค้ง กฎการอนุ รั ก ษ์ ในกลศาสตร์ค ลาสสิก
สมการสนามไอน์ ส ไตน์ ทฤษฎี ก าลอวกาศ และ
ความโน้มถ่วงของไอน์สไตน์
Vectors, differential calculus, tangent vectors,
curvilinear coordinate systems, the metric tensor,
the Christoffel symbols, covariant differentiation,
geodesics, curvature, conservation laws of
classical mechanics, Einstein’s field equations,
Einstein’s theory of space-time and gravitation
ทฤษฎีสนามเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Field Theory
สนามแบบกาลิเลโอและสนามเชิงสัมพัทธภาพ
ลากรานเจียนและฮามิลโทเนียนของสนาม สมการ
ไคลน์-กอร์ดอน สมมาตรและทฤษฎีบทนอยเธอร์
สนามเกจแบบอาบี เ ลี ย น สนามแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า
ทฤษฎีแยงมิลส์ สมการดิแรก การทาลายสมมาตร
โกลด์สโตนโหมด กลไกของฮิกส์
Galilean and relativistic fields, Lagrangian and
Hamiltonian of fields, Klein-Gordon equations,
symmetries and Noether's theorem, abelian
gauge fields, electromagnetic fields, Yang-Mills
theory, Dirac equations, symmetry breaking,
Goldstone modes, Higgs mechanism
เ ค รื่ อ ง มื อ วั ด แ ล ะ ร ะ บ บ เ ฝ้ า ต ร ว จ วั ด ด้ ว ย
คอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Instrumentation and Data Acquisition System

สาระที่
ปรับปรุง
อธิบาย
รายวิชา

เปิด
รายวิชา
ใหม่

เปิด
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ใหม่

คงเดิม

113
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลั ก การวัด ทางฟิสิกส์ อุป กรณ์แ ละเทคนิค การวัด
ระบบเครื่องวัดทางฟิสิกส์ เทคนิคการเชื่อมโยงกับระบบ
ข้ อ มู ล วง จรแ ล ะโป รแ ก รม ค วบ คุ ม ก ารเชื่ อ ม ต่ อ
ค อม พิ ว เตอร์ ก ารแ ป ล ง ป ริ ม าณท าง ฟิ สิก ส์ เ ป็ น
สั ญ ญาณไฟฟ้า การแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิทัล
การสอบเทียบมาตรฐาน
Principles in physics measurement, instrument and
measurement, system of measuring instruments in
physics, techniques of interfacing with data collecting
systems, circuits and control programs of computer
interfacing, physical quantities to electrical signals
conversion, analog to digital converters, calibration

244442

ไมโครคอนโทรลเลอร์และการโปรแกรม
3(2-2-5)
Microcontroller and Programming
พื้น ฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ สถาปั ต ยกรรม
ฮาร์ดแวร์ ชุดคาสั่ง การเชื่อมต่อกับวงจรภายนอก การ
โปรแกรม
Fundamental of microcontrollers, hardware
architecture, instruction set, interfacing to external
devices, programming with high level languages and
application

244442

244443

หลั ก การวั ด ทางฟิสิ ก ส์ อุ ป กรณ์ แ ละเทคนิค
การวั ด ระบบเครื่ อ งวั ด ทางฟิ สิ ก ส์ เทคนิ ค การ
เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ ร ะ บ บ ข้ อ มู ล ว ง จ ร แ ล ะ
โปรแกรมควบคุมการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ การ
แปลงปริมาณทางฟิสิกส์เป็นสัญญาณไฟฟ้า การ
แปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิทัล การสอบเทียบ
มาตรฐาน
Principles in physics measurement,
instrument and measurement, system of
measuring instruments in physics, techniques of
interfacing with data collecting systems, circuits
and control programs of computer interfacing,
physical quantities to electrical signals conversion,
analog to digital converters, calibration
ไมโครคอนโทรลเลอร์และการโปรแกรม 3(2-2-5)
Microcontroller and Programming
พืน้ ฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ สถาปัตยกรรม
ฮาร์ดแวร์ ชุดคาสั่ง การเชื่อมต่อกับวงจรภายนอก
วงจรเวลา การขัดจังหวะ การจัดการหน่วยความจา
การเชื่อมต่อกับหน่วยเก็บข้อมูล การโปรแกรมด้วย
ภาษาระดั บ สู ง การเชื่ อ มต่ อ กั บ ผู้ ใ ช้ แ ละการ
ประยุกต์
Fundamental of microcontrollers, hardware
architecture, instruction set, interfacing to external
devices, timer, interrupt, memory management,
storage interfaces, programming with high level
languages, user interface and application
ระบบสมองกลฝังตัวสาหรับฟิสิกส์ประยุกต์
3(2-2-5)
Embedded System for Applied Physics
สถาปั ต ยกรรมของระบบสมองกลฝั ง ตั ว
อุปกรณ์และเครื่องมือสาหรับพัฒนาระบบสมองกล
ฝั ง ตั ว หลั ก การพื้ น ฐานส าหรั บ การพั ฒ นาระบบ
สมองกลฝังตัว การประยุกต์ระบบสมองกลฝังตัว
ในงานฟิสิกส์
Embedded system architecture, instruments
and tools for development of embedded system,
fundamental principles for development of
embedded system, application of embedded
system on physics

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับคา
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เปิด
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244444

244451

244452

244461

ชีวฟิสิกส์
3(3-0-6)
Biophysics
โครงสร้างและการทางานของระบบชีวภาพ กลศาสตร์
เชิงชีวภาพ วัสดุเชิงชีวภาพ ชีวฟิสิกส์ของเซลล์ ชีวฟิสิกส์
ของโมเลกุล ชีวฟิสิกส์เชิงสรีรวิทยา เทคนิคทางชีวฟิสิกส์
อุปกรณ์ทางชีวฟิสิกส์
Structure and function of biological systems,
biomechanics, biomaterials, cellular biophysics,
molecular biophysics, biophysical techniques, biophysics
instruments
นาโนเทคโนโลยีเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Nanotechnology
ความรู้เบื้องต้นฟิสิกส์ของของแข็งทางด้านโครงสร้ าง
และแถบพลั ง งาน การสั ง เคราะห์ วั ส ดุ น าโน การวั ด
โครงสร้างด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน สมบัติเฉพาะ
และโครงสร้างของวัสดุนาโน 0 มิติ, 1 มิติ และ 2 มิติและ
การประยุกต์
Introduction to physics of the solid state in structure
and energy bands, fabrication of nanomaterials, methods
of measuring properties by electron microscopes,
characteristic properties and structures of 0-D, 1-D, 2D nanomaterials and applications
ฟิสิกส์สารกึ่งตัวนาและสารตัวนายวดยิ่ง
3(3-0-6)
Semiconductor and Superconductor Physics
ชนิด โครงสร้างพัน ธะ โครงสร้า งผลึกและโครงสร้าง
แถบพลังงานของสารกึ่งตัวนา ทฤษฎีรอยต่อ พี-เอ็น และ
รอยต่อโลหะสารกึ่ง ตั วน า การน าไฟฟ้า ในสารกึ่งตัวนา
การวัด สมบั ติทางฟิสิก ส์ในสารกึ่งตัวน า โครงสร้า งการ
ทางานและการสร้างสิ่งประดิษฐ์ส ารกึ่งตั ว นาชนิด ต่า งๆ
สมบัติทางกายภาพของตัวนายวดยิ่ง ปรากฏการณ์สภาพ

244451

244452

การสร้างสื่อสาหรับการสอนฟิสิกส์ 3(2-2-5)
Invention of Instructional media for Teaching
Physics
การประยุก ต์ ความรู้พื้น ฐานจากวิช ากลศาสตร์
คลาสสิก ทฤษฎี แ ม่ เ หล็ ก ไฟฟ้า คลื่น และการสั่ น
เทอร์โมไดนามิกส์ สาหรับผลิตสื่อการสอนฟิสิกส์
Application of basic concepts in Classical
Mechanics, Electromagnetic Theory, Waves and
Vibration, Thermodynamics for construction media
of teaching physics
ชีวฟิสิกส์
3(3-0-6)
Biophysics
แรง พลังงาน และ พันธะเคมี ชีวโมเลกุล ดีเอ็น
เอ อาร์ เ อ็ น เอ โปรตี น เซลล์ เซลล์ ป ระสาท
สัญญาณประสาท อัตราปฏิกิริยา กระบวนการส่ง
ถ่าย
Force, energy and chemical bonding,
biomolecules, DNA, RNA, protein, cell, neuron,
nerve signal, rates of reaction, transport process
นาโนเทคโนโลยีเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Nanotechnology
อิ ท ธิ พ ลของการลดขนาด ความรู้ เ บื้ อ งของ
โครงสร้างและแถบพลังงาน การผลิตระดับนาโน
เครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห์ ร ะดั บ นาโน โครงสร้ า งและ
สมบัติเฉพาะของวัสดุนาโน 0 มิติ, 1 มิติ, 2 มิติ การ
ประยุกต์ใช้ ความเป็นพิษของวัสดุนาโน
Effect of size reduction, introduction to structure
and energy bands, nanofabrication, equipment for
nano-scale analysis, structure and properties of
0D, 1D, 2D nanomaterial, applications, toxicity of
nanomaterial

สาระที่
ปรับปรุง
เปิด
รายวิชา
ใหม่

ปรับคา
อธิบาย
รายวิชา

ปรับคา
อธิบาย
รายวิชา

ปิด
รายวิชา
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244471

น ายวดยิ่ ง วิ ก ฤติ ตั ว น ายวดยิ่ ง แบบหนึ่ ง และแบบสอง
ทฤษฎี บี ซีเ อส ทฤษฎี กิน ซ์เ บิ ร์ก -ลั น เดา ปรากฏการณ์
ทั ล เนลลิ่ง ตั วน ายวดยิ่ง อุณหภู มิสู งและการประยุก ต์ใช้
ตัวนายวดยิ่ง
Type of bond structure, crystal structure and band
structure of semiconductor, p-n junction theory and
metal-semiconductor junction, electrical conductivity in
semiconductor, physics measurement in semiconductor,
structure operation and creation of some semiconductor
devices, physical properties of superconductor, critical
superconductivity phenomena, type I and type II
superconductor, BCS theory, Ginzburg-Landau theory,
tunneling effect, high temperature Superconductor and
applications of Superconductor
ดาราศาสตร์ฟิสกิ ส์
3(3-0-6)
Astrophysics
การเคลื่อนที่ของโลก การประยุกต์กลศาสตร์ท้องฟ้า
ระบบโลก-ดวงจันทร์ การแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าและสสาร
แมกนิ จู ด และสี ข องดาว ระบบดาวคู่ อุ ณ หภู มิ แ ละ
สเปกตรัมของดาว การเคลื่อนที่ของดาว พลศาสตร์ของ
ดาวจักร องค์ประกอบของเอกภพ วิวัฒนาการของเอกภพ
Earth’s motion, application of celestial mechanics,
earth-moon system, electromagnetic radiation and
matter, magnitude and color of stars, binary stars, stellar
atmospheres and spectrum, stellar motion, galaxy
dynamics, the structure and evolution of the universe

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

244471

244473

สาระที่
ปรับปรุง

ดาราศาสตร์ฟิสกิ ส์
3(2-2-5)
ปรับ
Astrophysics
ชั่วโมง
ก ล ศ า ส ต ร์ ที่ ใ ช้ ใ น ฟิ สิ ก ส์ ด า ร า ศ า ส ต ร์ , บรรยาย
วิวัฒ นาการของดาวฤกษ์ ความดั นและพลังงาน ชั่วโมง
ภายในชั้น บรรยากาศดาวฤกษ์ สสาร, อุณหภู มิ ปฏิบัติ
การแผ่รัง สีข องดาวฤกษ์ สเปคตรัม ของเทหวัตถุ
การ
และความสว่างของดาวฤกษ์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ซึ่ง ชั่วโมง
เป็นแหล่งพลังงานของดาวฤกษ์ , การส่งผ่านความ ศึกษา
ร้อนภายในชั้นบรรยากาศดาวฤกษ์ สนามแม่เหล็ก ค้นคว้า
ของเทหวั ต ถุ โครงสร้ า งของดาวฤกษ์ การ
ด้วย
สั่นสะเทือนและคลื่นภายในชั้นบรรยากาศดาวฤกษ์ ตนเอง
ระบบเทหวั ต ถุ คู่ ฟิ สิ ก ส์ ข องกาแลกซี จั ก รวาล และคา
วิทยาเบือ้ งต้น
อธิบาย
Mechanics of Astrophysics, stellar evolution, รายวิชา
pressure and energy in stellar atmosphere,
matter, temperature stellar radiation, celestial
body spectrum, stellar luminosity, Nuclear
reaction as energy source of star, heat transfer in
star’s atmosphere, celestial body’s magnetic
field, stellar structure, oscillation and wave in
stellar atmosphere, binary celestial system,
Physics of Galaxy, basic cosmology
จักรวาลวิทยาเบือ้ งต้น
3(3-0-6) เปิด
Introduction to Cosmology
รายวิชา
ประวั ติ ศ าสตร์ แ นวคิด เบื้อ งต้ น ของจัก รวาล ใหม่
วิทยา บทนาการสังเกตการณ์ ความโน้มถ่วงนิวโต
เนี ย น โครงสร้ า งของจั ก รวาล แบบจ าลองทาง
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244474

244496

หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์
3(2-2-5)
Special Topic in Physics
เรื่องเฉพาะทางฟิสิกส์ ในระดับ ปริญ ญาตรี หัวข้อ
เรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา
Selected topics in physics at the bachelor’s degree
level. Topics are Subject to change in each semester

244494

สาระที่
ปรับปรุง

จั ก รวาลวิ ท ยาอย่ า งง่ า ย พารามิ เ ตอร์ จ ากการ
สั ง เกต ค่า คงที่จัก รวาล อายุข องจัก รวาล ความ
หนาแน่นของจักรวาลและสสารมืด คลื่นไมโครเวฟ
พื้นหลัง จักรวาลยุคเริ่มแรก การโป่งพองออกของ
จักรวาล
A brief history of cosmological ideas,
observational overview, Newtonian gravity, the
geometry of the universe, simple cosmological
models, observational parameters, the
cosmological constant, the age of the universe,
the density of the universe and dark matter, the
cosmic microwave background, the early
universe, the inflationary universe
จักรวาลวิทยาและพลังงานมืด
3(2-2-5) เปิด
Cosmology and Dark Energy
รายวิชา
พื้นฐานจักรวาลวิทยา แบบจาลองฟรีดมานน์ ใหม่
จั ก รวาลวิ ท ยาแบบไม่ ม าตรฐานสมบั ติ จ ากการ
สั ง เกตการณ์ จั ก รวาล แบบจ าลองบิ๊ ก แบงร้ อ น
จักรวาลวิทยาเริ่มแรก การเปลี่ยนเฟสและการโป่ง
พองของจั ก รวาล บทน าทฤษฎี ก ารก่ อ โครงร่ า ง
ความไม่ เ สถียรด้า นความโน้ม ถ่วงของสสารแบริ
ออน สสารที่ไม่ใช่แบริออน การรบกวนทางจักรวาล
วิทยา คลื่นไมโครเวฟพืน้ หลังของจักรวาล สสารมืด
และพลังงานมืด
Cosmological principles, the Friedmann
models, alternative cosmologies, observational
properties of the universe, the hot big bang
model, the very early universe, phase transitions
and inflation of the universe, introduction to theory
of structure formation, gravitational instability of
baryonic matter, non-baryonic matter,
cosmological perturbations, the cosmic microwave
background, dark matter and dark energy
หัวข้อคัดสรรทางฟิสิกส์
3(2-2-5)
ปรับชือ่
Selected Topics in Physics
รหัส
เรื่องเฉพาะทางด้านฟิสิกส์ทฤษฏี หรือ ฟิสิกส์ รายวิชา
ประยุกต์ หรือ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ หรือ จักรวาล และคา
วิทยา หรือ ฟิสิกส์ของวัสดุ
อธิบาย
Selected topics in theoretical physics or applied รายวิชา
physics or astrophysics or cosmology or materials
physics
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244332

244342

244421

ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Optoelectronics
พื้ น ฐานทางแสง และความสั ม พั น ธ์ ข องวั ส ดุ กั บ แสง
สิ่งประดิษฐ์เปล่งแสง สิ่งประดิษฐ์ตรวจรับแสง เลเซอร์
เซลล์แสงอาทิตย์ การสื่อสารด้วยแสง การประยุกต์ใช้งาน
อุปกรณ์ ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
The basic knowledge about light, relationships of
materials and light, light luminescence instrument, light
sensors, laser, solar cell, light communication, applying
optoelectronic instruments for life
คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์สาหรับสื่อการสอนฟิสิกส์
3(2-2-5)
Computer and Electronic for Media of Teaching Physics
การประยุต์ การเขียนโปรแกรม โปรแกรมส าเร็ จ รู ป
คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน วงจรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อ ย่ า งง่ า ย
สาหรับสื่อการสอนฟิสิกส์
Application of programming, application program,
computer assisted instruction (CAI), simple electronics
circuit for construction media of teaching physics
เทคโนโลยีพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Technology
มนุษย์กับการใช้พลังงาน สถานภาพในปัจจุบันและใน
อนาคตของแหล่ง พลั งงาน แนวทางและนโยบายในการ
ประหยั ด พลั ง งาน การน าพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ไ ปใช้
ประโยชน์ การผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานน้า พลังงานจาก
ลม พลั ง งานจากความร้ อ นใต้ พิ ภ พ พลั ง งานจากภาค
เกษตร พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานในแง่เศรษฐศาสตร์
Human energy consumption, current and future
statuses of energy, guide line and policies of energy
saving, utilization of solar energy, electrical generation,
water energy, wind energy, geothermal energy,
agricultural energy, nuclear energy, energy economics

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง
ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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ตารางการเปรียบเทียบแผนการศึกษาระหว่าง
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
แผนการศึกษา พ.ศ. 2555

แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาต้น

ภาคการศึกษาต้น

001103

ทักษะภาษาไทย

3(3-0-6)

-

-

-

001111

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

3(3-0-6)

001102

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม

3(2-2-5)

003134

อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3(3-0-6)

-

-

-

0041xx

กลุ่มวิชาพลานามัย

1(0-2-1)

-

-

-

005172

การจัดการการดาเนินชีวติ

3(2-2-5)

004101

ศิลปในการดาเนินชีวติ

3(2-2-5)

241111
244101
-

คณิตศาสตร์ 1

3(2-2-5)
4(3-3-8)
-

241151
242104
244101
244181

แคลคูลัส 1
เคมี 1
ฟิสิกส์ 1
กระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์เชิง
ฟิสิกส์
รวม 18

3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
1(0-3-2)

ฟิสิกส์ 1
-

รวม 20 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
-

-

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
-

001101

การใช้ภาษาไทย

3(2-2-5)

001112

ภาษาอั
งกฤษพัฒกนา
ภาคการศึ
ษาปลาย

3(3-0-6)

O01103

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง

3(2-2-5)

005171

ชีวติ และสุขภาพ

3(3-0-6)

003202

การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม

3(2-2-5)

005173

ทักษะชีวติ

2(1-2-3)

-

-

-

241112

คณิตศาสตร์ 2

3(2-2-5)

241152

แคลคูลัส 2

3(3-0-6)

243101

ชีววิทยา 1

4(3-3-8)

4(3-3-8)
1(0-3-2)

244102
-

ฟิสิกส์ 2
-

4(3-3-8)
-

4(3-3-8)

-

-

-

244102
244181
243101

ฟิสิกส์ 2
กระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์เชิง
ฟิสิกส์
ชีววิทยา 1

รวม 20 หน่วยกิต

รวม 20 หน่วยกิต
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00xxxx
(001113)

แผนการศึกษา พ.ศ. 2555

แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาต้น

ภาคการศึกษาต้น

วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
(ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ)

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

001204

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า

3(2-2-5)

002201

พลเมืองใจอาสา

3(2-2-5)

บุคลิกภาพและการแสดงออกใน
สังคม
-

3(2-2-5)

แคลคูลัส 3

3(3-0-6)

00xxxx

วิชาศึกษาทั่วไป เลือก

3(x-x-x)

004201

241225

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

3(2-2-5)

-

-

241253

4(3-3-8)

-

-

244201

คณิตศาสตร์สาหรับฟิสิกส์

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

242104

เคมี 1

-

-

-

244211

กลศาสตร์ 1

3(3-0-6)

244211

กลศาสตร์

244221
244281

อุณหฟิสิกส์
การทดลองฟิสกิ ส์ 1

3(3-0-6)
1(0-3-2)
หน่วยกิต

244281

การทดลองฟิสกิ ส์ 1

รวม 20

ภาคการศึกษาปลาย

-

1(0-3-2)
รวม 19 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

00xxxx

วิชาศึกษาทั่วไป เลือก

3(x-x-x)

002202

สังคมพหุวัฒนธรรม

3(2-2-5)

146200

ภาษาอั
งกฤษเพื่อกวัษาปลาย
ตถุประสงค์
ภาคการศึ
เฉพาะ
-

3(3-0-6)

146200

3(3-0-6)

-

003201

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล

244232

ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้า

3(3-0-6)

244232

ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้า

3(3-0-6)

244231

การสั่นสะเทือนและคลืน่

3(3-0-6)

244231

การสั่นสะเทือนและคลืน่

3(3-0-6)

244251

ฟิสิกส์ยุคใหม่

3(3-0-6)

244251

ฟิสิกส์ยุคใหม่

3(3-0-6)

244201

คณิตศาสตร์สาหรับฟิสิกส์

3(3-0-6)

-

244282

การทดลองฟิสกิ ส์ 2

1(0-3-2)

244282

-

รวม 19

หน่วยกิต

การทดลองฟิสกิ ส์ 2

3(2-2-5)

1(0-3-2)
รวม 19 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา พ.ศ. 2555

แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาต้น

ภาคการศึกษาต้น

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาหรับฟิสิกส์
-

3(2-2-5)

244241

-

244221

247221

สถิตวิ ิเคราะห์

3(2-2-5)

-

244331
244311

ทัศนศาสตร์
กลศาสตร์ควอนตัม 1

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

244331
244311

ทัศนศาสตร์
กลศาสตร์ควอนตัม

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

244341

วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3(2-2-5)

244341

วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3(2-2-5)

244381

การทดลองฟิสกิ ส์ 3

1(0-3-2)

244381

การทดลองฟิสกิ ส์ 3

1(0-3-2)

-

รวม 16

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาหรับฟิสิกส์
อุณหฟิสิกส์
-

3(3-0-6)
-

หน่วยกิต

รวม 16

ภาคการศึกษาปลาย

3(2-2-5)

หน่วยกิต
กิต

ภาคการศึกษาปลาย

244321

กลศาสตร์เชิงสถิติ

3(3-0-6)

244322

กลศาสตร์เชิงสถิติ

3(3-0-6)

244382

การทดลองฟิ
สกิ ส์ก4ษาปลาย
ภาคการศึ

1(0-3-2)

244382

การทดลองฟิสกิ ส์ 4

1(0-3-2)

244xxx

วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)

244391
244XXX

โครงงานฟิสกิ ส์
วิชาเอกเลือก

2(0-6-3)
3(X-X-X)

-

244xxx

วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)

xxxxxx

วิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

244XXX

วิชาเลือกเสรี

3(X-X-X)

หน่วยกิต

247221

สถิตวิ ิเคราะห์

3(2-2-5)
หน่วยกิต

-

-

-

รวม 13

รวม 15
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-

แผนการศึกษา พ.ศ. 2555

แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชั้นปีที่ 4

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาต้น

ภาคการศึกษาต้น

-

-

244445

นวัตกรรมและการประดิษฐ์

3(2-2-5)

สัมมนา

1(0-3-2)

244491

สัมมนาฟิสกิ ส์

1(0-3-2)

244491

244292

โครงงาน

2(0-6-3)

-

244xxx

วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)

244XXX

วิชาเอกเลือก

3(X-X-X)

244xxx

วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)

244XXX

วิชาเอกเลือก

3(X-X-X)

xxxxxx

วิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

XXXXXX

วิชาเลือกเสรี

3(X-X-X)

รวม 12

หน่วยกิต

รวม 13

ภาคการศึกษาปลาย

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

244493

การฝึ กงาน

6(0-18-9)

-

244494

สหกิภาคการศึ
จศึกษา กษาปลาย

6(0-18-9)

244493

สหกิจศึกษา

244495

การศึกษาอิสระ

6(0-18-9)

244492

การศึกษาอิสระ

รวม 6

-

-

หน่วยกิต

-

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต

122

ภาคผนวก ค คาสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา
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124

125

126

127

ภาคผนวก ง
รายงานการวิพากษ์หลักสูตร
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
โดย คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมสานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
**************************************
รายนามผู้เข้าวิพากษ์หลักสูตร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ดร.วัชราวุฒิ กฤตินธรรม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ชูจันทร์
ดร.อุเทน แสวงวิทย์
นางสาวอาภากร อยู่ดี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ งามสอาด
ดร.นิยม โฮ่งสิทธิ์
ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์
ดร.พงศพัศ แรงดี
ดร.สมฤทธิ์ อุ่นอ้าย
ดร.พิมพ์ใจ แสงความสว่าง
นายอุกฤษฎ์ ไชยมงคล
ดร.สิรกิ มล แสงมีอานุุภาพ
ว่าที่รอ้ ยตรีมนัส ภูทวี
นายกฤษดา เหลืองทองคา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เริ่มวิพากษ์ เวลา 08.30 น.
ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดทาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ นั้นคณะได้
แต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้การดาเนินการจัดทาหลักสูตรดังกล่าว เป็นไปด้วยความ
เรีย บร้อยและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ นโยบายของมหาวิทยาลัย พะเยา โดยได้ทาการวิพากษ์
หลักสูตร วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลการวิพากษ์ เป็นดังนี้

129

สรุปผลการพิจารณา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
การดาเนินการแก้ไข/
ร่างหลักสูตร

ข้อวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ปรับปรุงโดย
คณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตร

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร
1.1 รหัสและชื่อหลักสูตร
1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
1.3 วิชาเอก
1.4 จ านวนหน่ ว ยกิ ต ที่ เ รี ย นตลอด
หลักสูตร
1.5 รูปแบบของหลักสูตร
1.6 สถานภาพของหลักสูตรและการ
พิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
1.7 ความพร้ อ มในการเผยแพร่
หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
1.8 อาชี พ สามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ ห ลั ง ควรแยกแยะให้ชัดเจนระหว่าง แก้ ไ ขตามข้ อ วิ พ ากษ์ แ ละ
สาเร็จการศึกษา

สาขาอาชีพที่สามารถประกอบ เพิ่มเติมอาชีพ
ได้ ทั น ที ห ลั ง ส าเร็ จ การศึ ก ษา
และ สาขาอาชี พ ที่ จ ะต้ อ งไป
ศึ ก ษาต่ อ ก่ อ นที่ จ ะท าได้ ทั้ ง ที่
เป็ น การศึ ก ษาต่ อ ในสาขาที่
ใกล้เคียง หรือศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึน้ ของสาขาวิชาเดิม

1.9 ชื่ อ -นามสกุ ล เลขประจ าตั ว
ประชาชน ต าแหน่ ง และคุ ณ วุ ฒิ
การศึกษาของอาจารย์
1.10 สถานที่จัดการเรียนการสอน
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การดาเนินการแก้ไข/
ร่างหลักสูตร

ข้อวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ปรับปรุงโดย
คณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตร

1.11 สถานการณ์ภายนอกหรือการ
พัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาใน
การวางแผนหลักสูตร
1.11.1 สถานการณ์หรือการ ควรอ้ า งอิ ง ถึ ง นโยบายและแผน แก้ ไ ขตามข้ อ วิ พ ากษ์ โดย
พัฒนาทางเศรษฐกิจ

วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละ อ้ า ง อิ ง ก ร อ บ พั ฒ น า ที่ 5
นวัตกรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. “พั ฒ นาปั จ จั ย สนั บสนุ น ด้ า น
2 5 5 5 - 2 5 6 4 ) ที่ จั ด ท า โ ด ย โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น
สานักงานคณะกรรมการนโยบาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
และแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการ
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

เพิ่ม ขี ด ความสามารถในการ
แข่ ง ขั น ของประเทศ” ของ
ก ร อ บ พั ฒ น า น โ ย บ า ย ฯ

1.11.2 สถานการณ์หรือการ
พัฒนาทางสังคมและ
วัฒนธรรม
1.12 ผลกระทบจากข้ อ 1.11 และ
11.2 ต่ อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
1.12.1 ก า ร พั ฒ น า
หลักสูตร
1.12.2 ความเกี่ ย วพั น กั บ
พันธกิจของสถาบัน
1.13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิด
สอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน

ดังกล่าว
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การดาเนินการแก้ไข/
ร่างหลักสูตร

ข้อวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ปรับปรุงโดย
คณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตร

หมวด 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
2.1 ป รั ช ญ า ค ว า ม ส า คั ญ แ ล ะ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1.1 ปรัชญา ของหลักสูตร
2.1.2 ความสาคัญ
2 . 1 . 3 วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
หลักสูตร
2.2 แผนพัฒนาปรับปรุง

ควรมีการทวนสอบข้อสอบ ใน เพิ่มเติม “การทวนข้อสอบ”
แผนพัฒนาปรับปรุง (2.2)

ใน หั ว ข้ อ ปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก าร
วัดผลและการประเมินผล

ในรายวิชา 244445 นวัตกรรม
ใหม่ แ ละการประดิ ษ ฐ์ ในส่ ว น เพิ่มเติมข้อความ “การอ่าน
รายละเอียดของงานนวัตกรรม แ บ บ วิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะ
แ ล ะ สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ค ว ร เ พิ่ ม สิ่ง ประดิษฐ์ ” ในคาอธิบาย
พืน้ ฐานในส่วนงานการอ่านแบบ ร า ย วิ ช า ข อ ง 2 4 4 445
วิศวกรรมร่วมเข้าไปด้วยในส่วน นวั ต กรรมใหม่ แ ละก า ร
เ บื้ อ ง ต้ น เ นื่ อ ง จ า ก ใ น การ ประดิษฐ์
ประดิ ษ ฐ์ สิ่ ง ต่ า งๆ งานแบบวิ
ศกรรมเป็นพื้นฐานที่สาคัญและ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้กับ
งานอุ ต สาหกรรม และอาจ
เชื่ อ มโยงกั บ การท างานหรื อ
ศึ ก ษา ในรายวิ ช า 244442
Microcontroller

and
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การดาเนินการแก้ไข/
ร่างหลักสูตร

ข้อวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ปรับปรุงโดย
คณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตร

Programming เพื่ อ ผลิ ต งานใน
ส่วน Prototype
เกณฑ์ในการพิจารณาตัวเลือก ปิ ด รายวิ ช า “การฝึ กงาน”
ในรายวิชา

เนื่ อ งจากอาจารย์ ป ระจ า

244493 การฝึกงาน

หลั ก สู ต รมี ค วามเห็ น ว่ า

244494 สหกิจศึกษา

คุณ ภ า พ ข อ ง วิ ชา ส ห กิจ

244495 การศึกษาอิสระ

ศึกษามีมากกว่าการฝึกงาน

เนื่ อ งจากนิ สิ ต ต้ อ งท าการ และต้ อ งการให้ เ ลื อ กแต่
เลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งเท่านั้น ร า ย วิ ช า ที่ นิ สิ ต ไ ด้ ฝึ ก
ท า ง ภ า ค วิ ช า ต้ อ ง มี ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร วิ จั ย จึ ง ปิ ด
พิ จ า ร ณ า ถึง คุณ ภ า พ ก า ร กระบวนวิชาดังกล่าว
ประเมินผล เพื่อไม่ให้เกิดความ
เหลื่อมล้าในแต่ละรายวิชานั้น
หมวด 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
3.1 ระบบการจัดการศึกษา
3.1.1 ระบบ
3.1.2 การจัดการศึกษาภาค
การศึกษาฤดูรอ้ น
3.1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิต
ในระบบทวิภาค
3.2 การดาเนินการหลักสูตร
3.2.1 วั น - เ ว ล า ใ น ก า ร
ด าเนินการเรียนการ
สอน
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การดาเนินการแก้ไข/
ร่างหลักสูตร

ข้อวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ปรับปรุงโดย
คณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตร

3.2.2 คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เ ข้ า
ศึกษา
3.2.3 ปั ญ หาของนิ สิ ต แรก
เข้า
3.2.4 ก ล ยุ ท ธ์ ใ น ก า ร
ดาเนินการเพื่อแก้ไ ข
ปัญหา/ข้อจากัดของ
นิสิตในข้อ 3.2.3
3.2.5 แผนการรับนิสิตและ
ผู้สาเร็จการศึกษาใน
ระยะ 5 ปี
3.2.6 งบประมาณตามแผน
3.2.7 ระบบการศึกษา
3.3 หลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน

3.3.1 หลักสูตร
3.3.1.1 จานวน
หน่วยกิต

3.3.1.2 โครงสร้าง
หลักสูตร

3.3.1.3 โครงสร้าง
หลักสูตร

ควรมี ก ระบวนวิ ช าที่ เ กี่ ย วกั บ อาจสามารถเปิดหัวข้อด้าน

แผน ก แบบ STEM Education เพื่อให้นิสิตใน STEM Educationไ ด้ ใ น
ห ลั ก สู ต ร คู่ ข น า น มี ทั ก ษ ะ รายวิชา “244494 หัวข้อคัด
ก1
ทางด้านนี้

สรรทางฟิ สิ ก ส์ ” หรื อ ราย
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การดาเนินการแก้ไข/
ร่างหลักสูตร

ข้อวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ปรับปรุงโดย
คณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตร
วิ ช า เ อ ก เ ลื อ ก อื่ น ๆ ที่

3.3.1.4 โครงสร้าง
หลักสูตร

เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น “การสร้ า ง

แผน ก แบบ

สื่อสาหรับการสอนฟิสิกส์ ”

ก2

“ ร ะ บ บ ส ม อ ง ก ล ฝั ง ตั ว
ส าหรั บ ฟิ สิ ก ส์ ป ระยุ ก ต์ ”

3.3.1.5 รายวิชา

เป็นต้น

3.3.1.6 แผนการ
ศึกษา

ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ส นใจหรื อ คณาจารย์ประจาหลักสูตร
แ ส ด ง ค ว า ม จ า น ง ว่ า จ ะ รับทราบและจะดาเนินการ
ท าการศึ กษาอิ สระในชั้น ปีที่ 4 มอบหมายให้ อ าจารย์ ที่ ป
ควรได้รับ การสนั บ สนุ น ให้เริ่ม รี ก ษาแต่ ล ะชั้ น ปี แ นะแนว
ปรึ ก ษาอาจารย์ แ ละศึ ก ษา ทางการฝึกวิจัยแก่นิสิต
เทคนิค เรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัย
ที่นิสิตสนใจแต่เนิ่นๆ โดยอาจจะ
หาโอกาสให้นิสิตได้ฝึกงานภาค
ฤดูร้อนกับอาจารย์หรือนักวิจัย
ภายนอกช่ ว งปิ ด ภาคฤดู ร้ อ น
ระหว่ า งชั้ น ปี ที่ 2 ขึ้ น ชั้ น ปี ที่ 3
และ ชั้นปีที่ 3 ขึน้ ปีที่ 4

3.3.1.7 คาอธิบาย
รายวิชา

3.3.1.8 อาจารย์
พิเศษ

คว ร มี ก า ร ก า ห น ด เ ก ณ ฑ์ ที่ เพิ่มเติมข้อกาหนดดังกล่าว
ชัดเจนในหัวข้อที่ 5

ลงในหัวข้อ 3.4.1.5
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5) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และ
มี ค ว า ม ซื่ อ สั ต ย์ ใ น ก า ร
3.4 องค์ประกอบเกี่ยวกับ

ปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ เป็ น เกณฑ์ ใ น

ประสบการณ์ภาคสนาม

การประเมิน เช่น ต้องมีเวลาใน

(การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) การอบรมเพื่ อ ฝึ ก งานไม่ น้ อ ย
หั ว ข้ อ ย่ อ ย 3.4.1 มาตรฐานผล กว่ า 80% หรื อ มี ร ายงานการ
ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ขาด-ลาในช่วงระยะเวลาในการ
ภาคสนาม

ฝึ ก งานไม่ เ กิ น 10% ของเวลา
การฝึกงาน
เ นื่ อ ง จ า ก ใ น ก ร ณี ข อ ง ก า ร
ฝึกงานหรือสหกิจ นิสิต อาจมี
คว า ม จ า เ ป็ น ที่ ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ปฏิ บั ติ ง านได้ ค รบ 100% ซึ่ ง
อาจเกิด จากการไม่ส บายหรื อ
กิ จ ธุ ร ะจ าเป็ น โดยต้ อ งมี ก าร
ระบุ ว่ า มี ก ารแจ้ ง หรื อ เอกสาร
การลาที่ ชั ด เจนต่ อ ต้ น สั ง กั ด
ข้ อ ก าหนดดั ง กล่า วจะได้ใ ช้ใ น
การพิ จ ารณาเกณฑ์ ห ากเกิ ด
กรณีดังกล่าวขึน้

หัวข้อย่อย 3.4.2 ช่วงเวลา
หั ว ข้ อ ย่ อ ย 3.4.3 การจั ด เวลา
และตารางสอน
3.5 ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การท า
โครงงานหรืองานวิจัย
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
4.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ ควรมี ก ารสอนในรู ป แบบของ อยู่ในรายวิชาเอกเลือก
นิสิต

STEM Education

4.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละ
ด้าน
4.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
4.2.2 ความรู้
4.2.3 ทักษะทางปัญญา
4.2.4 ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2.6 สุนทรีย์ศลิ ป์
4.2.7 ทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ
4.3 แผนที่ แสดงการกระจายความ
รั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู้ จากหลั กสู ตรสู่ รายวิ ชา
(Curriculum Mapping)
หมวด 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการศึกษา
5.1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการ
ให้ระดับคะแนน
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5.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐาน

ควรมีการทวนสอบข้อสอบ

เพิ่มลงในหัวข้อ 5.2.1.3

ผลสัมฤทธิ์ของนิสติ
5.2.1 การทวนสอบมาตรฐาน
ผลเรียนรูข้ ณะนิสิตยังไม่สาเร็จ
การศึกษา
5.2.2 การทวนสอบมาตรฐาน
ผลเรียนรูห้ ลังจากนิสิตสาเร็จ
การศึกษา
5.3 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตาม

ในเรื่องระดับแต้มคะแนนเฉลี่ย เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา

หลักสูตร

ขั้ น ต่ า 3.00 แต่ ใ นภาค ก-9 ตามหลั ก สู ต รเป็ น ไปตาม

5.3.1 การสาเร็จการศึกษา

หมวดที่ 5 ข้อ 16.2.3 มีค่าระดับ ข้อ บั ง คับ ของมหาวิทยาลัย
คะแนนขั้ น สะสมเฉลี่ ย ตลอด พะเยา ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษา
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00

ร ะ ดั บ ป ริญ ญ า ต รี พ .ศ.

โ ป ร ด พิ จ า ร ณ า ข้ อ มู ล 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เ นื่ อ ง จ าก ไม่ ส อดคล้ อ งกั น
ความคิดเห็น ควรยึดตามข้อมูล
ในภาค ก-9
หมวด 6 การพัฒนาคณาจารย์
6.1 การเตรียมการสาหรับอาจารย์
ใหม่
6.2 การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะ
ให้แก่คณาจารย์
6.2.1 การพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล

ควรส่งเสริมงานวิจัยด้าน

เพิ่มเติมในหัวข้อที่ 6.2.1 ข้อ

STEM Education

ย่อย 2.1.6
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6.2.2 การพัฒนาวิชาการและ
วิชาชีพด้านอืน่ ๆ
หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
7.1 การบริหารหลักสูตร
7.2 การบริห ารทรัพ ยากรการเรีย น
การสอน
7.2.1 การบริหารงบประมาณ
7.2.2 ทรัพยาการเรียนการสอน
ที่มีอยู่เดิม
7.2.3 การจัดหาทัพยากรการเรียน
การสอนเพิ่มเติม
7.2.4 การประเมินความเพียงพอ
ของทรัพยากร
7.3 การบริหารคณาจารย์
7.3.1 การรับอาจารย์ใหม่
7.3.2 การมี ส่ ว นร่ ว มของ
คณาจารย์ ใ นการวางแผน การ
ติดตามและทบทวนหลักสูตร
7.3.3 การแต่ง ตั้ง คณาจารย์
พิเศษ
7.4 การบริ ห ารบุ ค ลากรสนั บ สนุ น
การเรียนการสอน
7.4.1 กาหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ตาแหน่ง
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7.4.2 การเพิ่ ม ทั ก ษะความรู้
เพื่อการปฏิบัติงาน
7 . 5 ก า ร ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ก า ร ใ ห้
คาแนะนานิสิต
7.5.1 การให้ ค าปรึ ก ษาด้ า น
วิชาการและอื่นๆแก่นิสิต
7.5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
7.6 ความต้องการของตลาดแรงงาน
สั ง คม และหรื อ ความพึ ง พอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต
7.7 ตั ว บ่ง ชี้ผ ลการด าเนิน งาน (Key
Performance Indicators)
หมวด 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
8.1 การประเมินประสิทธิผลของการ
สอน
8.2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ค ว ร จ ะ มี ข้ อ มู ล ข อ ง
ส ถ า น ที่ ท า ง า น ข อ ง
บั ณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ ก ษา
จะได้นามาใช้ประกอบใน
การประเมิ น หลั ก สู ต ร
8.3 การประเมิน ผลการด าเนิน งาน โดยให้ เ ป็ น ผู้ ป ระเมิ น
ตามรายละเอียดหลักสูตร
8.4 การทบทวนผลการประเมินและ
วางแผนปรับปรุงหลักสูตร

บัณฑิต

เพิ่มเนือ้ หาตามข้อเสนอแนะ
ในข้อ 8.2.2.1
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(ดร.วัชราวุฒิ กฤตินธรรม)
ผูจ้ ดรายงานการประชุม
ประธานกรรมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรฯ

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ งามสอาด)
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยชนน์ เกษสุวรรณ, ปร.ด.
Assistant Professor Piyachon Ketsuwan, Ph.D.
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางิชาการ
สถานที่ทางาน

สถานที่ติดต่อ

โทรศัพท์
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2543

นายปิยชนน์ เกษสุวรรณ
35009006xxxxx
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
56000
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัด
พะเยา 56000
054-466666 ต่อ 1716
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ผลงานวิชาการ
Piyachon Ketsuwan, Anurak Prasatkhetragarn, Narit Triamnuk, Chien-Chih Huang, Athipong
Ngamjarurojana, Yongyut Laosiritaworn, Supon Ananta, Rattikorn Yimnirun,
David P. Cann, (2010). ”Dielectric and Ferroelectric Properties of (Cr,Nb)doped Lead Zircronate Titanate Ceramics” Keys Engineering Materials 421422, pp 385-388
Piyachon Ketsuwan, Anurak Prasatkhetragarn, Narit Triamnuk, Chien-Chih Huang, Athipong
Ngamjarurojana, Yongyut Laosiritaworn, Supon Ananta, Rattikorn Yimnirun,
David P. Cann, (2010) ”Dielectric Properties of Li-doped
Bi0.2K0.8(Zn0.1Ti0.1)Ta0.8O3 Ceramics” Keys Engineering Materials 421-422, pp
255-258
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P. Ketsuwan, A. Prasatkhetragarn, A. Ngamjarurojana, S. Ananta, R. Yimnirun, (2013).
”Dielectric Aging of Cr-Doped PZT Ceramics” Integrated Ferroelectrics ,149,
pp 67-74
P. Ketsuwan, A. Prasatkhetragarn, A. Ngamjarurojana, S. Ananta, R. Yimnirun, (2013). ”Aging
Behavior of (Cr,Nb)-Doped PZT Ceramics” Ferroelectrics ,452, pp 13-21
ผลงานวิจัย
ปิยชนม์ เกษสุวรรณ (2554) อิทธิพลของการเจือร่วม Cr (III) ออกไซด์ และ Nb (V) ออกไซด์ ใน
เซรามิ ก เลดเซอร์ โ คเนตไททาเนตที่ มี ต่ อ คุ ณ สมบั ติ เ ปี ย โซอิ เ ล็ ก ทริ ก , ศู น ย์
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ
ปิยชนม์ เกษสุวรรณ (2552) การเสื่อมตามอายุของสารเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไททาเนตที่มีการ
เจื อ Cr (III) ออกไซด์ ร่ ว มกั บ Nb (V) ออกไซด์ , ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวพจน์ งามสอาด, ปร.ด.
Assistant Professor Waipot Ngamsaad, Ph.D.
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

สถานที่ติดต่อ

โทรศัพท์
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2546

นายไวพจน์ งามสอาด
55309900xxxxx
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปีการศึกษา)
2560 2561 2562 2563 2564
450

450 450

450

450

450

450 450

450

450

450

450 450

450

450

450

450 450

450

450

450

450 450

450

450

