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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร   : 0803 

 ภาษาไทย    : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

 ภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Science Program in Physics 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)    :     วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 

 ชื่อย่อ (ไทย)    :     วท.บ. (ฟิสิกส์) 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :     Bachelor of Science (Physics) 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :     B.Sc. (Physics) 

 

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

 ไม่น้อยกว่า 126 หนว่ยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร  

 5.1 รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี    4  ป ี

 5.2 ประเภทของหลักสูตร 

    หลักสูตรทางวิชาการ 
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   5.3 ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทย 

 5.4 การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสิตไทยหรอืต่างชาติทีใ่ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   

     ไม่ม ี 

 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

     ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

                6.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 

ปรับปรุงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 

เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2560   

  6.2 คณะกรรมการประจ าคณะวทิยาศาสตร์เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที ่ 7/59 วันที ่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 

  6.3 คณะกรรมการวชิาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 

  6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที ่121(5/2560) วันที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560         

  6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 

    วันที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรจะได้รับการแผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ พ.ศ. 2554 ในปีการศึกษา 2562 
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8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 นักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์หรอืเจ้าหนา้ที่ห้องปฏิบัติการ 

8.2 ตัวแทนจ าหนา่ยอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์การแพทย์ หรอือุปกรณ์ด้านสารสนเทศ 

8.3 เจ้าหนา้ที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ควบคุมการผลิต ออกแบบหรอืพัฒนาผลิตภัณฑ ์ 

8.4 ผูป้ระกอบการด้านเทคโนโลยีทางฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ และฟิสิกส์ศกึษา  

8.5 บุคลากรทางการศกึษา ในสถาบันการศกึษาระดับอุดมศกึษา วิทยาลัย สถานศกึษาระดับ

มัธยมศกึษาหรอืประถมศึกษา 

8.6 เจ้าหน้าที่ด้านวิทยาศาสตร์ประจ าพิพิธภัณฑ์หรอืศูนย์การเรียนรู้ นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ 

สื่อมวลชนสายข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

8.7 นักพัฒนาซอฟต์แวรค์อมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานดา้นวิทยาศาสตร์ 

8.8 ต ารวจหนว่ยพิสูจน์หลักฐาน เจ้าหน้าที่พิสูจนห์ลักฐาน หรอืนักนิติวทิยาศาสตร์   

8.9 นักอุตุนิยมวิทยา 
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายปิยชนน ์ เกษสุวรรณ 35009006xxxxx ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วัสดุศาสตร ์ 

ฟิสิกส์ประยุกต์ 

ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2551 

2547 

2543 

2 นายไวพจน์  งามสอาด 55309900xxxxx ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2553 

2548 

2546 

3 นายนิยม  โฮ่งสิทธิ์ 35103000xxxxx อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ประยุกต์

ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2552 

2549 

2546 

4 นายวัชราวุฒิ  กฤตินธรรม 35101013xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2553 

2548 

2546 

5 นายเอกสิทธิ์ วงศร์าษฎร์ 35603001xxxxx อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ประยุกต์

ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2555 

2549 

2546 

4 
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10.  สถานที่จัดการเรยีนการสอน 

         10.1 มหาวิทยาลัยพะเยา   

 

11.   สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะชะลอตัวเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้ง

ด้านการเมืองโลก สงคราม ภาวะการบริโภคและการผลิตที่น าไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อม ภาวะ 

การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ปัญหาความมั่นคงทางอาหาร ฯลฯ แนวโน้มผู้ประกอบการรายใหญ่ลด

ขนาดองค์กรลง ทว่ าจ านวนผู้ประการรายย่อย เ ช่น บริษัท /องค์กรขนาดกลางหรือ เล็ ก  

กลุ่มผู้ประกอบการตั้งต้น (Startup) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น งานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

สร้างหรือปรับปรุงนวัตกรรม  ประยุกต์งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม  

เป็นแนวทางการวิจัยในศตวรรษที่ 21   

 ดังนั้นประเทศไทยจ าเป็นต้องให้ความส าคัญในการสร้างบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

พื้นฐาน สามารถสร้างงานวิจัยระดับพื้นฐานหรือการวิจัยระดับประยุกต์ เพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม 

หรือภาคเกษตรกรรม หรือวงการงานวิจัยบริสุทธิ์เพื่อเป็นรากฐานให้งานวิจัยระดับประยุกต์ การวิจัย

เพื่อแก้ปัญหาในระดับท้องถิ่นหรือโลก  ตลอดจนสามารถสร้างงานหรือสร้างองค์กรที่ยืนมั่นคงได้ด้วย

ตนเอง  ตามกรอบพัฒนาที่ 5 “พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”  ของนโยบาย 

และแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) โดยส านักงาน

คณะกรรมการนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหง่ชาติ (สวทน.) 

 

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  ในศตวรรษที่  21 สังคมโลกเข้าสู่ยุคพหุวัฒนธรรม มีปรากฏการณ์ปะทะสังสรรค์

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสังคมหรอืกลุ่มวัฒนธรรม เนื่องด้วยความเป็นโลกาภวิัฒน์ที่ถูกเร่งให้โลก

เชื่อมต่อกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ซับซ้อนและรวดเร็วกว่าศตวรรษก่อน  ประเทศไทยในฐานะส่วน

หนึ่งของสังคมโลกย่อมได้รับผลกระทบ ไม่เพียงแตส่ภาพสังคมพหุวัฒนธรรมภายในประเทศแล้ว สังคม

และวัฒนธรรมไทยยังต้องปะทะสังสรรค์กับสังคมและวัฒนธรรมโลก ในระดับภูมิภาคหรือระดับสากล  

แมว้่าผูเ้รียนจะได้รับการฝกึฝนใหม้ีทักษะพื้นฐาน กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์  แตห่ากไม่สามารถ

ด ารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและภาระงาน อาทิเช่น การท างาน

ประสานงานกับผู้ร่วมงานจากต่างวัฒนธรรม กับผู้ร่วมงานต่างภาษา หรือผู้ร่วมงานต่างชาติ  หากไม่

เรียนรู้ ภาษา ลักษณะนิสัยและวัฒนธรรมของผู้ร่วมงาน บัณฑิตย่อมมิสามารถด าเนินงานสื่อสาร

ปรับตัวหรือใช้ชีวิตการท างานในระดับสากล หากบัณฑิตไทยไม่สามารถท างานในระดับสากลและขาด
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ศักยภาพการท างานด้วยการท าความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 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 การพัฒนาหลักสูตรจึงมุ่งเน้นไปในการสร้างให้ผูเ้รียนมีทักษะพืน้ฐานเฉพาะตัว เชน่ ทักษะการคิด

วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะทางปฏิบัติการ  ทักษะด้านการสร้างสรรหรือพัฒนานวัตกรรม ทักษะ

ทางภาษา เป็นต้น ตลอดจนทักษะการปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ  เช่น การสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ 

ความเข้าใจและปรับตัวได้ต่อทัศนะที่แตกต่างกันระหว่างผูร้่วมงานต่างสังคมวัฒนธรรม  เป็นต้น ผูเ้รียน

มีจรรยาบรรณในการท างานวิจัยหรือวิชาการ ผู้เรียนมีทัศนคติพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เรียนรู้

และฝึกฝนตลอดชีวิต ตลอดจนตระหนักถึงผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่มีต่อชุมชน 

ท้องถิ่นและในระดับสากล 

 

            12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

       สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจ ดังนี้ 

1) ผลติบัณฑติที่มีความรูพ้ื้นฐานทางฟิสิกส์ 

2) บัณฑติมทีักษะและกระบวนการความคิดที่เป็นระบบ มีทักษะการเรียนรูต้ลอดชีวติ  

3) บัณฑติสามารถสร้างสรรนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานสู่เทคโนโลยีขั้นสูง 

4) บัณฑติน าความรู้และการวิจัยไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

5) บัณฑติมจีรรยาบรรณในการท างาน การสร้างสรรงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
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13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

                13.1.1 หมวดวิชาศกึษาทั่วไป  

  001101  การใชภ้าษาไทย     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  พลเมอืงใจอาสา    3(2-2-5) 

    Citizen Mind by Citizenship 

  002202 สังคมพหุวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

    Multicultural Society 

003201  การสื่อสารในสังคมดิจทิัล   3(2-2-5) 

    Communication in Digital Society 

  003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

    Health and Environmental Management  

004101  ศลิปะในการด าเนินชีวติ    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 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวทิยาศาสตร์ 

  247221  สถิตวิิเคราะห์     3(2-2-5) 

Statistical Analysis 
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   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  ฟิสิกส์เบือ้งตน้     4(3-3-8) 

         Introductory Physics 

  244104  ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   3(2-3-6) 

          Life Science Physics 

   244105   ฟิสิกส์ทางการแพทย์    2(2-0-4) 

        Medical Physics 

 

13.4 การบรหิารจัดการ 

   13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกิต ในโครงสรา้งหลักสูตรระดับปริญญาตรทีุกหลักสูตร และได้ด าเนินการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี 

เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ ก าหนดนโยบาย

และพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผูอ้ านวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหนา้ที่ พัฒนา

กระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการ

ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด าเนินไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหนา้ที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน 
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   13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

   1) แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาหรือ

คณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้บริการการสอนรายวิชาต่างๆ ในการจัดการด้านเนื้อหาสาระของวิชา การจัด

ตารางเวลาเรียน และตารางเวลาสอบ 

   2)  แต่งตั้งผู้ประสานงานหรือผู้จัดการรายวิชาทุกวิชา เพื่อท าหน้าที่ประสานงานการ

วิเคราะห์และออกแบบวัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระของรายวิชา แนวทางการจัดการเรียนการสอน และ

การประเมนิผล ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

     1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

 ฟิสิกส์เป็นพืน้ฐานของการพัฒนานวัตกรรมหรอืเทคโนโลยี  

 

      1.2 ความส าคัญ   

       ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นผล

มาจากการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นความรู้ความเข้าใจใน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน ามาสู่การปรับตัวในการด าเนินชีวิตของผู้คนให้ทันต่อการแปลง

เปลี่ยนแปลงในอนาคต วิชาฟิสิกส์เป็นแขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่ส าคัญในการศึกษา

ความสัมพันธ์ของปริมาณทางกายภาพในปรากฏการณ์ธรรมชาติ ด้วยหลักของเหตุและผลเพื่อหาความ

เข้าใจ อธิบายและคาดการณ์ความเป็นไปของปรากฏการณ์นั้นๆ โดยอาศัยการสังเกตและการทดลอง 

หรือ วิธีทางตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อหาค าตอบที่ชัดแจ้ง แล้วสรุปเป็นความรู้เพื่อน าไปสู่การ

ประยุกต์ในศาสตร์ต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต จากการประดิษฐ์คิดค้นหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ  

ดังนั้นบุคลากรทางด้านฟิสิกส์จึงมีความส าคัญทั้งในด้านการสร้างความรู้ใหม่ การน าความรู้ 

ไปประยุกต์ใชแ้ละท าหนา้ที่ถ่ายทอดความรูท้างฟิสิกส์แก่บุคลากรสาขาวิชาชีพอื่น 

  ภายใต้กรอบการปรับปรุงหลักสูตรและประกันคุณภาพ ซึ่งจ าเป็นต้องก าหนด 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome: ELO) สาขาวิชาฟิสิกส์จึงรวบรวมข้อมูลจาก

อาจารย์ประจ าหลักสูตรในการร่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งเป็นการรวมรวมจากประสบการณ์  

การสอน การท าวิจัย ตลอดจนรวบรวมข้อมูลจากนิสิต ผ่านการสัมภาษณ์และแบบประเมินที่สาขาวิชา

ฟิสิกส์จัดท าขึ้น  อย่างไรก็ตามสาขาวิชาฟิสิกส์ต้องด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิต ศษิย์เก่าและผู้

มีสว่นได้ส่วนเสียในการใช้บัณฑิต (Stakeholders) เพิ่มเติม จงึจะได้ขอ้มูลที่เพียงพอส าหรับการจัดท าผล

การเรียนรูท้ี่คาดหวัง 

  ในการนี้ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา จงึขอเสนอผลการเรียนรู้

ที่คาดหวัง ซึ่งได้จากการประชุมพิจารณาถึงบริบทของสาขาวิชาโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย  สาขาวิชาฟิสิกส์คาดหวังว่าการ

เริ่มต้นสร้างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นใน

การปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านฟิสิกส์และการประยุกต์  

เพื่อตอบสนองตอ่ความตอ้งการดังกล่าวข้างตน้ 
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 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.3.1 มีความรูพ้ืน้ฐานทางฟิสิกส์ ทักษะและกระบวนการคิดที่เป็นระบบ 

1.3.2 สามารถสร้างสรรคน์วัตกรรมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานสู่เทคโนโลยีขั้นสูง  

1.3.3 สามารถน าความรู้และการวิจัยไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

1.3.4 มีจรรยาบรรณในการท างาน การสรา้งสรรคง์านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1.3.5 มคีวามสามารถในการเรียนรู้หรอืศกึษาตลอดชวีิต (Lifelong learning) 

 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ปรับปรุงหลักสูตรตาม

เกณฑ ์มาตรฐานของ 

สกอ.  

1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตร

อย่างสม่ าเสมอ  

2. ประชุม/สัมมนาผูร้ับผิดชอบ

หลักสูตร  อาจารย์ประจ า

หลักสูตร  

3. ติดตามความก้าวหน้าของ

องค์ความรูใ้หม่ๆ   

4. ติดตามความคาดหวังของ

สังคมตอ่หลักสูตร  

1. รายงานการประเมินหลักสูตร  

2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร  

3. ผลสรุปและผลการประเมินการ

ประชุมสัมมนา  

4. รายวิชาในหลักสูตรที่สอดคล้องกับ 

การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม  

พัฒนาหลักสูตรให้

สอดคล้องกับความ

ต้องการของท้องถิ่น

และการเปลี่ยนแปลงใน

ยุคปัจจุบัน 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลง 

ในความต้องการของ

ผูป้ระกอบการ 

1. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ

ในการใชบ้ัณฑติของสถานประกอบการ  

2. ความพึงพอใจในทักษะ ความรู ้

ความสามารถในการท างานของบัณฑิต 

โดยเฉลี่ยในระดับดี  

พัฒนาบุคลากรด้านการ

เรียนการสอนและบริการ

วิชาการ ใหม้ี

ประสบการณ์จากการน า

ความรู้ไปปฏิบัติงานจริง  

1. สนับสนุนบุคลากรด้านการ

เรียนการสอนให้ท างานบริการ

วิชาการแก่องค์กรภายนอก 

1. ปริมาณงานบริการวิชาการตอ่อาจารย์

ในหลักสูตร  
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แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ส่งเสริมการเรยีนรูท้ี่เน้น

ผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง 

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ใน 

การจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง  

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

ผูส้อนการเรียนการสอนที่เน้น

ผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง  

3. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้

ด้วยตนเอง และการประเมินผล

ที่เน้นพัฒนาการของผูเ้รียนใน

แผนการจัดท ารายละเอียดของ

รายวิชา  

4. ประเมินประสิทธิภาพการ

เรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น

ส าคัญ  

5. พัฒนาสารสนเทศที่สนับสนุน

การเรียนรูด้้วยตนเอง  

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะอาจารย์  

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ

เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน   

ที่เน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง  

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียน

การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง  

4. ความพึงพอใจของผู้เรยีนต่อการเรียน

การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง  

5. จ านวนรายวิชาที่ก าหนดกิจกรรมการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง  

    5.1 จ านวนรายวิชาที่ใชก้าร

ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของผู้เรยีน   

    5.2 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ

สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรูด้้วย

ตนเอง 

ปรับปรุงวธิีการวัดและ

การประเมนิผล 

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์

เกี่ยวกับวิธีการวัดและ

ประเมินผล  

2. ก าหนดให้มีคณะกรรมการ

วิเคราะห์ข้อสอบในทุกรายวิชา  

3. ก าหนดเกณฑใ์นการวัดและ

ประเมินแต่ละรายวิชา 

4. มีการทวนข้อสอบ  

 

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะอาจารย์  

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ

เพิ่มพูนทักษะในการวัดและประเมินผล  

3. รายงานการวิเคราะหข์้อสอบ  

4. ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ  

5. เกณฑก์ารวัดและประเมินผล  

6. จ านวนรายวิชาที่ใชว้ิธีการวัดและ

ประเมินผลตามเกณฑท์ี่ก าหนด  

7. ความพึงพอใจของผู้เรยีนต่อระบบ 

การวัดและประเมินผล  
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

          1.1 ระบบ 

  ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาค

การศกึษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

ไม่ม ี

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่ม ี

 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน สิงหาคม – ธันวาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม 

 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

               เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

                2.2.1 จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่ง

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

  2.2.2 ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรอื

เทียบเท่าจากสถาบันการศกึษาช้ันสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

  2.2.3 เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

  2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่

กระท าโดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

  2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะ

ความผิดทางความประพฤติ 
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2.2.2 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

   เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

  2.3.1 พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ 

       2.3.2 พื้นฐานดา้นคณิตศาสตร์ 

2.3.3 พืน้ฐานดา้นวิทยาศาสตร์ 

  2.3.4 พืน้ฐานดา้นทักษะชีวติ 

  

           2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

  2.4.1 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์   

และวิทยาศาสตร์ใหแ้ก่นสิิตก่อนเปิดภาคการศกึษาต้น ช้ันปีที่ 1  

       2.4.2 จัดการสอนเสริมให้แก่นิสิตที่มีปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์   

       2.4.3 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อใหค้ าปรึกษาทั้งด้านการเรียนหรือชีวิตส่วนตัว 

       2.4.4 ติดตามผลการเรียนนิสติและรายงานผลเป็นรายบุคคล 

 2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 40 40 40 40 40 

ช้ันปีที่ 2  40 40 40 40 

ช้ันปีที่ 3   40 40 40 

ช้ันปีที่ 4    40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    40 40 
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2.6 งบประมาณตามแผน  

 หมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. งบบุคลากร 

   -หมวดเงินเดอืน 7,255,476 7,618,248 7,999,152 8,399,112 8,819,076 

2. งบด าเนนิการ 

  -หมวดค่าตอบแทน 

  -หมวดค่าใชส้อย 

  -หมวดค่าวัสด ุ

  -หมวดสาธารณูปโภค 

 

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 

- 

3. งบลงทุน 

   -หมวดครุภัณฑ ์

 

1,178,487 

 

1,178,487 

 

1,178,487 

 

1,178,487 

 

1,178,487 

4. งบเงินอุดหนุน 3,991,293 4,137,971 4,291,982 4,453,695 4,623,493 

รวมรายจ่าย 12,652,331 13,161,781 13,696,696 14,258,369 14,848,131 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อป ี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

2.7 ระบบการศึกษา 

               แบบช้ันเรยีน 

                แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

                แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

   แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

   อื่นๆ (ระบุ) 

 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

        เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 126 หนว่ยกิต 

 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

           โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ใน

เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 

 

หมวดวิชา 

เกณฑ์

มาตรฐานของ 

สกอ. 

มคอ.1  

วิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 

พ.ศ. 2554 

หลักสูตร 

 พ.ศ. 2555  

หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 

2560  

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 30 30 30 30 

 1.1 ศกึษาท่ัวไปบังคับ - - 21 30 

 1.2 ศกึษาท่ัวไปเลอืก - - 9 - 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

ไมน่อ้ยกว่า 
72 84 90 90 

 2.1 กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชพี - 24 31 31 

     2.1.1 กลุ่มวิชาพืน้ฐาน

วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
- 18 25 25 

     2.1.2 กลุ่มวิชาพืน้ฐาน

เฉพาะด้าน 
- 6 6 6 

 2.2 กลุ่มวิชาเอก - - 59 59 

     2.2.1 วชิาเอกบังคับ - - 47 50 

     2.2.2 วชิาเอกเลอืก     

ไมน่อ้ยกว่า 
- - 12 9 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี     

ไมน่อ้ยกว่า 
     6   6 6 6 

รวม (หน่วยกิต)  

ไมน่อ้ยกว่า 
 120 120 126 126 
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3.1.3 รายวิชา  

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป          ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต                  

    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ  จ านวน    30   หน่วยกิต 

       001101  การใชภ้าษาไทย     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  พลเมอืงใจอาสา    3(2-2-5) 

    Citizen Mind by Citizenship 

  002202 สังคมพหุวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

    Living in Multicultural Society 

003201  การสื่อสารในสังคมดิจทิัล   3(2-2-5) 

    Communication in Digital Society 

  003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

    Health and Environment Management  

004101  ศลิปะในการด าเนินชีวติ    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 กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ             31  หนว่ยกิต 

                            2.1.1 วิชาพืน้ฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์       25 หน่วยกิต 

241151 แคลคูลัส 1 

Calculus I 

3(3-0-6) 

241152 แคลคูลัส 2 

Calculus II 

3(3-0-6) 

241253 แคลคูลัส 3 

Calculus III 

3(3-0-6) 

242104 เคมี 1 

Chemistry I 

4(3-3-8) 

243101 ชีววิทยา 1 

Biology I 

4(3-3-8) 

244101 ฟิสิกส์ 1 

Physics I 

4(3-3-8) 

244102 ฟิสิกส์ 2 

Physics II 

4(3-3-8) 

 

                         2.1.2 วิชาพืน้ฐานเฉพาะด้าน                                6  หนว่ยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

247221 สถิตวิิเคราะห์ 

Statistical Analysis 

3(2-2-5) 

 

     2.2 กลุ่มวชิาเอก              59  หนว่ยกิต 

           2.2.1 วิชาเอกบังคับ                50  หนว่ยกิต 

244181 กระบวนวิธีทางวทิยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์ 

Scientific Method in Physics 

1(0-3-2) 

244201 คณิตศาสตรส์ าหรับฟิสิกส์ 

Mathematics for Physics 

3(3-0-6) 

244211 กลศาสตร์  

Mechanics  

3(3-0-6) 
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244221 อุณหฟิสิกส์ 

Thermal Physics 

3(3-0-6) 

244231 การสั่นสะเทือนและคลื่น 

Vibrations and Waves 

3(3-0-6) 

244232 ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้า  

Electromagnetic Theory   

3(3-0-6) 

244241 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับฟิสิกส์ 

Computer Programming for Physics 

3(2-2-5) 

244251 ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

Modern Physics 

3(3-0-6) 

244281 การทดลองฟิสิกส์ 1 

Experimental Physics I 

1(0-3-2) 

244282 การทดลองฟิสิกส์ 2 

Experimental Physics II 

1(0-3-2) 

244311 กลศาสตร์ควอนตัม  

Quantum Mechanics  

3(3-0-6) 

244322 กลศาสตร์เชิงสถิติ 

Statistical Mechanics 

3(3-0-6) 

244331 ทัศนศาสตร์ 

Optics 

3(2-2-5) 

244341 วงจรไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 

Electric and Electronic Circuit 

3(2-2-5) 

244381 การทดลองฟิสิกส์ 3 

Experimental Physics III 

1(0-3-2) 

244382 การทดลองฟิสิกส์ 4 

Experimental Physics IV 

1(0-3-2) 

244391 โครงงานฟิสิกส์ 

Project in Physics 

2(0-6-3) 

244445 นวัตกรรมและการประดิษฐ์  

Innovation and invention 

3(2-2-5) 
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244491 สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2) 

244492 การศกึษาอิสระ* 

Independent Study 

6 หนว่ยกิต 

244493 สหกิจศึกษา* 

Co-operative Education 

6 หนว่ยกิต 

หมายเหตุ  *รายวิชา 244492   และ 244493 ให้นสิิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 

  2.2.2 วิชาเอกเลือก                         9 หนว่ยกิต 

   ให้นสิิตเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังตอ่ไปนี้   

 

                            กลุ่มฟิสกิส์ทฤษฎี 

244312 ทฤษฎีควอนตัมและโครงสร้างอะตอม 

Quantum Theory and atomic structures 

3(3-0-6) 

244313 กลศาสตร์ลากรองจแ์ละแฮมิลโตเนียน   

Lagrangian and Hamiltonian Mechanics  

3(3-0-6) 

244314 ของไหลจุลภาคเบือ้งต้น 

Introductory to microfluids  

3(2-2-5) 

244351 ฟิสิกส์ของนวิเคลียสและอนุภาค 

Nuclear and Particles Physics 

3(3-0-6) 

244412 ทฤษฎีสนามเบือ้งตน้ 

Introduction to Field Theory 

3(3-0-6) 

244451 ชีวฟิสิกส์ 

Biophysics 

3(3-0-6) 

244494 หัวข้อคัดสรรทางฟิสิกส์ 

Selected Topics in Physics 

3(2-2-5) 
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กลุ่มฟิสกิส์นวัตกรรมและการประดษิฐ์ 

244301 ฟิสิกส์เชงิค านวณ 

Computational Physics 

3(2-2-5) 

244441 เครื่องมือวัดและระบบเฝา้ตรวจวัดด้วย

คอมพิวเตอร์ 

Instrumentation and Data Acquisition 

System 

3(2-2-5) 

244442 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการโปรแกรม 

Microcontroller and Programming 

3(2-2-5) 

244443 ระบบสมองกลฝังตัวส าหรับฟิสิกส์ประยุกต์ 

Embedded System for Applied Physics 

3(2-2-5) 

244444 นวัตกรรมเพื่อการสอนฟิสิกส์ 

Innovation for Physics Teaching 

3(2-2-5) 

244494 หัวข้อคัดสรรทางฟิสิกส์ 

Selected Topics in Physics 

3(2-2-5) 

 

กลุ่มฟิสกิส์ดาราศาสตร์และจักรวาลวิทยา 

244371 ดาราศาสตร์เบื้องต้น 

Introductory Astronomy 

3(2-2-5) 

244411 

 

ทฤษฎีสัมพัทธภาพไอน์สไตน์ 

Einstein’s Theory of Relativity 

3(3-0-6) 

244471 ดาราศาสตร์ฟิสกิส์ 

Astrophysics  

3(2-2-5) 

244473 จักรวาลวิทยาเบือ้งตน้ 

Introduction to Cosmology 

3(3-0-6) 

244474 จักรวาลวิทยาและพลังงานมดื 

Cosmology and Dark Energy 

3(2-2-5) 

244494 หัวข้อคัดสรรทางฟิสิกส์ 

Selected Topics in Physics 

3(2-2-5) 
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กลุ่มฟิสกิส์วัสดุศาสตร์ 

244360 ฟิสิกส์วัสดุศาสตร์เบื้องตน้ 

Introduction to Material Physics 

3(2-2-5) 

244361 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 

Solid State Physics 

3(3-0-6) 

244362 เทคโนโลยีการปลูกผลกึ      

Crystal Growth Technology 

3(2-2-5) 

244363 ผลกึศาสตรเ์บือ้งตน้และการเลี้ยวเบนรังสี

เอกซ ์

Introductory Crystallography and X-ray 

Diffraction 

3(2-2-5) 

244452 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น 

Introduction to Nanotechnology 

3(3-0-6) 

244494 หัวข้อคัดสรรทางฟิสิกส์ 

Selected Topics in Physics 

3(2-2-5) 

  

หมายเหตุ กรณีประสงค์จะเปลี่ยนกลุ่มวิชาเอกเลือก สามารถเปลี่ยนได้ แต่จะต้องศึกษาให้

ครบหน่วยกิตที่ระบุเงื่อนไขไว้ในโครงสรา้งหลักสูตร 

 

  3) หมวดวิชาเลือกเสรี      จ านวน          6   หน่วยกิต 

                 นิสติสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรอื

สถาบันอุดมศกึษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
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3.1.4 แผนการศึกษา  

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม  

Ready English 

3(2-2-5) 

004101 ศลิปะในการด าเนินชวีติ 

Art of Living 

3(2-2-5) 

241151 แคลคูลัส 1 

Calculus I 

3(3-0-6) 

242104 เคมี 1 

Chemistry I 

4(3-3-8) 

244101 ฟิสิกส ์1 

Physics I 

4(3-3-8) 

244181 กระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์เชงิฟิสิกส์ 

Scientific Method in Physics 

1(0-3-2) 

 รวม           18 หน่วยกิต 

  

ภาคการศึกษาปลาย 
001101 การใชภ้าษาไทย    

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

O01103 ภาษาอังกฤษสูโ่ลกกว้าง  

Explorative English 

3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม 

Health and Environmental Management 

3(2-2-5) 

241152 แคลคูลัส 2 

Calculus II 

3(3-0-6) 

243101  

  

ชวีวทิยา 1 

Biology I 

4(3-3-8) 

244102 ฟิสิกส ์2 

Physics II 

4(3-3-8) 

 รวม    20 หน่วยกิต 
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ชั้นปีท่ี  2  

ภาคการศึกษาตน้ 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

002201 พลเมอืงใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

241253 แคลคูลัส 3 

Calculus III 

3(3-0-6) 

244201 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส ์ 

Mathematics for Physics  

3(3-0-6) 

244211 กลศาสตร์  

Mechanics  

3(3-0-6) 

244281 การทดลองฟิสิกส ์1 

Experimental Physics I 

1(0-3-2) 

 รวม     19 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

244231 การสั่นสะเทือนและคลื่น 

Vibrations and Waves  

3(3-0-6) 

244232 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟา้  

Electromagnetic Theory 

3(3-0-6) 

244251 ฟิสิกสย์ุคใหม ่

Modern Physics 

3(3-0-6) 

244282 การทดลองฟิสิกส ์2 

Experimental Physics II 

1(0-3-2) 

 รวม  19 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3  

ภาคการศึกษาต้น 
244221 อุณหฟิสกิส ์

Thermal Physics 

3(3-0-6) 

244241 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับฟิสิกส ์   

Computer Programming for Physics 

3(2-2-5) 

244311 กลศาสตร์ควอนตัม  

Quantum Mechanics 

3(3-0-6) 

244331 ทัศนศาสตร์ 

Optics 

3(2-2-5) 

244341 วงจรไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์

Electric and Electronics Circuit 

3(2-2-5) 

244381 การทดลองฟิสิกส ์3 

Experimental Physics III 

1(0-3-2) 

  รวม             16 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 
244322 กลศาสตร์เชงิสถิติ 

Statistical Mechanics 

3(3-0-6) 

244382 การทดลองฟิสิกส ์4 

Experimental Physics IV 

1(0-3-2) 

244391 โครงงานฟิสิกส ์

Project in Physics 

2(0-6-3) 

247221 สถิตวิเิคราะห ์

Statistical Analysis 

3(2-2-5) 

244XXX วชิาเอกเลอืก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

XXXXXX วชิาเลอืกเสรี 

Free Elective 

3(X-X-X) 

 รวม           15 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  4  

ภาคการศึกษาต้น 
244491 สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2) 

244445 นวัตกรรมและการประดิษฐ์  

Innovation and invention 

3(2-2-5) 

244XXX วชิาเอกเลอืก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

244XXX วชิาเอกเลอืก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

XXXXXX วชิาเลอืกเสรี 

Free Elective 

3(X-X-X) 

 รวม           13 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

ให้นสิิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

244492 การศึกษาอิสระ 

Independent Study 

6 หนว่ยกิต 

244493 สหกิจศกึษา 

Co-operative Education 

6 หนว่ยกิต 

 รวม          6 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

 

001101 การใช้ภาษาไทย       3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language 

 การสื่ อสารด้วยค า  วลี  การแต่ งประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย  

การจับใจความส าคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดง

ความคิดผ่านทักษะการใชภ้าษาไทยที่เหมาะสม 

 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 ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม        3(2-2-5)

 Ready English  

 ค าศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน 

เขียน การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น 

การตอบรับและการปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง 

การสนทนาในร้านอาหาร การเลือกซือ้สินค้า 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 ค าศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสาร

ตามสถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง 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 าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการ  

ใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมลล์ การเขียนสรุปความ  

จากสื่อ การอา่นและถ่ายทอดข่าว การอา่นกราฟและตาราง การตคีวามและการน าเสนอข้อมูล

ทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาและอาชีพ 

 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 ส านึกสาธารณะ 

ความกตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการ

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 

 มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคม 

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

เศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ   

และโปรแกรมประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูล  

เพื่อน ามาใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

อย่างมจีรยิธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 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 

 แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผล 

ต่อสุขภาพ การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ในชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย 

โรคระบาด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ 

การวางแผนและการจัดการน้ าในชีวิตประจ าวัน 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 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

 Arts of Living 

 การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็น

คุณค่าในตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

กระบวนการคิดเชงิบวก คิดวิเคราะห ์คิดสร้างสรรค ์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 

 ความส าคัญของบุคลิกภาพ 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 ที่มคีวามเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นสิิตก าลังศกึษา 

  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

และฟังก์ชันค่าเวคเตอร์ของจ านวนจริงและการประยุกต์ เทคนิคการอนิทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรง

แบบ การประยุกต์ใชอ้นุพันธ์ รูปแบบยังไม่ก าหนด 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 

  พีชคณิตของเวคเตอร์ในสามมิติ ปริพันธ์ตามเส้นเบื้องต้น ล าดับและอนุกรม  

การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน ปริพันธ์เชงิตัวเลข ระบบพิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัส

ของฟังก์ชันค่าจรงิสองตัวแปร 

  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 แคลคูลัสของฟังก์ชันคา่จรงิหลายตัวแปรและการประยุกต์ 

  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 

  บทน าทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ 

พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ของแข็งอสัณฐานและคอลลอยด์ การเปลี่ยนแปลงสถานะ
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และเทอร์โมไดนามิกส์เบื้องต้น 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, acid-base theory, 

organic chemistry, environmental chemistry 

 

243101 ชวีวิทยา 1 4(3-3-8) 

  Biology I 

  ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบ และสารเคมีของชีวิตเซลล์  

และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง 

และหนา้ที่ของพืชและสัตว์ 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 

หนว่ยการวัดทางฟิสิกส์ ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่เนื่องจาก

ความเรง่ใน 1 มิติ การเคลื่อนที่ภายใต้สนามความโน้มถ่วง สมดุลของแรง และ กฏการเคลื่อนที่

ของนวิตัน การเคลื่อนที่แบบวงกลมและกลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง โมเมนตัมและการชน งาน 

พลังงาน และ กฎการอนุรักษ์ในวิชาฟิสิกส์ สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่นและการ

สั่น เสียงและการได้ยิน แสง สมบัติของแสง ระบบเลนส์และการมองเห็น ความร้อน  

และอุณหภูมิ ระบบก๊าซอุดมคติ สมการสถานะและกฏทางอุณหพลศาสตร์ทั้งสี่ ทฤษฎีจลน์ของ

ก๊าซ และเครื่องยนตค์วามรอ้น 

  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 
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244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 

  Physics II 

 ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและแรงทางไฟฟ้า เวกเตอร์สนามไฟฟ้าจากประจุไฟฟ้า 

บนตัวน าแบบต่างๆ  การหาสนามไฟฟ้าจากกฎของเกาส์  ศักย์ ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า 

และสารไดอิเล็กทริก กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  สารแม่เหล็ก 

และแหล่งก าเนิดสนามแม่เหล็ก เวกเตอร์สนามแม่เหล็กจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า   

กฏของบิโอ-ซาวาร์ท และ กฏของแอมแปร์ การเหนี่ยวน าเชิงแม่เหล็ก และกฏของฟาราเดย์ 

แหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรไฟฟ้ากระสลับ วงจรตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวน า ตัวเก็บ

ประจ ุ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 เทอร์โมไดนามกิส์ แมเ่หล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องตน้ 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 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 3(2-3-6) 

  Life Science Physics 

  หน่วยและการวัด จลนศาสตร์และพลศาสตร์การเลื่อนต าแหน่งและการหมุน  

งาน พลังงานและก าลังของร่างกาย คุณสมบัติการยืดหยุ่นของโครงกระดูกและเนื้อเยื่อ 

กลศาสตร์และคุณสมบัติทางกายภาพของของไหล ฟิสิกส์ของการหายใจ ความร้อน 
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และอุณหพลศาสตร์  คลื่นเสียงและการได้ยิน ทัศนศาสตร์และทัศนอุปกรณ์ ไฟฟ้า 

และอิเล็กโทรนกิส์เบื้องต้น ชีวไฟฟ้า ฟิสิกส์ของรังสี ฟิสิกส์ของเวชศาสตร์นวิเคลียร์ 

  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 

 สมดุลของแรง  ก าลังบิด  งานและพลังงาน ความยืดหยุ่นของสาร  การหมุน  

ความเฉื่อยด้านการหมุน  โมเมนตัมเชิงมุม กลศาสตร์ของไหล  การลอยตัว ความหนืด  

การไหลวนของกระแสเลือด ความตงึผิว แคพิลาร ี ออสโมซิส การขยายตัวของปอด ความร้อน

ในร่างกาย กล้ามเนื้อ เสียง และการตอบสนอง คลื่นอัลทราโซนิกส์ ทัศนศาสตร์ ไฟฟ้า 

และแมเ่หล็ก 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 กระบวนวิธีทางวทิยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์ 1(0-3-2) 

  Scientific Method in Physics   

  การแก้ ปัญหาตาม วิ ธี วิ ท ย าศาสตร์  ข้ อมู ลตั ว แปร เ ดี่ ย ว  เ ค รื่ อ งมื อ วั ด 

และวิธีการวัดที่ถูกต้อง  เหตุผลและตรรกในการทดลอง  การบันทึกผลการทดลอง  

การวิเคราะห์การทดลอง กราฟและการวิเคราะห์  ทฤษฎีทางสถิติและวิธีการถดถอย  

การค านวณค่าผดิพลาด        

          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 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์  3(3-0-6) 

  Mathematics for Physics  

  เวกเตอร์และเมตริกซ์ เวกเตอร์เชิงวิเคราะห์ขั้นสูง อนุกรม การแปลงฟูเรียร์และลา

ปลาซ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ปัญหาค่าเริ่มต้นและขอบเขต 

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  

  กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน กลศาสตร์แบบนิวตันของอนุภาคเดี่ยวใน  1 มิติ 2 มิติ  

และ 3 มิติ การสั่น แรงศูนย์กลาง การเคลื่อนที่ในกรอบอ้างอิงไม่เฉื่อย การเคลื่อนที่ของ 

ระบบอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็งเบื้องต้น กลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น กลศาสตร์

แบบลากรองจ์และแบบแฮมิลตันเบือ้งตน้ 

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 

เทอร์โมไดนามกิส์กับสมดุลปฏิกิรยิาเคมี กลศาสตร์เชิงสถิตเิบือ้งตน้ 

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 
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244231 การสั่นสะเทอืนและคลื่น 3(3-0-6) 

  Vibrations and Waves 

การสั่นแบบต่างๆ สมการคลื่นในหลายมิติ คลื่นเคลื่อนที่และคลื่นนิ่ง สมบัติของคลื่น 

การวิเคราะหแ์บบฟูเรียร์ 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 

   ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กสถิต สนามไฟฟ้าและสนาม แม่เหล็กในตัวกลาง ข้อปัญหา 

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 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับฟิสิกส์ 3(2-2-5) 

  Computer Programming for Physics 

  อัลกอริทึม โครงสร้างของโปรแกรม การน าข้อมูลเข้าและออกจากโปรแกรม ชนิด

ของตัวแปร ทิศทางการท างานของโปรแกรม เงื่อนไขการตัดสินใจ การวนซ้ า และการประยุกต์

ส าหรับงานดา้นฟิสิกส์หรอืวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

  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 

  ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปเบื้องต้น ทฤษฎีแห่งความ 

ไม่ต่อเนื่อง ฟิสิกส์อะตอม สภาพคู่ควบคลื่น-อนุภาค โครงสร้างเชิงโมเลกุล ฟิสิกส์สถานะ

ของแข็ง โครงสรา้งนวิเคลียร์ 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 

 การทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองเกี่ยวกับ แรง  มวล และการเคลื่อนที่  

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 สารแมเ่หล็ก สมบัติของคลื่น คลื่นนิ่ง คลื่นเสียง 

 Experiments and data analysis involve in, electrostatic, magnetostatic, dielectric 

matter, magnetic matter, properties of wave, standing wave, sound wave     

 

244301 ฟิสิกส์เชิงค านวณ 3(2-2-5) 

  Computational Physics 

   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อค านวณผลเฉลยเชิงตัวเลขของปัญหา 

ทางคณิตศาสตร์ที่อยู่ในวิชาฟิสิกส์ อาทิ การประมาณค่าของผลเฉลยสมการเดี่ยว  ผลเฉลย

ของระบบสมการทั้งเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น  การค านวณอนุพันธ์  ผลเฉลยและการจ าลอง

สมการอนุพันธ์สามัญหรืออนุพันธ์ย่อย  การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน  การค านวณ 

ค่าปริพันธ์ วิธีการแบบมอนติ-คาร์โล  การอินเตอร์โปเลต การถดถอยเชิงเส้นและการวิเคราะหข์้อมูล 

  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 อนุภาคในบ่อศักย์จ ากัด อนุภาคในบ่อศักย์ฮาร์โมนิกส์ อนุภาคอิสระ การะสะท้อน  



38 

 

 

 

และการทะลุผ่านก าแพงศักย์ ผลเฉลยของสมการชเรอดิงเงอรใ์นปัญหาสามมิติ 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 

 กลศาสตร์เมทริกซ์ สัญลักษณ์ดิแรก โมเมนตัมเชิงมุม และสปิน อะตอมคล้าย

ไฮโดรเจน ฮีเลียมอะตอม ตารางธาตุ ทฤษฎีการรบกวนแบบไม่ขึ้นกับเวลา โครงสร้างพลังงาน

แบบละเอียด ปรากฏการซีแมน ทฤษฎีการรบกวนแบบขึ้นกับเวลา ระบบสองสถานะ ทฤษฎี

การกระเจงิเบื้องต้น 

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   

 แคลคูลัสของการแปรผัน สมการของลากรองจ์และสมการขอ งแฮมิลตัน  

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 

วิธีการประดษิฐ์ชิพของไหลจุลภาค  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 สถิตแิบบเฟอร์มี-ดิแรก สถิตแิบบโบส-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 ทัศนศาสตร ์ 3(2-2-5) 

Optics 

สมบัติเชิงกายภาพของแสง ระนาบเรียบปริซึม ผิวโค้ง เลนส์บาง เลนส์หนา กระจก

เงาโค้ง การลากเส้นรังสี ความคลาดของเลนส์ ทัศนอุปกรณ์ การรวมคลื่นแสง การแทรกสอด 

การเลีย้วเบนและการวิเคราะหฟ์ูเรียร์ 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 

  วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ สารกึ่งตัวน า ไดโอด ทรานซิสเตอร์  

การออกแบบไบแอสและการขยายสัญญาณขนาดเล็ก วงจรออสซิลเลเตอร์ วงจรสวิตชิง 

หลักการเบือ้งตน้เกี่ยวกับดิจทิัลอิเล็กทรอนิกส์ 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 ฟสิิกส์ของนิวเคลียสและอนุภาค            3(3-0-6) 

Nuclear and Particle Physics 

             รากฐานเบื้องต้นของนิวเคลียร์ฟิสิกส์ ครอบคลุมเนื้อหาคุณสมบัติของนิวไคลด์ 

แบบจ าลองของนิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี แรงนิวเคลียร์ การสลายตัวของนิวเคลียส  

และปฏิกิรยิานวิเคลียร์ การแบ่งแยกตัวและการรวบรวมตัวของนิวเคลียส รากฐานเบือ้งต้นของ

อนุภาค มูลฐาน ครอบคลุมเนื้อหาการแปลงสมมาตร และกลุ่มสมมาตรที่เกิดขึ้นในฟิสิกส์

อนุภาค กฎการอนุรักษ์  และ การแตกของสมมาตร การจ าแนกอนุภาคมู ลฐาน  

และแบบจ าลองควารก์ ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกับการจ าแนก ทฤษฎีของอันตรกิรยิาพืน้ฐาน 

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 

โครงสร้างและพันธะอะตอม ระบบและโครงสร้างผลึก ความบกพร่องของผลึก 

สารละลายของแข็งและการแพร่ในของแข็ง การผิดรูปของวัสดุ สมบัติเชิงกล สมบัติทางความ

ร้อน สมบัติทางทางแสง การน าพาอเิล็กตรอน 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

ผลกึกึ่งตัวน าและผลกึเหลว พืน้ผิวเฟอร์มิ 

  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 

เทคโนโลยีการปลูกผลกึในสารกึ่งตัวน าและสารไดอิเล็กทริก การวิเคราะหผ์ลึก 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 

             แลตทิซและหน่วยเซลล์ โครงสร้างผลึก สมมาตรของผลึก เรขาคณิตของผลึก 

ทิศทางและระนาบแลตทิซในผลึก  วิธีการของเลาเอ แลตทิซส่วนกลับ สตรัคเจอร์แฟคเตอร์ 

ทฤษฎีการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ การพิสูจน์เฟส 

และการก าหนดโครงสรา้งของผลกึ  

 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 เนบิวลา 

แกแลกซี ่

  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 

  การทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองเกี่ยวกับ การถ่ายเทความร้อนของสสาร 

ความจุความร้อนของสสาร การเกิดภาพจากทัศนอุปกรณ์ สมบัติของแสง การสะท้อน การหัก

เห การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน การถ่ายภาพ วงจรกรองความถี่ วงจรกระแสสลับ วงจรเท

วินนิและนอร์ตัน  

  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 พัฒนาเครื่องมือ หรือวิเคราะห์ผลการทดลองในหัวข้อเกี่ยวกับ 

ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก การตรวจวัดอนุภาค ประจุไฟฟ้า สเปคตรัมของอะตอม  

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 โครงงานฟสิิกส์       2(0-6-3) 

  Project in Physics 

  โครงงานทางฟิสิกส์ ด้านทดลอง ด้านทฤษฎี หรือสิ่งประดิษฐ์ การเขียนรายงาน

วิชาการ และการน าเสนอ 

  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 ารแปลงลอร์ เ ลนซ์  สัญลั กษณ์ค ริ สทอฟ เฟล  อนุ พั น ธ์ โ ค วา เ รี ยนท์  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-กอร์ดอน สมมาตรและทฤษฎีบทนอยเธอร์ สนามเกจแบบอาบีเลียน 

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีแยงมิลส์ สมการดิแรก การท าลายสมมาตร 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 เคร่ืองมือวัดและระบบเฝา้ตรวจวัดด้วยคอมพิวเตอร์   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 

  พืน้ฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ ชุดค าสั่ง การเชื่อมตอ่กับ

วงจรภายนอก วงจรเวลา การขัดจังหวะ การจัดการหน่วยความจ า การเชื่อมต่อกับหน่วยเก็บ

ข้อมูล การโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง การเชื่อมตอ่กับผูใ้ช้และการประยุกต์ 

  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 ระบบสมองกลฝังตัวส าหรับฟสิิกส์ประยุกต์ 3(2-2-5) 

             Embedded System for Applied Physics 

      สถาปัตยกรรมของระบบสมองกลฝังตัว  อุปกรณ์และเครื่องมือส าหรับพัฒนาระบบ

สมองกลฝังตัว หลักการพื้นฐานส าหรับการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว 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 วัสดุศาสตร ์ส าหรับผลิตสื่อการสอนฟิสิกส์  

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 

 นวัตกรรมใหมแ่ละทันสมัยในสาขาวิชาฟิสิกส์ การอา่นแบบวิศวกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

การประดษิฐ์ 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 อัตราปฏิกิรยิา 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 เครื่องมือวิเคราะห์ระดับนาโน โครงสร้างและสมบัติเฉพาะของวัสดุนาโน 0 มิติ, 1 

มิติ, 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 ดาราศาสตร์ฟสิิกส์ 3(2-2-5) 

  Astrophysics 

 กลศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิกส์ดาราศาสตร์   วิวัฒนาการของดาวฤกษ์  ความดันและ

พลังงานภายในช้ันบรรยากาศดาวฤกษ์  สสาร อุณหภูมิ การแผ่รังสีของดาวฤกษ์ สเปคตรัม

ของเทหวัตถุ และความสว่างของดาวฤกษ์  ปฏิกิริยานิวเคลียร์ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานของดาว

ฤกษ์ การส่งผ่านความร้อนภายในช้ันบรรยากาศดาวฤกษ์  สนามแม่เหล็กของเทหวัตถุ  

โครงสร้างของดาวฤกษ์  การสั่นสะเทือนและคลื่นภายในช้ันบรรยากาศดาวฤกษ์   ระบบเทห

วัตถุคู่  ฟิสิกส์ของกาแลกซี จักรวาลวิทยาเบือ้งตน้  

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 บทน าการสังเกตการณ์ ความโน้ม

ถ่วงนิวโตเนียน โครงสร้างของจักรวาล แบบจ าลองทางจักรวาลวิทยาอย่างง่าย พารามิเตอร์

จากการสังเกต ค่าคงที่จักรวาล อายุของจักรวาล ความหนาแน่นของจักรวาลและสสารมืด 

คลื่นไมโครเวฟพืน้หลัง 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 

พืน้ฐานจักรวาลวิทยา แบบจ าลองฟรีดมานน์ จักรวาลวิทยาแบบไม่มาตรฐานสมบัติ

จากการสังเกตการณ์จักรวาล แบบจ าลองบิ๊กแบงร้อน จักรวาลวิทยาเริ่มแรก การเปลี่ยนเฟส

และการโป่งพองของจักรวาล บทน าทฤษฎีการก่อโครงร่าง ความไม่เสถียรด้านความโน้มถ่วง

ของสสารแบริออน สสารที่ไม่ใชแ่บริออน การรบกวนทางจักรวาลวิทยา คลื่นไมโครเวฟพืน้หลัง

ของจักรวาล สสารมืดและพลังงานมดื 
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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 

  การเลือกหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ การสืบค้นเอกสาร การน าเสนอและมีส่วนร่วม

อภปิรายในเชงิฟิสิกส์ 

  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 การน าเสนอ และ

การอภิปรายในหัวข้อทางดา้นฟิสิกส์ 

  Investigation, data collection, analysis, report, presentation and discussion in some 

topics of Physics  

 

244493 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

  Co-operative Education 

เรียนรู้จากประสบการณ์การท างาน  ในงานที่ เกี่ ยวข้องกับฟิสิกส์  ในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน ในฐานะพนักงานฝึกหัดเต็มเวลา หรือท าโครงการซึ่ง

เป็นประโยชน์ตอ่หนว่ยงาน 

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 

เรื่องเฉพาะทางดา้นฟิสิกส์ทฤษฏี หรอื ฟิสิกส์ประยุกต์ หรอื ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ หรอื 

จักรวาลวิทยา หรอื 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 การน าสถิติไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ระเบียบ

วิธีการทางสถิติ หลักเบื้องต้นของการส ารวจด้วยตัวอย่าง สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น  ตัว

แปรสุ่มและความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่าและการ

ทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์การถดถอยและ

สหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบด้วยไคก าลังสอง สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ และการใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปในการวิเคราะหแ์ละแปลผล 

  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.  เลขสามล าดับแรก    หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในล าดับที่ 4     หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

  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. เลขในล าดับที่ 5        หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา ดังตอ่ไปนี ้

  0 หมายถึง  ฟิสิกส์พืน้ฐาน คณิตศาสตร์ และ กระบวนการเชงิฟิสิกส์ทฤษฎี 

  1 หมายถึง  กลศาสตร์ กลศาสตร์ควอนตัม และ ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 

  2 หมายถึง  ฟิสิกส์อุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์เชิงสถิติ  

     และ ฟิสิกส์ไม่เชงิเส้น 

  3 หมายถึง  คลื่น การสั่นสะเทือน ทัศนศาสตร ์และ แมเ่หล็กไฟฟ้า 

  4 หมายถึง  อิเล็กทรอนิกส์ และ คอมพิวเตอร์ 

  5 หมายถึง  ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ และ ฟิสิกส์อนุภาค 

  6 หมายถึง  สมบัติของสสาร ฟิสิกส์ของแข็ง และ ฟิสิกส์ของวัสดุ 

  7 หมายถึง  ดาราศาสตร ์และ ฟิสิกส์ดาราศาสตร ์

  8 หมายถึง  ปฏิบัติการฟิสิกส์ เครื่องมือและการวัด  

     และ การสอนวิชาฟิสิกส์ 

  9 หมายถึง  สัมมนา หัวข้อพเิศษ การศกึษาด้วยตัวเอง การฝึกงาน  

     และโครงงาน 

 4. เลขในล าดับที่ 6        หมายถึง   อนุกรมของรายวิชา  
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 3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายปิยชนน ์ เกษสุวรรณ 35009006xxxxx ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วัสดุศาสตร์  

ฟิสิกส์ประยุกต์ 

ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2551 

2547 

2543 

2 นายไวพจน์  งามสอาด 55309900xxxxx ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2553 

2548 

2546 

3 นายนิยม  โฮ่งสิทธิ์ 35103000xxxxx อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ประยุกต์

ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2552 

2549 

2546 

4 นายวัชราวุฒิ  กฤตินธรรม 35101013xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2553 

2548 

2546 

5 นายเอกสิทธิ์ วงศร์าษฎร์ 35603001xxxxx อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ประยุกต์

ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2555 

2549 

2546 
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3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 

1* นายปิยชนน ์  เกษสุวรรณ 35009006xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(วัสดุศาสตร์) 

วท.ม.(ฟิสิกสป์ระยุกต)์ 

วท.บ.(ฟิสิกส)์ 

วัสดุศาสตร์  

ฟิสิกสป์ระยุกต ์

ฟิสิกส ์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2* นายไวพจน ์  งามสอาด 55309900xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(ฟิสิกส)์ 

วท.ม.(ฟิสิกส)์ 

วท.บ.(ฟิสิกส)์ 

ฟิสิกส ์

ฟิสิกส ์

ฟิสิกส ์

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

3 นายกฤษดา เหลอืงทองค า 36606001xxxxx อาจารย์ วท.ม. (ฟสิิกสป์ระยุกต)์ 

วท.บ.(ฟิสิกส)์ 

ฟิสิกสป์ระยุกต ์

ฟิสิกส ์

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

4 นางสาวชลธิชา  กฤษณเ์พ็ชร์ 31002036xxxxx อาจารย์ วท.ม.(นวิเคลียร์เทคโนโลย)ี 

วท.บ.(ฟิสิกส)์ 

นวิเคลียร์เทคโนโลยี 

ฟิสิกส ์

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

5* นายนิยม  โฮง่สิทธ์ิ 35103000xxxxx อาจารย์ วท.ด.(ฟิสิกส)์ 

วท.ม.(ฟิสิกสป์ระยุกต)์ 

วท.บ.(ฟิสิกส)์ 

ฟิสิกส ์

ฟิสิกสป์ระยุกต์

ฟิสิกส ์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

6 นายไพศาล  ดวงจักร์ ณ อยุธยา 37798000xxxxx อาจารย์ วท.ม.(ฟิสิกสป์ระยุกต)์ 

วท.บ. (ฟิสกิส์) 

ฟิสิกสป์ระยุกต ์

ฟิสิกส ์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยศลิปากร  

วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

7 นางสาวพมิพใ์จ แสงความสวา่ง 34699001xxxxx อาจารย์ ปร.ด.(ฟิสิกส)์ 

วท.ม.(ฟิสิกสป์ระยุกต)์ 

วท.บ.(ฟิสิกส)์ 

ฟิสิกส ์

ฟิสิกสป์ระยุกต ์

ฟิสิกส ์

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 

8 นายพงศพัศ  แรงดี 35710000xxxxx อาจารย์ ปร.ด.(ฟิสิกสท์ฤษฎี) 

วท.ม.(ฟิสิกส)์ 

วท.บ.(ฟิสิกส)์ 

ฟิสิกสท์ฤษฎี 

ฟิสิกส ์

ฟิสิกส ์

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

9 วา่ที่ร้อยตรี มนัส ภูทวี 36407003xxxxx อาจารย์ วท.ม. (ฟสิิกสศ์กึษา) 

 

วท.บ.(ฟิสิกส)์ 

ฟิสิกสศ์กึษา 

 

ฟิสิกส ์

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี       

พระจอมเกล้าธนบุรี 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

10* นายวัชราวุฒ ิ กฤตินธรรม 35101013xxxxx อาจารย์ ปร.ด.(ฟิสิกส)์ 

วท.ม.(ฟิสิกส)์ 

วท.บ.(ฟิสิกส)์ 

ฟิสิกส ์

ฟิสิกส ์

ฟิสิกส ์

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

11 นางสาวสริิกมล  แสงมอีานุภาพ 35201004xxxxx อาจารย์ ปร.ด.(วทิยาศาสตร์และ

วศิวกรรมวัสดุ) 

วท.ม. (ฟิสิกส)์ 

วท.บ. (ฟิสกิส์) 

วทิยาศาสตร์และ

วศิวกรรมวัสดุ 

ฟิสิกส ์

ฟิสิกส ์

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

12 นายสมฤทธ์ิ  อุน่อ้าย 35204003xxxxx อาจารย์ วท.ด.(ฟิสิกส)์ 

วท.ม.(ฟิสิกส)์ 

วท.บ.(ฟิสิกส)์ 

ฟิสิกส ์

ฟิสิกส ์

ฟิสิกส ์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

13 นายศุภกร จันเลน 15799000xxxxx อาจารย์ 

 

 

 

Ph.D. Mathematical 

Sciences (Theoretical 

Physics) 

วท.บ.(ฟิสิกส)์ 

Theoretical Physics 

 

 

ฟิสิกส ์

Durham University 

 

 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 

14 นายเอกสทิธ์ิ   วงศ์ราษฎร์ 35603001xxxxx อาจารย์ วท.ด.(ฟิสิกส)์ 

วท.ม.(ฟิสิกสป์ระยุกต)์ 

วท.บ.(ฟิสิกส)์ 

ฟิสิกส ์

ฟิสิกสป์ระยุกต ์

ฟิสิกส ์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

15 นายอุกฤษฏ ์ ไชยมงคล 156010010xxxxx อาจารย์ วท.ม. (ฟสิิกสป์ระยุกต)์ 

วท.บ.(ฟิสิกส์) 

ฟิสิกสป์ระยุกต ์

ฟิสิกส ์

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ  

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ป ี

1 นายบุรินทร์ ก าจัดภัย   

วทิยาลัยเพื่อการคน้ควา้ระดับ

รากฐาน  

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.S. 

วท.บ. 

Cosmology 

Physics 

ฟิสิกส ์

2546 

2542 

2539 

2 น.ส.พรรัตน์ ศรีสวัสดิ์   

ภาควิชาฟิสกิส์  

คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วศ.ม. 

วท.บ. 

ฟิสิกส ์

นวิเคลียร์เทคโนโลยี 

ฟิสิกส ์

2549 

2539 

2535 

3 นายเตมิศักดิ์ ศรีคริินทร์ 

ภาควิชาฟิสิกส ์ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.S. 

วท.บ. 

Macromolecular Science 

Macromolecular Science 

เคม ี

2541 

2538 

2534 

4 นายกรีฑา แก้วคง   

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

อาจารย์ ปร.ด. 

 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศกึษา 

ฟิสิกส ์

2553 

 

2547 

 

 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

  1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ 

ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีเพิ่มมากยิ่งขึน้ 

    2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อน าไปประยุกต์ในการเรียนการสอน 

       3) มีมนุษยสัมพันธ์และท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้ดี รวมทั้งสามารถปรับตัวเข้ากับผูร้่วมงาน/

สถานประกอบการได้ 

       4) มีความสามารถในการเป็นผู้น า และผู้ตาม รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานอย่าง

สร้างสรรค์ ตรงต่อเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเ้ข้ากับสถานประกอบการได้ 

       5) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน โดยมีเวลาในการฝึก

ประสบการณไ์ม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 หรอืมีรายงานการขาด-ลา ในช่วงระยะเวลาในการฝึกงานไม่เกินร้อย

ละ 10 ของเวลาการฝึกประสอบการณ์ โดยต้องมีการแจ้งหรือเอกสารการลาที่ ชัด เจนต่อ 

สถานฝึกประสบการณฯ์  
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       6) เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

       7) มีความกล้าในการแสดงออกและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน 

ให้มคีุณภาพยิ่งขึน้ 

 4.2 ช่วงเวลา 

      ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 4  

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

      จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศกึษา 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

      หัวข้อวชิาโครงงานต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์หรอืทฤษฎีพื้นฐาน

ฟิสิกส์ทีน่ิสติมคีวามสนใจ และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

      1) สามารถท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้ 

      2) มีความเชี่ยวชาญในการใชเ้ครื่องมือ โปรแกรม ในการท าโครงงาน 

      3) โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาได้ 

      4) มีความรูค้วามเข้าใจในกระบวนการวิจัย 

      5) สามารถท างานวิจัยเบือ้งตน้เพื่อใชใ้นการแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ 

      6) สามารถน าผลงานวิจัยไปเขียนเพื่อการเผยแพร่ได้ 

5.3 ช่วงเวลา 

      ภาคการศกึษาต้นและภาคการศกึษาปลาย ของช้ันปีที่ 4 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต 

      6 หนว่ยกิต 

 5.5 การเตรยีมการ 

      1) มีขัน้ตอนแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้กับนิสติเป็นรายบุคคล 

      2) ก าหนดช่ัวโมงการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และ

ปรับปรุงใหท้ันสมัยเสมอ 

      3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้าและ

ประเมินผล 

      4) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา 

      5) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จัดสิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องมือที่ใช้ 

ในการวิจัย 
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      6) จัดกิจกรรมเพื่อให้นสิิตน าเสนอผลงานเพื่อการเผยแพร่ 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 

      1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน 

      2) ประเมินผลจากการน าเสนอปากเปล่า และจากการเขียนรายงาน 

      3) ผูเ้รียนประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเองตามแบบฟอร์ม 

      4) ผูส้อนประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามแบบฟอร์ม 

      5) ผูส้อนและผูเ้รียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน 

      6) การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรยีนในการน าเสนอผลงาน 

      7) ผู้ประสานงานรายวิชาประเมินผลการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยความ

เห็นชอบของอาจารย์ประจ ารายวิชา 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ดา้นบุคลิกภาพ บูรณาการการพัฒนาบุคลิกภาพ ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมเสริม

หลักสูตรตลอดระยะเวลาการศกึษา 

2. ด้านคุณธรรม

จรยิธรรม  

2.1 มีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรยีนการสอนใน

รายวิชาต่างๆ โดยเฉพาะจริยธรรมทางวิชาการ 

2.2 จัดการเรยีนการสอนโดยยึดผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง   

2.3 มีการตรวจสอบและส่งเสริมให้นสิิตมคีุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวติ  

3. ด้านภาวะผู้น า 3.1 ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเอกให้นสิิตตอ้งท างานเป็นกลุ่ม

ทั้งในบทบาทของผู้น าและสมาชิกกลุ่ม  

3.2 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสร้างแรงจูงใจใหน้ิสิตรว่มกิจกรรมและ

ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นและแสดงออก  

3.3 ก าหนดบรรทัดฐานใน การเรียนรูใ้นกลุ่ม ปลูกฝังการมวีินัย ซื่อสัตย์ และ

ความรับผดิชอบต่อสว่นรวม 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 คุณธรรม จรยิธรรม 

      2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

     (1) มีความซื่อสัตย์สุจรติ 

     (2) มีระเบียบวินัย   

     (3) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

     (4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ้ื่น 

     (5) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม 

                       (6) ตระหนักและส านกึในความเป็นไทย 

     (7) มีความกตัญญู และน าคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวติ 
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      2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

   จัดการเรียนการสอนโดย ให้ความส าคัญกับความซื่อสัตย์สุจริตต่องานที่ได้รับ

มอบหมาย ให้ความส าคัญกับพฤติกรรมการมีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ และ เคารพกฎระเบียบของ

นิสติ โดยผู้สอนเป็นแบบอย่าง ฝกึจรยิธรรมทางวิชาการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดการ

เรียนการสอนให้นิสิตได้แสดงรับผิดชอบภาวะผู้น า และผู้ตาม และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น  

แก้ไขปัญหา แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น  ออกแบบการเรียนการสอนให้นิสิต 

มีจิตสาธารณะ สามารถใช้ความรู้ที่ได้ในห้องเรียนน าไปบริการชุมชนหรือสังคม ออกแบบการเรียนการ

สอนให้นิสิตตระหนักและส านึกในความเป็นไทย ออกแบบการเรียนการสอนให้นิสิตมีความกตัญญู  

และน าคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวติ 

   2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

     2.1.3.1 ประเมินความมีระเบียบวินัย พฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม ของนิสิต

ระหว่างเรียนตลอดหลักสูตรทั้งในช้ันเรียนและแหล่งฝึกงานโดยผู้สอน เพื่อนนิสิต ตนเอง และผู้รับ

ฝกึงาน 

     2.1.3.2 ประเมินจากผลงานเชิงวิชาการและงานที่มอบหมายให้นิสิตว่ามีความถูกต้อง

ทางจริยธรรมทางวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

     2.1.3.3 สรุปและประเมินพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และออกแบบแนวทางแก้ไข 

พร้อมตดิตามผล 

 

 2.2 ด้านความรู้ 

      2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

     (1) มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

     (2) มีความรูพ้ืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตรท์ี่จะน ามาอธิบายหลักการและ

ทฤษฏีในศาสตร์เฉพาะ 

     (3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของ

สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 

     (4) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

      2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

            จัดการเรียนการสอนให้นิสิตมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่

ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะน ามาอธิบายหลักการ

และทฤษฏีในศาสตร์เฉพาะ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของ

สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ สามารถ

บูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ โดยการค้นคว้าวิจัย และการสัมมนา  
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สอน การศกึษาเชิงวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (STEM Education) การเรียนโดยการทดลอง 

การปฏิบัติจริง  และการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นพื้นฐาน (Project-Based Learning) ในรายวิชา 

โครงงานฟิสิกส์หรอืรายวิชาอืน่ๆ  เป็นต้น 

      2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

     2.2.3.1 การทดสอบ 

     2.2.3.2 การประเมนิชิน้งาน 

     2.2.3.3 การประเมนิการน าเสนอหน้าช้ันเรยีน 

     2.2.3.4 การประเมนิผลการอภปิราย 

     2.2.3.5 การประเมนิการวิเคราะหก์รณีศกึษา 

     2.2.3.6 การประเมนิพัฒนาการของผูเ้รียนโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 

 2.3 ทักษะทางปัญญา 

      2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     (1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิดอย่าง

เป็นระบบ 

     (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือ 

ที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

     (3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  

ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องและเพื่อน าไปสู่การสรา้งสรรค์นวัตกรรม 

     (4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 

      2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ 

แก้ปัญหา คิด อย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ ด้วยตนเองและในกลุ่ม โดยใช้รูปแบบและ

วิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การเรียนเป็นกลุ่มแบบร่วมแรงร่วมใจ การอภิปราย  

การสัมมนา การวิเคราะห์การเรียน การสอนโดยใช้สื่อการสอน การศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและ

คณิตศาสตร์ (STEM Education) การเรียนโดยการทดลอง การปฏิบัติจริง  และการเรียนการสอนแบบ 

โครงงานเป็นพืน้ฐาน (Project-Based Learning) ในรายวิชา โครงงานฟิสิกส์หรอืรายวิชาอื่นๆ  เป็นต้น 

      2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     2.3.3.1 การประเมนิกระบวนการคิด 

     2.3.3.2 การทดสอบความสามารถในการคิด 
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     2.3.3.3 การประเมินผลงานที่เกิดจากกระบวนการคิด ได้แก่ รายงานการศึกษาและ

วิเคราะห ์กรณีศกึษา รายงานการศกึษาอิสระ รายงานผลการอภปิรายกลุ่มและรายงานผลการสัมมนา 

 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

      2.4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     (1) มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานรว่มกับผูอ้ื่นในฐานะผูน้ าและสมาชิกที่ดี 

     (2) มีความรับผดิชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 

     (3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณแ์ละวัฒนธรรมองค์กร 

     (4) มีทักษะในการด าเนินชีวติในพหุวัฒนธรรม 

      (5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  

      2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล และความรับผิดชอบ 

     จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียน 

กับผู้สอน ผู้เรียนกับสถานประกอบรับฝึกงาน โดยการมอบหมายให้ท ากิจกรรมหรือผลงานที่ต้องมี

ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การฝึกทักษะการท างานเป็นทีมทั้งในช้ันเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

ทั้งในหลักสูตรที่ศึกษา ระหว่างหลักสูตร และระหว่างสถาบัน 

      2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

     2.4.3.1 ประเมินความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

     2.4.3.2 ประเมินความรับผิดชอบในการเรียนและการท างานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 

     2.4.3.3 การประเมนิพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น 

 

 2.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     (1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล 

การแก้ปัญหา และน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

     (2) มีทักษะการใช้ภาษาเมื่อสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพรวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม     

(3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารและความรู้ ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ

อื่น เพื่อการค้นคว้า ได้อย่างเหมาะสมและจ าเป็น 
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(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

      2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     จัดการเรียนการสอน โดยการมอบหมายให้นิสิตศึกษาค้นคว้าและใช้ข้อมูล

สารสนเทศในการวิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหา และ อย่างสร้างสรรค์ ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่าง

บุคคล ทั้งการพูด การฟังและการเขียน จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน การศึกษาเชิง

วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (STEM Education) การเรียนโดยการทดลอง การปฏิบัติจริง  

และการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นพื้นฐาน (Project-Based Learning) ในรายวิชา โครงงานฟิสิกส์

หรอืรายวิชาอื่นๆ  เป็นต้น 

      2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     2.5.3.1 ประเมินผลการศกึษาค้นคว้า วิเคราะห ์และใช้ขอ้มูลสารสนเทศ 

     2.5.3.2 ประเมินทักษะการสื่อสารในชีวติประจ าวัน 

     2.5.3.3 ประเมินทักษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ 

     2.5.3.4 ประเมินผลงานที่นสิติได้วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข สื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 2.6 สุนทรยีภาพ 

      2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

     (1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

     2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

     จัดการเรียนการสอนโดยที่น าสุนทรียศิลป์มาประยุกต์เข้ากับเนื้อหารายวิชา 

มอบหมายใหท้ ากิจกรรมหรอืผลงานที่ใช้สุนทรียศลิป์กับกระบวนการเรียนรู้ทางฟิสิกส์ 

      2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

     2.6.3.1 การประเมินชิ้นงาน เช่น โปสเตอร์น าเสนอผลงานทางวิชาการ, รายงาน, 

บทความทางวิชาการ เป็นต้น 

     2.6.3.2 การประเมินการน าเสนอหน้าช้ันเรียน สัมมนา โครงงาน การศึกษาอิสระ 

หรอืสหกิจศึกษา 

     2.6.3.3 อภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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 2.7 ทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

      2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

     (1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

     (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

      2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม สุขภาพ

และพัฒนาบุคลิกภาพ 

     2.7.2.1 ตรวจสอบการปฏิบัติตนของผูเ้รียนตามหลักความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการ 

การใชว้ัสดุครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์  

     2.7.2.2 ตรวจการแต่งกายที่ถูกระเบียบทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน 

     2.7.2.3 บุคลิกภาพและการแสดงออกภายในห้องเรียน บุคลิกภาพจาก การน าเสนอ

หนา้ช้ันเรยีน การน าเสนอผลงานทางวิชาการ เชน่ โปสเตอร์ โครงงาน สัมมนา การศกึษาอิสระ หรอืสห

กิจศกึษา 

      2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ 

     2.7.3.1 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การใช้วัสดุ

ครุภัณฑ ์และเครื่องมือวทิยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย 

     2.7.3.2 การประเมนิการแต่งกายที่ถูกระเบียบ 

     2.7.3.3 การประเมินบุคลิกภาพขณะน าเสนอหน้าช้ันเรียนและการน าเสนอผลงาน

ทางวิชาการ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  

⚫   ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง     

รายวิชา 1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรี

ยภาพ 

7. ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บังคับ 

001101 การใชภ้าษาไทย     ○  ● ● ●  ○ ○ ●    ○ ● ○ ○ ○  ● ●  ●   
001102 ภาษาอังกฤษเตรยีมพรอ้ม    ●   ● ●  ● ●  ●   ● ● ●  ●  ● ●     
001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ลกกว้าง    ●   ● ●  ● ●  ●   ● ● ●  ●  ● ●     
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหนา้    ●   ● ●  ● ●  ●   ● ● ●  ●  ● ●     
002201 พลเมอืงใจอาสา    ● ● ● ● ●  ○ ○ ○ ●   ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○   
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม     ●  ●  ●    ○ ○    ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ●   
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล    ●    ●  ● ● ● ●   ○ ● ○   ●   ● ○   
003202 การจัดการสุขภาพและ 

สิ่งแวดล้อม 
   ● ●   ●  ● ●  ●   ● ● ●   ●   ● ○ ● ○ 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวิต     ●   ● ●  ● ● ● ○   ○  ○  ○  ○ ○ ○ ●   
004201 บุคลกิภาพและ 

           การแสดงออกในสังคม 

 

 

   ●  ●  ●  ● ● ● ●   ○  ○  ●  ● ●  ●  ● 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรี

ยภาพ 

7. ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   

241151 แคลคูลัส 1        ⚫ ⚫   ⚫ ⚫               

241152 แคลคูลัส 2        ⚫ ⚫   ⚫ ⚫               

241253 แคลคูลัส 3        ⚫ ⚫   ⚫ ⚫               

242104 เคม ี1  ⚫      ⚫    ⚫    ⚫     ⚫       

243101 ชีววิทยา 1  ⚫      ⚫     ⚫  ⚫       ⚫      

244101 ฟิสกิส ์1        ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫             

244102 ฟิสกิส ์2        ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫             

กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์

เฉพาะ 
   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

247221 สถติิวิเคราะห ์        ⚫ ⚫    ⚫  ⚫    ⚫  ⚫   ⚫    

วิชาเอกบังคับ 

244181กระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์

เชิงฟิสิกส์ 
⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

244201 คณิตศาสตรส์ าหรับฟิสกิส ์ ⚫ ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫      ⚫  ⚫     

244211 กลศาสตร์    ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫             

244221 อุณหฟิสกิส ์   ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫             
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รายวิชา 1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรี

ยภาพ 

7. ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

244231 การสั่นสะเทือนและคลื่น   ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫             

244232 ทฤษฏแีมเ่หล็กไฟฟ้า    ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫             

244241 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าหรับฟิสกิส์ 
⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    

244251 ฟิสกิสย์ุคใหม ่   ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫      ⚫       

244281 การทดลองฟิสกิส ์1 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

244282 การทดลองฟิสกิส ์2 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

244311 กลศาสตร์ควอนตัม    ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫               

244322 กลศาสตร์เชิงสถติิ   ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫               

244331 ทัศนศาสตร์   ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

244341 วงจรไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ 
  ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫      

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
⚫ 

⚫ ⚫ 

244381 การทดลองฟิสกิส์ 3 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

244382 การทดลองฟิสกิส ์4 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

244391 โครงงานฟิสิกส์  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫      ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 
244445 นวัตกรรมและการประดษิฐ ์ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    

244491 สัมมนา   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 
244492 การศึกษาอสิระ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
244493 สหกจิศึกษา ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรี

ยภาพ 

7. ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

วิชาเอกเลือก 

กลุ่มฟิสิกส์ทฤษฎี 

244312 ทฤษฎคีวอนตัมและ

โครงสรา้งอะตอม 
  ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫     ⚫  ⚫     

244313 กลศาสตรล์ากรองจแ์ละแฮ

มลิโตเนียน   
  ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫               

244314 ของไหลจุลภาคเบื้องต้น  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫       

244351 ฟิสกิสข์องนิวเคลยีสและ

อนุภาค 
  ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫      ⚫   ⚫    

244412 ทฤษฎีสนามเบื้องต้น ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   

244451 ชีวฟิสกิส์   ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫               

244494 หัวข้อคัดสรรทางฟิสกิส์ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

กลุ่มฟิสิกส์นวัตกรรมและการประดษิฐ ์

244301 ฟิสกิสเ์ชิงค านวณ ⚫ ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫      ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    

244441 เครื่องมือวัดและระบบเฝ้า

ตรวจวัดดว้ยคอมพิวเตอร์ 
 ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫             

244442 ไมโครคอนโทรลเลอร์และ

การโปรแกรม 
 ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫     
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รายวิชา 1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรี

ยภาพ 

7. ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

244443 ระบบสมองกลฝังตัวส าหรับ

ฟิสกิสป์ระยุกต์ 
 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫  ⚫ ⚫ ⚫     

244444 นวัตกรรมเพื่ อการสอน

ฟิสกิส์ 
 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    

244494 หัวข้อคัดสรรทางฟิสิกส์ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

กลุ่มฟิสิกส์ดาราศาสตร์และจักรวาลวทิยา 

244371 ดาราศาสตรเ์บือ้งต้น   ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫     ⚫  ⚫ ⚫  ⚫  

244411  ทฤษฎสีัมพัทธภาพไอน์สไตน์   ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫         ⚫    

244471 ดาราศาสตรฟ์ิสกิส์ ⚫  ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ 
244473 จักรวาลวิทยาเบือ้งต้น   ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫               

244474 จักรวาลวิทยาและพลังงาน

มดื 
  ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫               

244494 หัวข้อคัดสรรทางฟิสกิส์ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

กลุ่มฟิสิกส์วัสดุศาสตร์ 

244360 ฟิสกิสว์ัสดุศาสตร์เบื้องต้น ⚫ ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    

244361 ฟิสกิสส์ถานะของแข็ง   ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫            ⚫   

244362 เทคโนโลยีการปลูกผลกึ      ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫          ⚫   

244363 ผลึกศาสตร์เบือ้งต้นและ

การเลีย้วเบนรังสีเอกซ์   ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫            ⚫   
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รายวิชา 1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรี

ยภาพ 

7. ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

244452 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น   ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫               
244494 หัวข้อคัดสรรทางฟิสิกส์ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

244103 ฟิสกิสเ์บือ้งต้น        ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫             

244104 ฟิสกิสว์ิทยาศาสตรช์ีวภาพ        ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫             

244105 ฟิสกิสท์างการแพทย์        ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫               
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต  

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

      2.1.1 ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบ

การประกันคุณภาพภายในของคณะ ที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งคณะ และน าไปด าเนินการ 

จนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูป้ระเมินภายนอกจะต้องตรวจสอบได้ 

      2.1.2 การทวนสอบในระดับวิชา โดยให้นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนในระดับ

รายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียน 

การสอน และมีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

      2.1.3 ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ในระดับรายวิชาทั้ งรายวิชาภาคทฤษฎี 

และภาคปฏิบัติ ตามร้อยละของรายวิชาที่ก าหนด มีการพิจารณาความสอดคล้องของเครื่องมือวัด  

และประเมินผลการเรียนรู้กับตารางวิเคราะห์หลักสูตร การตรวจสอบผลการให้คะแนนกับเครื่องมอืวัด

และประเมินผลการเรียนรู้  รวมถึงผลงานของนิสิต และการสัมภาษณ์ผู้ ช่วยสอนในแหล่งฝึก  

การทวนสอบข้อสอบ 

      2.1.4 ทวนสอบระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในคณะ ด าเนนิการทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล      

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

      ด าเนินการโดยการศึกษาวิจัยติดตามบัณฑิตทุกปี และน าผลการวิจัยมาพัฒนา /ปรับปรุง

หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรยีนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

      เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

               1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใด

ได้รับอักษร I หรอือักษร P 
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2. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศกึษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

3. มีคา่ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 2.00 

4. ไม่มพีันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงนิหรอืพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา 

บทบาทหนา้ที่ของอาจารย์ตามพันธกิจ สมรรถนะความเป็นครู หลักสูตร รายวิชา และการจัดการเรียน

การสอน กิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกิจกรรมที่ ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  

และมีอาจารย์พี่เลีย้งให้ค าปรึกษาอาจารย์ใหม่ 

 1.2 คณะมอบหมายงานโดยมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์เป็นผู้ใหค้ าแนะน า 

 1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ มีการพัฒนาความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนการ

วิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการในองค์กรต่างๆ การประชุม

ทั้งในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

      2.1.1 จัดสัมมนาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกปี เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 

ให้ได้มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด   

      2.1.2 ออกแบบระบบการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้โดยคณาจารย์ นิสติ และผูเ้กี่ยวข้องมี

ส่วนร่วม 

      2.1.3 จัดโครงการอบรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 

      2.1.4 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียน

การสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 

      2.1.5 สนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้

ทันสมัย 

      2.1.6 ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้มีความรู้ความเข้าใจใน STEM Education และ Problem-

Based Learning สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนตลอดจนการวิจัยในช้ันเรยีน  

 

 2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

      2.2.1 บริหารจัดการให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และ

ฟิสิกส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

      2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ มีสว่นร่วมในกิจกรรมการบริการวชิาการแก่ชุมชน 

      2.2.3 จัดโครงการให้อาจารย์ มีส่วนร่วมในการด าเนินงานหรือให้บริการทางวิชาการ 

ร่วมกับหนว่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อาจารย์ มีความรูแ้ละทักษะที่ทันสมัย 
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      2.2.4 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ผลงานวิจัย  ผลงานทางวชิาการ และเสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน  

 การก ากับมาตรฐานให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ ที่ประกาศเพิ่มเติม 

 

2. บัณฑิต 

 ในปัจจุบันยังมีความต้องการบุคลากรสาขาฟิสิกส์อย่างมาก เนื่องจากเป็นสาขาวิชา  

ที่ขาดแคลน  แม้ว่าสถานศึกษาต่างๆ ที่เป็นหน่วยผลิตจะมีการเปิดรับจ านวนไม่น้อย แต่ก็ยังมีผู้สมัคร

เข้าเรียนในสถานศึกษาต่างๆ ในจ านวนที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ในด้าน  

ความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตนั้นได้จัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตเพื่อจะได้น ามาเป็น

ข้อมูลที่ส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตร 

 

3. นิสิต 

 3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นสิิต 

      3.1.1 คณะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนิสิตทุกคน พร้อมจัดระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษาและจัดอัตราส่วนอาจารย์ตอ่นิสติไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

      3.1.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการ

ท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นสิิต 

 3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 

      กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้อง  

ขอดูกระดาษค าตอบในการสอบตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 

ทั้งนีเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

 

4. คณาจารย์ 

 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

      มีระบบและด าเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ 

ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกและ /หรือมีความเช่ียวชาญ

ในสาขาฟิสิกส์หรอืสาขาที่เกี่ยวข้อง 
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 4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

      มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

และอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ

ประเมินผล  การรวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 

 4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

      ส าหรับอาจารย์พิเศษมีความส าคัญเนื่องจากเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการ

ปฏิบัติมาให้กับนิสิต จึงก าหนดนโยบายว่าอย่างน้อย 1 รายวิชาบังคับ จะต้องมีอาจารย์พิเศษหรือ

วิทยากรมาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3 ช่ัวโมงและอาจารย์พิเศษนั้น ต้องเป็นผู้มปีระสบการณ์ตรงหรือ

มีวุฒกิารศกึษาระดับปริญญาโทขึน้ไป 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

5.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 5.2 วางแผนการบริหารหลักสูตร 

 5.3 จัดอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน ตามคุณวุฒิและประสบการณ์ 

 5.4 จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูต้ามที่หลักสูตรและคณะก าหนด 

 5.5 จัดระบบการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสติ 

 5.6 จัดระบบและด าเนนิการประเมนิผลการจัดการเรยีนการสอน 

 5.7 ก ากับ ตดิตาม และแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 

 5.8 ประเมินหลักสูตรทั้งระบบและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้

สอดคล้องกับความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 6.1 การบริหารงบประมาณ 

      คณะวางแผนงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพื่อจัดซื้อต ารา 

วารสาร โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน  

ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ 

รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้ด้วยตนเองของนสิิต 

 

 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

      คณะส ารวจและด าเนินการให้มีเอกสารค าสอน หนังสือ ต ารา และระบบสืบค้นข้อมูล    

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอุปกรณ์ที่ใชส้นับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
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 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

      6.3.1 ศึกษาและส ารวจความต้องการของผู้เรียน อาจารย์ผู้สอน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ

หลักศูตร และน ามาวางแผนการจัดหาและแผนการใชท้รัพยากรการเรียนการสอน 

      6.3.2 ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจน

สื่อประกอบการเรียนการสอน 

      6.3.3 ติดตามการใชท้รัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

      6.3.4 ประสานงานและสนับสนุนให้มีต าราหรือสื่อประกอบในแหล่งสหกิจศึกษาอย่าง

เพียงพอ 

 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

      6.4.1 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากร

การเรียนการ สอนและการวิจัย โดยใหอ้าจารย์ บุคลากรและนิสติ มีสว่นร่วม 

      6.4.2 ประเมินความพึงพอใจต่อความเพียงพอของทรัพยากร ของอาจารย์ บุคลากรและนิสติ 

      6.4.3 ติดตามการใชท้รัพยากร ทั้งต ารา วารสาร สื่อ และอุปกรณ์ ตามความเหมาะสมและ

สถานการณข์องมหาวิทยาลัย 

      6.4.4 น าผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร มาปรับปรุงแผนและการบริหาร

จัดการทรัพยากรในปีต่อไป 

      6.5 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

  6.5.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

      วางแผนและด าเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ที่มี 

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งความตอ้งการของคณะ 

  6.5.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

      วางแผนการพัฒนาบุคลากรสนับสนุน โดยส่งเสริมให้เข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา 

หรอืศกึษาดูงาน ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับสาระส าคัญของหลักสูตรและแนวทางการจัดการศึกษา 

เพื่อสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนได้ ทั้งการเรียนในช้ันเรียน หอ้งปฏิบัติการ และแหล่งฝกึงาน
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มี

ส่วนร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และ

ทบทวนการด าเนินการของหลักสูตร  
     

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

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบ    ทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศกึษา  ที่เปิดสอน

ให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลงัสิ้นสุดปีการศกึษา 
     

6. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิิตตามมาตรฐาน           

ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 

อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะ

ปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน 

กลยุทธ์  การสอน หรอื การประเมินผลการเรียนรู้ 

จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 

ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศ

หรอืค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า

ม)ี ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสุดท้าย/บัณฑติ

ใหม่ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีตอ่บัณฑติ

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0 
     

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 9 9 11 12 

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 9 9 9 9 9 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

      1.1.1 มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์การสอนรายวิชา  

โดยอาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และ /หรือมีการปรึกษาผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตร 

และการจัดการเรียนการสอน 

      1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ

สอนทั้ง 7 ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิตและผู้เยี่ยมสอนรวมทั้ง  

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ก าหนดในรายละเอียด 

ของหลักสูตรและรายวิชา 

      1.1.3 จัดระบบการประเมนิผลประจ าปี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจารย์ 

ผูร้ับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และผูช่้วยสอนในแหล่งฝกึมีส่วนรว่ม 

      1.1.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอน 

และข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

      1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคน เมื่อสิ้นสุด

การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา  

      1.2.2 อาจารย์ผู้เยี่ยมสอน ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์  

ที่เยี่ยมสอนตามข้อก าหนดของคณะ เมื่อสิ้นสุดการสอน 

      1.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน

สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกันวางแผนปรับปรุง /

พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียทุกหน่วยงาน 

 2.2 คณะกรรมการประ เมิ นหลั กสู ต ร  ว า งแผนและประ เมิ นหลั กสู ต รทั้ ง ร ะบบ  

โดยใช้กระบวนการวิจัย จากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผล  

ของหลักสูตร ได้แก่ นิสิตและบัณฑิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสิต บุคลากรสนับสนุน 

ผู้ ช่วยสอนในแหล่งฝึก บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต (สถานที่ท างานของบัณฑิตหรือสถาบันการศึกษา 

ที่บัณฑิตศึกษาต่อ) ผู้รับบริการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จากการสอบถามสัมภาษณ์  

และสังเกต 
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 2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอน 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 คณะก าหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผลการด าเนินงานตาม

รายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และตัวบ่งชีท้ี่ก าหนดของหลักสูตร 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็นรายงาน  

เสนอต่อมหาวิทยาลัย 

 4.2 จัดประชุมน าเสนอการประเมินหลักสูตรต่ออาจารย์  สถานประกอบการที่นิสิตไปสหกิจ

ศกึษา นิสติและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรับทราบ ตรวจสอบผลการประเมิน และระดม

ข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

 4.3 ปรับปรุง /พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร  

ความต้องการของผู้ ใ ช้นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองก รอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษา 
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ภาคผนวก ก                                                                                                                 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2553                                    

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก ข                                                                                                                

เปรยีบเทยีบหลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. 2560  
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐาน

ของ สกอ. 

หลักสูตร 

พ.ศ.2555  

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ.2560  

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไมน่อ้ยกว่า 30 30 30 

 1.1 ศกึษาท่ัวไปบังคับ - 21 30 

 1.2 ศกึษาท่ัวไปเลอืก - 9 - 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน       ไมน่อ้ยกว่า 72  90 90 

 2.1 กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชพี - 31 31 

     2.1.1 กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 
- 25 25 

     2.1.2 กลุ่มวิชาพืน้ฐานเฉพาะด้าน - 6 6 

 2.2 กลุ่มวิชาเอก - 59 59 

     2.2.3 วชิาเอกบังคับ - 47 50 

     2.2.4 วชิาเอกเลอืก        ไมน่อ้ยกว่า - 12 9 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี             ไมน่อ้ยกว่า      6   6 6 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า  120 126 126 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตร พ.ศ. 2555 และหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                    21  หน่วยกิต                   วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                    30  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา                               9  หน่วยกิต                    กลุ่มวิชาภาษา                            12  หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        

   3(3-0-6)               

 

ปิด

รายวิชา 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

Fundamental of English                                

   3(3-0-6)  
 

 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    

Developmental English                                 

3(3-0-6)  
 

 

 
 

 001101 การใชภ้าษาไทย  

Usage of Thai Language             

     3(2-2-5) 

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

 

 

 
 

 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม     

Ready English  

3(2-2-5) 

 
 

 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative  English 

3(2-2-5) 

 
 

 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                        3  หน่วยกิต                                             ปิดกลุ่มวิชาสังคมศกึษา 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)    

ปิด

รายวิชา 

 Civilization  and  Indigenous  Wisdom    

003136 พะเยาศกึษา 3(2-2-5)   

 Phayao Studies    

กลุ่มวิชาพลานามัย   1 หน่วยกิต    บังคับเลือก         1 หน่วยกิต                       ปิดกลุ่มพลานามัย 

004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1)     

 

 

 

 

 

 

 

ปิด

รายวิชา 

 

 

 

 

 

 

004151 เกม 

Game 

1(0-2-1)  
 

 

004152 บรหิารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1)    

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2-1)    

004154 ว่ายน้ า     

Swimming 

1(0-2-1)    

004155 ลีลาศ    

Ballroom Dance 

 

1(0-2-1) 

   

004156 ตะกร้อ   

Takraw  

1(0-2-1)  
 

 

004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1)    
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

004158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1(0-2-1)     

 

 

 

 

 

 

 

ปิด

รายวิชา 

 

 

 

 

004159 เทนนิส   

Tennis 

1(0-2-1)    

004160 เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis 

1(0-2-1)  
 

 

004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

    1(0-2-1)    

004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1)    

004163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2-1)  
 

 

004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2-1)  
 

 

004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  

Art of Self Defense           

1(0-2-1)  
 

 

กลุ่มวิชาบูรณาการ                          8 หน่วยกิต                       กลุ่มวิชาบูรณาการ                          18 หน่วยกิต 

005171 ชีวติและสุขภาพ    

Life  and  Health              

3(3-0-6)  
 

  

 

ปิด

รายวิชา 

 

 

005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 

Living Management 

3(2-2-5)    

005173 ทักษะชีวติ  

Life Skills  

   2(1-2-3)    

   002201 พลเมืองใจอาสา                         3(3-2-5)                            

    Citizen Mind by Citizenship   

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

 

 

 

   002202 สังคมพหุวัฒนธรรม       3(3-2-5 )                             

    Multicultural  Society                                          

   003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล                    3(3-2-5 )                             

    Communication in Digital Society  

   003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  

Health and Environment Management                           

3(3-2-5)                           

   004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ                3(3-2-5 )                             

    Art of Living  

   004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  3(3-2-5 )                             

    Socialized Personality  

วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก   ไม่น้อยกว่า       9    หน่วยกิต                                        ปิดรายวชิาศกึษาท่ัวไปเลือก 

กลุ่มวิชาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

English for Academic Purposes 

 

3(3-0-6)    ปิด

รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า   3(3-0-6)     

 

 

 

 

ปิด

รายวิชา 

 

 Information Science for Study and Research   

002122 ปรัชญาเพื่อชวีิต 

Philosophy for Life 

3(3-0-6)    

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language Society and Culture 

3(3-0-6)    

002124 ปรทิัศน์ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0-6)    

002125 ดุรยิางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

3(3-0-6)    

002126 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ    3(3-0-6)     

ปิด

รายวิชา 

 

 Fundamental Laws for Quality of Life         

003132 ไทยกับประชาคมโลก    3(3-0-6)    

 Thai and the World Community                           

003133 วิถีไทย วถิีทัศน์ 

Thai Way and Vision 

3(3-0-6)     

ปิด

รายวิชา 003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     

Politics  Economy and Society             

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

006140 มนุษยก์ับสิ่งแวดล้อม    

Man and Environment 

3(3-0-6)     

 

 

 

 

 

ปิด

รายวิชา 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)    

 Introduction to Computer Information Science   

006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวติในยุคสารสนเทศ   3(3-0-6)    

 Mathematics for Life in the Information Age    

006143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6)    

 Drugs and Chemicals in Daily Life                

006144 อาหารและวิถีชวีิต 

Food  and  Life  Style 

3(3-0-6)    

006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกล้ตัว 3(3-0-6)    

 Energy and Technology  Around  Us   

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Science in Daily Life 

3(3-0-6)    ปิด

รายวิชา 

กลุ่มวิชาบูรณาการ 



97 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

005170 พฤติกรรมมนุษย์   

Human Behavior                  

3(3-0-6)    ปิด

รายวิชา 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน   90  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

241111   

 

คณิตศาสตร์ 1                                       3(2-2-5) 

Mathematic I 

   ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์  

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 

   ปิด

รายวิชา 

241112 คณิตศาสตร์ 2                                       3(2-2-5) 

Mathematic II 

   เทคนิกการอินทิกรัล  อินทิกรัลไม่ตรงแบบ  ล าดับและ

อนุกรม อนุกรมก าลัง  ฟังก์ชันหลายตัวแปร  ลิมิตและ

ความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร   อนุพันธ์ของ

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 

   ปิด

รายวิชา 

241225 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ                          3(2-2-5) 

Ordinary Differential Equations 

     สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิ ง

อนุพันธ์สามัญอันดับสูงที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปรและ

การประยุกต์ ระบบสมการของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

เชิงเส้น การแปลงลาปลาซ ผลเฉลยในรูปอนุกรมของ

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ อนุกรมฟูเ รียร์ ปัญหาค่า

ขอบเขต และสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบือ้งต้น 

     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 

 

 

  ปิด

รายวิชา 
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  241151 แคลคูลัส 1                                     3(3-0-6) 

Calculus I 

     อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิต ความต่อเนื่อง 

อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและฟังก์ชัน

ค่าเวคเตอร์ของจ านวนจริงและการประยุกต์  

เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การ

ประยุกต์ใช้อนุพันธ์รูปแบบยังไม่ก าหนด  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 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  241152 แคลคูลัส 2                                   3(3-0-6) 

Calculus II 

     พีชคณิตของเวคเตอร์ในสามมิติ ปริพันธ์ตาม

เส้นเบื้องต้น ล าดับและอนุกรม การกระจาย

อนุกรมเทยเ์ลอรข์องฟังก์ชันมูลฐาน การหาปรพิันธ์

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 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  241253 แคลคูลัส 3                                    3(3-0-6) 

Calculus III 

   สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ 

เส้นตรง ระนาบ และพื้นผิว ในปริภูมิสามมิติ  

แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและการ

ประยุกต์ 

   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 

 

 

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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242104 

 

เคมี 1                                            4(3-3-8) 

Chemistry I 

   บทน าทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม 

ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง 

ของ เหลว ของแข็ งอสัณฐานและคอลลอยด์  การ

เปลี่ยนแปลงสถานะและเทอร์โมไดนามิกส์เบื้องต้น 

สารละลายและสมบัติของสารละลาย ทฤษฎีกรดเบส เคมี

อนิทรีย์ 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 

242104 

 

เคมี 1                                            4(3-3-8) 

Chemistry I 

   บทน าทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้าง

อะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมี แก๊ส 

ของแข็ ง  ของ เหลว  ของแข็ ง อสัณฐานและ

คอลลอยด์ การเปลี่ยนแปลงสถานะและเทอร์โม

ไดนามิกส์เบื้องต้น สารละลายและสมบัติของ

สารละลาย ทฤษฎีกรดเบส เคมีอินทรีย์ 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 

คงเดมิ 

243101 

 

ชีววทิยา 1                                             4(3-3-8) 

Biology I 

       ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คณุสมบัติ การ

จัดระบบ และสารเคมีของชีวติ เซลลแ์ละ  เมแทบอลซิึม 

พันธุศาสตร์ ววิัฒนาการ ความหลากหลายของสิง่มีชีวิต 

โครงสรา้งและหน้าทีข่องพืชและสัตว ์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 

 

ชีววทิยา 1                                   4(3-3-8) 

Biology I 

     ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ 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 

คงเดมิ 

244101 ฟิสิกส์ 1                                                4(3-3-8) 

 Physics I 

     การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนต าแหน่งใน 1 และ 2 มิติ การ

เคลื่อนที่แบบหมุน งานและพลังงาน กลศาสตร์ของ

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 ฟิสิกส์ 1                                     4(3-3-8) 

Physics I 

    หน่วยการวัดทางฟิสิกส์ ปริมาณสเกลาร์และ

ปริมาณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่เนื่องจากความเร่ง

ใน 1 มิติ การเคลื่อนที่ภายใต้สนามความโน้มถ่วง 

สมดุลของแรง และ กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน การ

เคลื่อนที่แบบวงกลมและกลศาสตร์ของวัตถุแข็ง

เกร็ง โมเมนตัมและการชน งาน พลังงาน และ กฎ

การอนุ รักษ์ ในวิ ชาฟิสิ กส์  สมบัติ ของสสาร 

กลศาสตร์ของไหล คลื่นและการสั่น เสียงและการ

ได้ยิน แสง สมบัติของแสง ระบบเลนส์และการ

มองเห็น ความร้อนและอุณหภูมิ ระบบก๊าซอุดมคติ 

ปรับค า 

อธิบาย

รายวิชา 
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theory of light, heat and ideal gas, thermodynamics, 

heat engine and kinetic theory 

สมการสถานะและกฏทางอุณหพลศาสตร์ทั้งสี่  

ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ และเคร่ืองยนต์ความร้อน 

     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 

244102 ฟิสิกส์ 2                                           4(3-3-8) 

Physics II 

    ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ 

ศักย์ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรงและอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้า 

การเหนี่ยวน าแม่เหล็กและกฏของฟาราเดย์ การเหนี่ยวน า 

การสั่นทางแม่เหล็กไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 

สนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง วงจร

และอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ 

กัมมันตรังสีและนิวเคลียส ก าเนิดทฤษฎีควอนตัม 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 ฟิสิกส์ 2                                  4(3-3-8) 

Physics II 

     ไฟฟ้าสถิต ประจุ ไฟฟ้าและแรงทางไฟฟ้า 

เวกเตอร์สนามไฟฟ้าจากประจุไฟฟ้าบนตัวน าแบบ

ต่างๆ  การหาสนามไฟฟ้าจากกฎของเกาส์  

ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้าและสารไดอิเล็กทริก 

กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน วงจรไฟฟ้า

กระแสตรง  สารแม่ เหล็กและแหล่ งก า เนิ ด

สนามแม่เหล็ก เวกเตอร์สนามแม่เหล็กจากการ

เคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า  กฏของบิโอ-ซาวาร์ท 

และ กฏของแอมแปร์ การเหนี่ยวน าเชิงแม่เหล็ก 

และกฏของฟาราเดย์ แหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 

วงจรไฟฟ้ากระสลับ วงจรตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวน า 

ตัวเก็บประจุ 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 

ปรับค า 

อธิบาย

รายวิชา 
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กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน        6 หน่วยกิต    

146200 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ             3(3-0-6) 

English for Specific Purposes 

      ภาษาอังกฤษในบรบิทที่เฉพาะเจาะจงโดยใชท้ักษะ

การฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่มหวัข้อและประเด็นการ

พูดและการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกบัศาสตรท์ี่นิสิตก าลงั

ศึกษาให้มคีวามสอดคล้องกับค าศัพท์ 

      English in more specific contexts through listening, 

speaking, reading, and writing skill with additions of 

various speaking and writing topics 

146200 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ    3(3-0-6) 

English for Specific Purposes 

      ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่มหัวข้อ

และประเด็นการพูดและการเขี ยนที่มี ค วาม

เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิตก าลังศึกษาให้มีความ

สอดคล้องกับค าศัพท์ 

      English in more specific contexts through 

listening, speaking, reading, and writing skill with 

additions of various speaking and writing topics 

ปรับ

ชั่วโมง

บรรยาย 

ปฏิบัติ 

และ

ศึกษา

ค้นคว้า

ด้วย

ตนเอง 

247221 

 

สถิตวิิเคราะห์                                          3(2-2-5) 

Statistical Analysis   

      แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิต ิการน าสถิติ

ไปใช้ในชวีิตประจ าวัน ระเบียบวิธีการทางสถิต ิหลกั

เบือ้งต้นของการส ารวจด้วยตัวอย่าง สถิตพิรรณนา ความ

น่าจะเป็น  ตัวแปรสุม่และความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม 

การแจกแจงของตัวสถติิ การประมาณค่าและการทดสอบ

สมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบือ้งต้น การ

วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพนัธ์เชิงเส้น การทดสอบ

ด้วยไคก าลังสอง สถิตไิม่อิงพารามิเตอร์ และการใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปลผล 

      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 

247221 

 

สถิตวิิเคราะห์                                 3(2-2-5) 

Statistical Analysis   

      แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การ

น าสถิติไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ระเบียบวิธีการทาง

สถิติ หลักเบื้องต้นของการส ารวจด้วยตัวอย่าง 

สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น  ตัวแปรสุ่มและ

ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัว

สถิติ การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน 

การวิ เคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น  การ

วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การ

ทดสอบด้วยไคก าลังสอง สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ 

และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปลผล 

      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 

คงเดมิ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ                 51  หน่วยกิต    

244181 กระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์  1(0-3-2) 

Scientific Method in Physics  

244181 กระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์   1(0-3-2) 

Scientific Method in Physics  

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับค่าความผิดพลาด ข้อมูลตัว

แปรเดี่ยว ทฤษฎีทางสถิติและวิธีการถดถอย อุปกรณ์บาง

ชนิดและวิธีการวัดที่ถูกต้อง การวิเคราะห์การทดลองบาง

ประการ เหตุผล และตรรกในการทดลอง การบันทึกผล

การทดลอง กราฟชนิดต่างๆและการวิเคราะห์ การ

ค านวณค่าผิดพลาด  

     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 

     การแก้ปัญหาตามวิธีวิทยาศาสตร์ ข้อมูลตัว

แปรเดี่ยว เคร่ืองมือวัดและวิธีการวัดที่ถูกต้อง 

เหตุผลและตรรกในการทดลอง การบันทึกผลการ

ทดลอง การวิเคราะห์การทดลอง กราฟและการ

วิเคราะห์ ทฤษฎีทางสถิติและวิธีการถดถอย การ

ค านวณค่าผิดพลาด        

     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 

244201 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์                       3(3-0-6) 

Mathematics for Physics 

     เวกเตอร์และเมตริกซ์ เวกเตอร์เชิงวิเคราะห์ขั้นสูง 

อนุกรม การแปลงฟูเรียร์และลาปลาซ สมการเชิงอนุพันธ์

สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ปัญหาค่าเร่ิมต้นและ

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 

244201 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์  3(3-0-6) 

Mathematics for Physics  

   เวกเตอร์และเมตริกซ์ เวกเตอร์เชิงวิเคราะห์ขั้น

สูง อนุกรม การแปลงฟูเรียร์และลาปลาซ สมการ

เชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 

ปัญหาค่า เ ร่ิมต้นและขอบเขต ฟั งก์ชันพิ เศษ 

แคลคูลัสของการแปรผัน แคลคูลัสของตัวแปร

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 

คงเดิม 

244211 กลศาสตร์ 1                                       3(3-0-6) 

Mechanics I        

    นิยามของเวกเตอร์และสเกลาร์ การด าเนิน การของ

เวกเตอร์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กลศาสตร์แบบนิวตัน

ของอนุภาคเดี่ยวใน 1 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ การสั่น แรง

ศูนย์กลาง การเคลื่อนที่ในกรอบอ้างอิงไม่เฉื่อย การ

เคลื่อนที่ของระบบอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง

เบื้องต้น  กลศาสตร์แบบลากรองจ์และแบบแฮมิลตัน

เบือ้งต้น 

     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 กลศาสตร์                                      3(3-0-6) 

Mechanics    

    กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน กลศาสตร์แบบนิวตัน

ของอนุภาคเดี่ยวใน 1 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ การสั่น 

แรงศูนย์กลาง การเคลื่อนที่ในกรอบอ้างองิไม่เฉื่อย 

การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค การเคลื่อนที่ของ

วัตถุแข็งเกร็งเบื้องต้น กลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น 

กลศาสตร์แบบลากรองจ์และแบบแฮมลิตันเบือ้งตน้ 

     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, 

ปรบัชื่อ

และค า 

อธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

motion, introduction to Lagrangian and Hamiltonian 

mechanics 

introduction to Lagrangian and Hamiltonian 

mechanics      

244221 อุณหฟิสิกส์                                         3(3-0-6) 

Thermal Physics 

      สมการสถานะ กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ วัฏจักรคาร์

โนท์และเคร่ืองยนต์  เอนโทรปี  ศักย์เทอร์โมไดนามิกส์

และความสัมพันธ์ของแมกซ์เวลล์ พลังงานเสรีกิบส์กับ

การเปลี่ยนเฟส เทอร์โมไดนามิกส์กับสมดุลปฏิกิริยาเคมี 

กลศาสตร์เชิงสถิตเิบือ้งต้น 

      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 

244221 อุณหฟิสิกส์                                   3(3-0-6) 

Thermal Physics 

   สมการสถานะ กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ วัฏจักร

คาร์โนท์และเคร่ืองยนต์  เอนโทรปี  ศักย์เทอร์โม

ไดนามิกส์และความสัมพันธ์ของแมกซ์ เวลล์  

พลังงานเสรีกิบส์กับการเปลี่ยนเฟส เทอร์โม

ไดนามิกส์กับสมดุลปฏิกิริยาเคมี กลศาสตร์เชิง

สถิตเิบือ้งต้น 

   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 

คงเดมิ 

244231 การสั่นสะเทือนและคลื่น                          3(3-0-6) 

Vibrations and Waves 

      การสั่นแบบต่างๆ สมการคลื่นในหลายมิติ คลื่น

เคลื่อนที่และคลื่นนิ่ง สมบัติของคลื่น การวิเคราะห์แบบฟู

เรียร์ กลศาสตร์ของคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟา้  

      Modes of vibrations, wave equations in n-

dimensions, traveling and standing waves, properties of 

waves, Fourier analysis, wave mechanics, 

electromagnetic waves 

244231 การสั่นสะเทือนและคลื่น                    3(3-0-6) 

Vibrations and Waves 

    การสั่นแบบต่างๆ สมการคลื่นในหลายมิติ คลื่น

เคลื่อนที่และคลื่นนิ่ง สมบัติของคลื่น การวิเคราะห์

แบบฟูเรียร์ กลศาสตร์ของคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟา้                                           

    Modes of vibrations, wave equations in  n-

dimensions, traveling and standing waves, 

properties of waves, Fourier analysis, wave 

mechanics, electromagnetic waves 

คงเดมิ 

244232 ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟา้                               3(3-0-6) 

Electromagnetic Theory  

      ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กสถิต สนามไฟฟ้าและสนาม 

แม่เหล็กในตัวกลาง ข้อปัญหาค่าขอบเขต สมการแมกซ์

เวลล์ การแผ่ของสนามแม่เหล็กไฟฟา้ในตัวกลาง 

      Electrostatic, magnetostatic, electrostatic and 

magnetostatic fields in media, electrostatics boundary 

conditions and analogy to magnetostatic, Maxwell’s 

equations, and electromagnetic waves in media           

244232 ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟา้                         3(3-0-6) 

Electromagnetic Theory  

      ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กสถิต สนามไฟฟ้าและ

สนาม แม่เหล็กในตัวกลาง ข้อปัญหาค่าขอบเขต 

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           

คงเดิม 

244241 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับฟิสิกส์   3(2-2-5) 

Computer Programming for Physics 

  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาระดับสูง รูป

ประโยคและไวยากรณ์ของภาษาโปรแกรม ตัวแปรต่างๆ 

244241 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับฟิสิกส์  

Computer Programming for Physics     3(2-2-5)                                                 

     อัลกอริทึม, โครงสร้างของโปรแกรม, การน า

ข้อมูลเข้าและออกจากโปรแกรม, ชนิดของตัวแปร, 

ทิศทางการท างานของโปรแกรม , เงื่อนไขการ

ปรับค า 

อธิบาย

รายวิชา 
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การเลือกทิศทางการท างาน การเขียนฟังก์ชันค านวณทาง

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 

ตัดสินใจ, การวนซ้ า, และการประยุกต์ส าหรับงาน

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 

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, wave-

particle duality, probability wave and Schrodinger 

equation, solid state physics, nuclear physics and 

elementary particles 

244251 ฟิสิกส์ยุคใหม่                                 3(3-0-6) 

Modern Physics 

    ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

ทั่วไปเบื้องต้น, ทฤษฎีแห่งความไม่ต่อเนื่อง ฟิสิกส์

อะตอม, สภาพคู่ควบคลื่น-อนุภาค, โครงสร้างเชิง

โมเลกุล , ฟิสิกส์สถานะของแข็ ง , โครงสร้าง

นิวเคลียร์ ฟสิิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคมูลฐาน 

     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 

ปรับค า 

อธิบาย

รายวิชา 

244281 การทดลองฟิสิกส์ 1                               1(0-3-2) 

 Experimental Physics I 

    การทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองเกี่ยวกับ การ

ถ่ายเทความร้อนของสสาร ความจุความร้อนของสสาร 

แรง การเคลื่อนที่ การอนุรักษ์พลังงาน สมบัติของของไหล  

    Experiments and data analysis involve in heat 

transfer, heat capacity, force, motions, energy 

conservations, fluid mechanics 

244281 การทดลองฟิสิกส์ 1                        1(0-3-2) 

Experimental Physics I 

    การทดลองและวิ เคราะห์ผลการทดลอง

เกี่ยวกับ แรง มวล และการเคลื่อนที่ การอนุรักษ์

พลังงาน กลศาสตร์ของไหล 

    Experiments and data analysis involve in force, 

mass and motion, energy conservations, fluid 

mechanics 

ปรับค า 

อธิบาย

รายวิชา 

244282 การทดลองฟิสิกส์    2                           1(0-3-2) 

Experimental Physics II 

   การทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองเกี่ยวกับ ไฟ้ฟ้า

สถิต แม่เหล็กสถิต สารไดอิเล็กทริก และสารแม่เหล็ก 

สมบัติของคลื่น คลื่นนิ่ง คลื่นเสียง  

   Experiments and data analysis involves in 

electrostatic, magnetostatic, dielectric, magnetic, 

properties of wave, standing wave, sound wave 

244282 การทดลองฟิสิกส์    2                      1(0-3-2) 

Experimental Physics II 

   การทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองเกี่ยวกับ  

ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กสถิต สารไดอิเล็กทริก สาร

แม่เหล็ก สมบัติของคลื่น คลื่นนิ่ง คลื่นเสียง 

    Experiments and data analysis involve in, 

electrostatic, magnetostatic, dielectric matter, 

magnetic matter, properties of wave, standing 

wave, sound wave     

ปรับค า 

อธิบาย

รายวิชา 

244311 กลศาสตร์ควอนตัม                               3(3-0-6)   

Quantum Mechanics 

   ข้อจ ากัดของกลศาสตร์แผนเดิม และแนวคิดเบื้องต้น

ของกลศาสตร์ควอนตัม ฟังก์ชันคลื่นและความหมายของ

ฟังชันก์คลื่น หลักความไม่แน่นอน ตัวด าเนินการ สมการช

244311 กลศาสตร์ควอนตัม                          3(3-0-6)   

Quantum Mechanics 

    ฟังก์ชันคลื่น สัจพจน์ของกลศาสตร์ควอนตัม 

สมการโชดิงเงอร์ อนุภาคในบ่อศักย์อนันย์ อนุภาค

ในบ่อศักย์จ ากัด อนุภาคในบ่อศักย์ฮาร์โมนิกส์ 

ปรับชื่อ

และค า 

อธิบาย

รายวิชา 
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เรอดิงเงอร์ ผลเฉลยของสมการชเรอดิงเงอร์ในปัญหาหนึง่

มิติ อนุภาคในบ่อศักย์ การเคลื่อนที่ของอนุภาคทะลุผ่าน

เข้าก าแพงศักย์ 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 

อนุภาคอิสระ การะสะท้อนและการทะลุ ผ่าน

ก าแพงศักย์ ผลเฉลยของสมการชเรอดิงเงอร์ใน

ปัญหาสามมิต ิ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 

244321 กลศาสตร์เชิงสถิติ                               3(3-0-6) 

Statistical Mechanics 

   หลักเบื้องต้นของกลศาสตร์เชิงสถิติ ฟังก์ชันการแจก

แจงแบบต่างๆ ฟังก์ชันพาร์ทิชัน สถิติแบบแมกซ์เวลล์-

โบลตซ์มันน์ สถิติแบบเฟอร์มี-ดิแรก สถิติแบบโบส-

ไอน์สไตน์ การประยุกต์กลศาสตร์เชิงสถิติ 

    Basic principles of statistical mechanics, various types 

of distribution function, partition function, Maxwell-

Boltzmann statistics, Fermi-Dirac statistics, Bose-

Einstein statistics, applications of statistical mechanics 

244322 กลศาสตร์เชิงสถิติ                           3(3-0-6) 

Statistical Mechanics 

      หลักเบื้องต้นของกลศาสตร์เชิงสถิติ ฟังก์ชัน

การแจกแจง ฟังก์ชันพาร์ทิชัน สถิติแบบแมกซ์

เวลล์-โบลตซ์มันน์ สถิติแบบเฟอร์มี-ดิแรก สถิติ

แบบโบส-ไอน์สไตน์ การประยุกต์กลศาสตร์เชิง

สถิติ 

       Basic principles of statistical mechanics, 

distribution function, partition function, Maxwell-

Boltzmann statistics, Fermi-Dirac statistics, Bose-

Einstein statistics, applications of statistical 

mechanics 

ปรบัรหัส

รายวิชา 

และค า 

อธิบาย

รายวชิา 

244331 ทัศนศาสตร ์                                       3(2-2-5) 

Optics 

   คุณสมบัติของแสง ระนาบเรียบปริซึม ผิวโค้ง เลนส์บาง 

เลนส์หนา กระจกเงาโค้ง การลากเส้นเส้นรังสี อเบอร์

เรชันของเลนส์ ทัศนอุปกรณ์ การรวมคลื่นแสง การแทรก

สอด การเลี้ยวเบนและการวิเคราะห์ฟูเรียร์ 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 

244331 ทัศนศาสตร ์                                  3(2-2-5) 

Optics 

     สมบัติเชิงกายภาพของแสง ระนาบเรียบปริซึม 

ผิวโค้ง เลนส์บาง เลนส์หนา 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 

ปรับค า 

อธิบาย

รายวิชา 

244341 วงจรไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์                   3(2-2-5) 

Electric and Electronics Circuit       

244341 วงจรไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์             3(2-2-5) 

Electric and Electronics Circuit       

คงเดมิ 
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  วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ สารกึ่งตัวน า 

ไดโอด ทรานซิสเตอร์ การออกแบบไบแอสและการขยาย

สัญญาณขนาดเล็ก วงจรออสซิลเลเตอร์ วงจรสวิตชิง 

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 

  วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ สารกึ่ง

ตัวน า ไดโอด ทรานซิสเตอร์ การออกแบบไบแอส

แ ล ะ ก า ร ข ย า ย สัญญ าณขน าด เ ล็ ก  ว ง จ ร

ออสซิลเลเตอร์ วงจรสวิตชิง หลักการเบื้องต้น

เกี่ยวกับดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ 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 

244381   การทดลองฟิสิกส์ 3                               1(0-3-2) 

Experimental Physics III 

    การทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองเกี่ยวกับ การ

เกิดภาพจากทัศนอุปกรณ์ สมบัติของแสง การถ่ายภาพ 

วงจรกรองความถี่ วงจรกระแสสลับ วงจรเทวินนิและนอร์

ตัน  

         Experiments and data analysis involve in optical 

instruments, optical properties, photography, filter 

circuits, AC circuits, Thevenin’s circuit, Norton's circuit 

244381   การทดลองฟิสิกส์ 3                       1(0-3-2) 

Experimental Physics III 

   การทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองเกี่ยวกับ 

การถ่ายเทความร้อนของสสาร ความจุความร้อน

ของสสาร การเกิดภาพจากทัศนอุปกรณ์ สมบัติ

ของแสง การสะท้อน การหักเห การแทรกสอดและ

การเลี้ยวเบน การถ่ายภาพ วงจรกรองความถี่ 

วงจรกระแสสลับ วงจรเทวินนิและนอร์ตัน  

    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 

ปรับค า 

อธิบาย

รายวิชา 

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 การทดลองฟิสิกส์ 4                        1(0-3-2) 

Experimental Physics IV 

    การทดลอง พัฒนาเคร่ืองมือ หรือวิเคราะห์ผล

การทดลองในหัวข้อเกี่ยวกับ ปรากฏการณ์โฟโตอิ

เล็ กต ริก  การตรวจวัดอนุภาค  ประจุ ไฟฟ้ า 

สเปคตรัมของอะตอม เซลล์สุริยะ  การทดลองคัด

สรรอื่นๆ ไดแ้ก่ 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 

ปรับค า 

อธิบาย

รายวิชา 

244491   สัมมนา                                              1(0-3-2)   

Seminar  

244491   สัมมนา                                         1(0-3-2)   

Seminar  

ปรับค า 

อธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

  การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียน

รายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อสัก

ถามในประเด็นทางด้านฟิสิกส์ 

  Searching, collecting data, analyzing, report writing, 

presenting, discussing and answering question in physics   

   การเลือกหัวข้อเ ร่ืองที่น่าสนใจ การสืบค้น

เอกสาร การน าเสนอและมีส่วนร่วมอภิปรายในเชิง

ฟิสิกส์ 

   Selection of seminar topic on interesting topic, 

literature search, presentation and participation in 

discussion in physics 

244492 โครงงานฟิสิกส์                                   2(0-6-3) 

 Project in Physics 

   โครงงานทางฟิสิกส์ ด้านทดลอง หรือ ด้านทฤษฎี หรือ

สิ่งประดิษฐ ์การบันทีกและวิเคราะห์ผล การเขียนรายงาน

วิชาการและการน าเสนอ 

   Project in experimental physics or theoretical physics 

or invention, data recording and data analysis, academic 

report and presentation 

244391   

 

โครงงานฟิสิกส์                                2(0-6-3) 

Project in Physics 

   โครงงานทางฟิสิกส์ ด้านทดลอง ด้านทฤษฎี 

หรือสิ่งประดิษฐ์ การเขียนรายงานวิชาการ และ

การน าเสนอ 

    Project in Physics field, experiment, theory or 

innovation, academic report and presentation 

ปรับรหัส

รายวิชา 

  244445 นวัตกรรมและการประดิษฐ ์                3(2-2-5) 

New innovation and invention 

      นวัตกรรมใหม่และทันสมัยในสาขาวิชาฟิสิกส์ 

การอ่านแบบวิศวกรรมและสิ่ งประดิษฐ์  การ

ประดิษฐ ์หลักการ ทฤษฎี และเทคโนโลย ีสิทธิบัตร

และอนุสิทธิบัตร 

        New and update innovations in physics, 

invention, principles, theory and  technologies, 

patent and petty patent 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

ให้เลือกเรยีนวิชาต่อไปนี้ เพยีง 1 รายวชิา 

244493 

 

การศึกษาอิสระ                                     6 หน่วยกิต 

Independent Study 

      การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การ

เขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปรายในหัวข้อ

ทางด้านฟิสิกส์ 

      Investigation, data collection, analysis, report, 

presentation and discussion in some topics of Physics 

244492 

 

การศึกษาอิสระ                             6 หน่วยกิต 

Independent Study 

  การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปรายใน

หัวข้อทางด้านฟิสิกส์ 

  Investigation, data collection, analysis, report, 

presentation and discussion in some topics of 

Physics 

ปรับรหัส

วิชา 

244494 

 

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 

  ปิด

รายวิชา 

244495 

 

สหกิจศกึษา                                         6 หน่วยกิต 

Co-operative Education 

244493 

 

สหกิจศกึษา                                  6 หน่วยกิต 

Co-operative Education 

ปรับรหัส

วิชา 
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      เ รียน รู้จากประสบการณ์การท างาน ในงานที่

เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ 

หรือเอกชน ในฐานะพนักงานฝึกหัดเต็มเวลา หรือท 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 

      เรียนรู้จากประสบการณ์การท างาน ในงานที่

เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ ในสถานประกอบการ องค์กร

ภาครัฐ หรือเอกชน ในฐานะพนักงานฝึกหัดเต็ม

เวลา  ห รือท า โครงการซึ่ ง เป็ นประโยชน์ต่อ

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 

กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 

244301 

 

ฟิสิกส์เชิงค านวณ                                  3(2-2-5) 

Computational Physics 

    การอินเตอร์โปเลต การประมาณ การหาค่าของการ

อนิทิเกรต และอนุพันธ์ วิธีการอเิทอเรทีฟ การหาผลเฉลย

ของสมการที่ไม่เป็นเชิงเส้น การหาค าตอบของสมการ

อนุพันธ์แบบธรรมดา และของระบบสมการเชิงเส้น การ

วิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน การค านวณค่าไอเกน และ

ไอเกนเวกเตอร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการ

ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปแก้ปัญหาทางฟิสิกส์  

     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 

244301 

 

ฟิสิกส์เชิงค านวณ                             3(2-2-5) 

Computational Physics 

    การหาผลเฉลยของปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่อยู่

ในวิชาฟิสิกส์ อาทิ การประมาณ ผลเฉลยของ

สมการเดี่ยว  ผลเฉลยของระบบสมการทั้งเชิงเส้น

และไม่เชิงเส้น  การค านวณอนุพันธ์  ผลเฉลยและ

การจ าลองสมการอนุพันธ์สามัญหรืออนุพันธ์ย่อย  

การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน  การค านวณค่า

ปรพิันธ์ วิธีการแบบมอนติ-คาร์โล  การอนิเตอร์โป

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 

ปรับค า 

อธิบาย

รายวิชา 

244312 กลศาสตร์ควอนตัม 2                             3(3-0-6) 

Quantum Mechanics II 

   อะตอมคล้ายไฮโดรเจน กลศาสตร์เมทริกซ์ การ

เปลี่ยนเบซิสและการท าเมทริกซ์ให้ทแยงมุม วิธีการ

ประมาณส าหรับสถานะที่ถูกกัก ทฤษฎีการรบกวนแบบไม่

ขึ้นกับเวลา ทฤษฎีการรบกวนแบบขึ้นกับเวลา ระบบ

อนุภาคเหมือน และทฤษฎีการกระเจิงเบือ้งต้น 

   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 

244312   ทฤษฎคีวอนตัมและโครงสรา้งอะตอม    3(3-0-6) 

Quantum Theory and atomic structure 

    กลศาสตร์เมทริกซ์ สัญลักษณ์ดิแรก โมเมนตัม

เชิงมุม และสปิน อะตอมคล้ายไฮโดรเจน ฮีเลียม

อะตอม ตารางธาตุ ทฤษฎีการรบกวนแบบไม่ขึ้นกบั

เวลา โครงสรา้งพลังงานแบบละเอยีด ปรากฏการซี

แมน ทฤษฎีการรบกวนแบบขึ้นกับเวลา ระบบสอง

สถานะ ทฤษฎีการกระเจิงเบือ้งต้น 

    Matrix mechanics, Dirac notation, angular 

momentum and spin, the hydrogen-like atom, 

Helium atom, periodic table, time independent 

perturbation theory, fine structure, Zeeman 

ปรับชื่อ

และค า 

อธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

effect,  time dependent perturbation theory, two 

system of state, introduction of scattering theory 

244313   กลศาสตร์ 2                                       3(3-0-6) 

Mechanics II 

   แคลคูลัสของการแปรผัน สมการของลากรองจ์ การ

ประยุกต์ใช้กลศาสตร์แบบลากรองจ์ สมการของแฮมิลตัน 

การประยุกต์ใช้กลศาสตร์แบบแฮมิลตัน พลศาสตร์ของ

ระบบอนุภาค พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง 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 

244313   กลศาสตร์ลากรองจ์และแฮมิลโตเนียน  3(3-0-6) 

Lagrangian and Hamiltonian Mechanics 

   แคลคูลัสของการแปรผัน สมการของลากรองจ์

และสมการของแฮมิลตัน การประยุกต์ใช้กลศาสตร์

แบบลากรองจ์และกลศาสตร์แบบแฮมิลตัน 

พลศาสตร์ของระบบอนุภาค พลศาสตร์ของวัตถุ

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 

ปรับชื่อ

และค า 

อธิบาย

รายวิชา 

  244314

  

ของไหลจุลภาคเบือ้งต้น                    3(2-2-5) 

 Introduction to Microfluidics 

      ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับของไหล

จุลภาค สมการควบคุมการไหล ผลเฉลยของ

สมการการไหล ความต้านทานการไหลและความจุ

เชิงของไหล การแพร่ สมการการไหลที่ขึ้นกับเวลา 

ปรากฎการณ์แคพพิลลารี ของไหลเชิงไฟฟ้า 

อิเล็กโตรออสโมซิส ไดอิเล็กโตรโฟรีซิส วิธีการ

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 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

244351   นิวเคลียร์ฟิสกิส์                                   3(3-0-6) 

Nuclear Physics 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม รังสีเอ็กซ์ 

องค์ประกอบของนิวเคลียส สมบัติของนิวเคลียส แรง

นิวเคลียร์ แบบจ าลองของนิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี 

อัตรกิริยาของการแผ่รังสีกับสสาร เคร่ืองมือวัดและการ

วัดการแผ่รังสี เคร่ืองเร่งอนุภาค ปฏิกิริยานิวเคลียร์ 

ฟิสิกส์ของนิวตรอน การแบ่งแยกตัวและการรวมตัวของ

นิวเคลียส แหล่งพลังงานนิวเคลียร์ 

244351   ฟิสิกส์ของนิวเคลียสและอนุภาค       3(3-0-6) 

Nuclear and Particle Physics 

    รากฐานเบือ้งต้นของนิวเคลียร์ฟิสกิส์ครอบคลมุ

เนือ้หาคุณสมบตัิของนิวไคลด์ แบบจ าลองของ

นิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี แรงนวิเคลียร์ การ

สลายตัวของนิวเคลียสและปฏิกิริยานวิเคลียร์ การ

แบ่งแยกตัวและการรวบรวมตัวของนวิเคลียส 

รากฐานเบือ้งต้นของอนุภาคมูลฐาน ครอบคลุม

เนือ้หาการแปลงสมมาตรและกลุ่มสมมาตรที่

ปรับชื่อ

รายวิชา

และ 

ค า 

อธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

  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 

เกิดขึน้ในฟิสกิส์อนุภาค กฎการอนุรักษ์ และการ

แตกของสมมาตร การจ าแนกอนุภาคมูลฐาน  

และแบบจ าลองควาร์ก ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับ

การจ าแนก ทฤษฎขีองอันตรกิริยาพืน้ฐาน 

     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 ฟิสกิสว์ัสดุศาสตร์เบื้องต้น             3(2-2-5) 

Introduction to material physics 

 โครงสร้างและพันธะอะตอม ระบบและโครงสร้าง

ผลึก ความบกพร่องของผลึก สารละลายของแข็ง

และการแพร่ในของแข็ง การผิดรูปของวัสดุ สมบัติ

เชิงกล สมบัติทางความร้อน สมบัติทางทางแสง 

การน าพาอิเล็กตรอน สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทาง

แม่เหล็ก 

  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 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

244361 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง                             3(3-0-6) 

Solid State Physics 

   โครงสร้างผลึก การเลี้ยวเบนของคลื่นโดยผลึกและ

โครงสรา้งส่วนกลับ การยึดเหนี่ยวในผลึก การสั่นไหวของ

โครงผลึก สมบัติ เชิงความร้อนของของแข็ง ทฤษฎี

แถบพลังงานผลึกกึ่งตัวน าและผลึกเหลว พืน้ผิวเฟอร์มิ 

   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 ทฤษฎีแถบพลังงานผลึกกึ่งตัวน าและผลึก

เหลว พืน้ผิวเฟอร์มิ 

    Crystal structure, diffraction of wave of crystal 

in real space and reciprocal lattice, crystal binding, 

ปรับค า 

อธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

thermal properties of solids, energy band theory, 

semiconductor crystal and liquid crystal and Fermi level 

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 ระบบ

สุญญากาศ การปลูกผลึกโดยเทคนิคต่างๆ เช่น 

การปลูกแบบไอระเหยเคมีและไอระเหยความร้อน 

การปลูกผลึกด้วยเลเซอร์ สปัตเตอริง เทคโนโลยี

การปลูกผลึกในสารกึ่งตัวน าและสารไดอิเล็กทริก 

การวิเคราะห์ผลึก ทฤษฎีการเกิดผลึกแบบ ไอ-ของ

ไหล-ของแข็ง , ไอ-ของแข็ง , ไอ-ของแข็ง 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-liquid-

solid, vapor-solid and liquid-liquid mechanism, 

nucleation, thermodynamics for crystal growth 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  244363   ผลึกศาสตร์เบือ้งต้นและการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์                                   

3(2-2-5) 

Introductory Crystallography and X-ray diffraction 

      แลตทิซและหน่วยเซลล์  โครงสร้างผลึก 

สมมาตรของผลึก เรขาคณิตของผลึก ทิศทางและ

ระนาบแลตทิซในผลึก  วิธีการของเลาเอ แลตทิ

ซส่วนกลับ สตรัคเจอร์แฟคเตอร์ ทฤษฎีการ

เลี้ยวเบนของรังสี เอกซ์  เค ร่ืองวิ เคราะห์การ

เลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ การพิสูจน์เฟสและการก าหนด

โครงสรา้งของผลึก  

      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 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

244371 ดาราศาสตร์เบือ้งต้น                             3(2-2-5) 

Introductory Astronomy 

244371 ดาราศาสตร์เบือ้งต้น                       3(2-2-5) 

Introductory Astronomy 

ปรับค า 



112 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

      ระบบพิกัดดาราศาสตร์ การวัดปริมาณทางดารา

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 

     ระบบพิกัดดาราศาสตร์ การวัดปริมาณทาง

ดาราศาสตร์ อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ เวลาทาง

ดาราศาสตร์ ดวงจันทร์ 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 

อธิบาย

รายวิชา 

  244411   ทฤษฎีสัมพัทธภาพไอน์สไตน์               3(3-0-6) 

Einstein’s Theory of Relativity 

      เวกเตอร์ แคลคูลัสอนุพันธ์ เวกเตอร์แนว

สัมผัส ระบบพิกัดเชิงโค้ง เทนเซอร์เมตริก การ

แปลงลอร์เลนซ์ สัญลักษณ์คริสทอฟเฟล อนุพันธ์

โควาเรียนท์ จโีอเดสิก  

ความโค้ง กฎการอนุรักษ์ในกลศาสตร์คลาสสิก 

สมการสนามไอน์สไตน์ ทฤษฎีกาลอวกาศ และ

ความโนม้ถ่วงของไอน์สไตน์ 

      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 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  244412 ทฤษฎีสนามเบือ้งต้น                         3(3-0-6) 

Introduction to Field Theory 

      สนามแบบกาลิเลโอและสนามเชิงสัมพัทธภาพ 

ลากรานเจียนและฮามิลโทเนียนของสนาม สมการ

ไคลน์-กอร์ดอน สมมาตรและทฤษฎีบทนอยเธอร์ 

สนามเกจแบบอาบีเลียน สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

ทฤษฎีแยงมิลส์ สมการดิแรก การท าลายสมมาตร 

โกลด์สโตนโหมด กลไกของฮกิส์ 

     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 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

244441 เคร่ืองมือวัดและระบบเฝ้าตรวจวัดด้วยคอมพิวเตอร์                          

                                                          3(2-2-5) 

Instrumentation and Data Acquisition System 

244441 เ ค ร่ื อ ง มื อ วั ด แ ล ะ ร ะ บบ เ ฝ้ า ต ร ว จ วั ด ด้ ว ย

คอมพิวเตอร์                                 3(2-2-5) 

Instrumentation and Data Acquisition System 

คงเดมิ 
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      หลักการวัดทางฟิสิกส์ อุปกรณ์และเทคนิคการวัด 

ระบบเคร่ืองวัดทางฟิสิกส์ เทคนิคการเชื่อมโยงกับระบบ

ข้ อมู ล  ว งจรและ โปรแกรมควบคุ มการ เ ชื่ อมต่อ

คอมพิ ว เตอ ร์  การแปลงป ริมาณทางฟิ สิ ก ส์ เ ป็ น

สัญญาณไฟฟ้า 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 

      หลักการวัดทางฟิสิกส์ อุปกรณ์และเทคนิค

การวัด ระบบเคร่ืองวัดทางฟิสิกส์ เทคนิคการ

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 

244442 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการโปรแกรม         3(2-2-5) 

 Microcontroller and Programming   

      พื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ สถาปัตยกรรม

ฮาร์ดแวร์ ชุดค าสั่ง การเชื่อมต่อกับวงจรภายนอก การ

โปรแกรม 

      Fundamental of microcontrollers, hardware 

architecture, instruction set, interfacing to external 

devices, programming with high level languages and 

application 

244442 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการโปรแกรม 3(2-2-5) 

 Microcontroller and Programming   

   พืน้ฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ สถาปัตยกรรม

ฮาร์ดแวร์ ชุดค าสั่ง การเชื่อมต่อกับวงจรภายนอก 

วงจรเวลา การขัดจังหวะ การจัดการหน่วยความจ า 

การเชื่อมต่อกับหน่วยเก็บข้อมูล การโปรแกรมด้วย

ภาษาระดับสูง  การเชื่อมต่อกับ ผู้ ใช้และการ

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 

ปรับค า 

อธิบาย

รายวิชา 

  244443   ระบบสมองกลฝังตัวส าหรับฟิสิกส์ประยุกต์ 

                                                   3(2-2-5) 

Embedded System for Applied Physics 

      สถาปัตยกรรมของระบบสมองกลฝังตัว  

อุปกรณ์และเคร่ืองมือส าหรับพัฒนาระบบสมองกล

ฝังตัว หลักการพื้นฐานส าหรับการพัฒนาระบบ

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 

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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  244444 การสรา้งสื่อส าหรับการสอนฟิสิกส์      3(2-2-5) 

Invention of Instructional media for Teaching 

Physics 

 การประยุกต์ ความรู้พื้นฐานจากวิชากลศาสตร์

คลาสสิก ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นและการสั่น 

เทอร์โมไดนามิกส์ ส าหรับผลิตสื่อการสอนฟิสิกส์  

  Application of basic concepts in Classical 

Mechanics, Electromagnetic Theory, Waves and 

Vibration, Thermodynamics for construction media 

of teaching physics 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

244451 ชีวฟิสิกส์                                          3(3-0-6) 

Biophysics 

   โครงสร้างและการท างานของระบบชีวภาพ 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 

244451 ชีวฟิสิกส์                                   3(3-0-6) 

Biophysics 

   แรง พลังงาน และ พันธะเคมี ชีวโมเลกุล ดีเอ็น

เอ อา ร์ เอ็น เอ โปรตีน  เซลล์  เซลล์ประสาท 

สัญญาณประสาท อัตราปฏิกิริยา กระบวนการส่ง

ถ่าย 

    Force, energy and chemical bonding, 

biomolecules, DNA, RNA, protein, cell, neuron, 

nerve signal, rates of reaction, transport process 

ปรับค า 

อธิบาย

รายวิชา 

244452 นาโนเทคโนโลยเีบือ้งต้น                          3(3-0-6)  

Introduction to Nanotechnology 

   ความรู้เบื้องต้นฟิสิกส์ของของแข็งทางด้านโครงสร้าง

และแถบพลังงาน การสังเคราะห์วัสดุนาโน การวัด

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, 2-

D nanomaterials and applications 

244452 นาโนเทคโนโลยเีบือ้งต้น                   3(3-0-6) 

Introduction to Nanotechnology 

  อิทธิพลของการลดขนาด ความรู้เบื้องของ

โครงสร้างและแถบพลังงาน การผลิตระดับนาโน 

เคร่ืองมือวิเคราะห์ระดับนาโน โครงสร้างและ

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 

ปรับค า 

อธิบาย

รายวิชา 

244461 ฟิสิกส์สารกึ่งตัวน าและสารตัวน ายวดย่ิง        3(3-0-6) 

 Semiconductor and Superconductor Physics 

    ชนิดโครงสร้างพันธะ โครงสร้างผลึกและโครงสร้าง

แถบพลังงานของสารกึ่งตัวน า ทฤษฎีรอยต่อ พี-เอ็น และ

รอยต่อโลหะสารกึ่งตัวน า การน าไฟฟ้าในสารกึ่งตัวน า 

การวัดสมบัติทางฟิสิกส์ในสารกึ่งตัวน า โครงสร้างการ

ท างานและการสร้างสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน าชนิดต่างๆ 

สมบัติทางกายภาพของตัวน ายวดยิ่ง ปรากฏการณ์สภาพ

  ปิด

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

น ายวดย่ิงวิกฤติ ตัวน ายวดย่ิงแบบหนึ่งและแบบสอง 

ทฤษฎีบีซีเอส ทฤษฎีกินซ์เบิร์ก-ลันเดา ปรากฏการณ์

ทัลเนลลิ่ง ตัวน ายวดย่ิงอุณหภูมิสูงและการประยุกต์ใช้

ตัวน ายวดย่ิง 

   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   

244471   ดาราศาสตร์ฟิสกิส์                                3(3-0-6) 

Astrophysics 

   การเคลื่อนที่ของโลก การประยุกต์กลศาสตร์ท้องฟ้า 

ระบบโลก-ดวงจันทร์ การแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟา้และสสาร 

แมกนิจูดและสีของดาว ระบบดาวคู่  อุณหภูมิและ

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 

244471   ดาราศาสตร์ฟิสกิส์                        3(2-2-5) 

Astrophysics 

   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 ,  

วิวัฒนาการของดาวฤกษ์  ความดันและพลังงาน

ภายในชั้นบรรยากาศดาวฤกษ์  สสาร, อุณหภูมิ 

การแผ่รังสีของดาวฤกษ์ สเปคตรัมของเทหวัตถุ 

และความสว่างของดาวฤกษ์  ปฏิกิริยานิวเคลียร์ซึ่ง

เป็นแหล่งพลังงานของดาวฤกษ์, การส่งผ่านความ

ร้อนภายในชั้นบรรยากาศดาวฤกษ์  สนามแม่เหล็ก

ของเทหวัตถุ   โครงสร้างของดาวฤกษ์  การ

สั่นสะเทือนและคลื่นภายในชั้นบรรยากาศดาวฤกษ์   

ระบบเทหวัตถุคู่  ฟิสิกส์ของกาแลกซี จักรวาล

วิทยาเบือ้งต้น  

   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 

ปรับ

ชั่วโมง

บรรยาย

ชั่วโมง

ปฏิบัติ 

การ 

ชั่วโมง

ศึกษา

ค้นคว้า

ด้วย

ตนเอง

และค า 

อธิบาย

รายวิชา 

  244473 จักรวาลวิทยาเบือ้งต้น                      3(3-0-6) 

Introduction to Cosmology 

      ประวัติศาสตร์แนวคิดเบื้องต้นของจักรวาล

วิทยา บทน าการสังเกตการณ์ ความโน้มถ่วงนิวโต

เนียน โครงสร้างของจักรวาล แบบจ าลองทาง

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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ปรับปรุง 

จักรวาลวิทยาอย่างง่าย พารามิเตอร์จากการ

สังเกต ค่าคงที่จักรวาล อายุของจักรวาล ความ

หนาแน่นของจักรวาลและสสารมืด คลื่นไมโครเวฟ

พื้นหลัง จักรวาลยุคเร่ิมแรก 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 

  244474 จักรวาลวิทยาและพลังงานมืด             3(2-2-5) 

Cosmology and Dark Energy 

      พื้นฐานจักรวาลวิทยา แบบจ าลองฟรีดมานน์ 

จักรวาลวิทยาแบบไม่มาตรฐานสมบัติจากการ

สังเกตการณ์จักรวาล แบบจ าลองบิ๊กแบงร้อน 

จักรวาลวิทยาเร่ิมแรก การเปลี่ยนเฟสและการโป่ง

พองของจักรวาล บทน าทฤษฎีการก่อโครงร่าง 

ความไม่เสถียรด้านความโน้มถ่วงของสสารแบริ

ออน สสารที่ไม่ใช่แบรอิอน การรบกวนทางจักรวาล

วิทยา คลื่นไมโครเวฟพืน้หลังของจักรวาล 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 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

244496   

 

หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์                               3(2-2-5) 

Special Topic in Physics 

      เร่ืองเฉพาะทางฟิสิกส์ ในระดับปริญญาตรี  หัวข้อ

เรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา 

      Selected topics in physics at the bachelor’s degree 

level. Topics are Subject to change in each semester 

244494 หัวข้อคัดสรรทางฟิสิกส์                    3(2-2-5) 

Selected Topics in Physics 

      เร่ืองเฉพาะทางด้านฟิสิกส์ทฤษฏี หรือ ฟิสิกส์

ประยุกต์ หรือ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ หรือ จักรวาล

วิทยา หรือ ฟิสิกส์ของวัสดุ 

Selected topics in theoretical physics or applied 

physics or astrophysics or cosmology or materials 

physics 

ปรับชื่อ

รหัส

รายวิชา 

และค า 

อธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

244332   ออปโตอิเล็กทรอนิกส์                               3(3-0-6) 

Optoelectronics 

  พื้นฐานทางแสง และความสัมพันธ์ของวัสดุกับแสง 

สิ่งประดิษฐ์เปล่งแสง สิ่งประดิษฐ์ตรวจรับแสง  เลเซอร์ 

เซลล์แสงอาทิตย์ การสื่อสารดว้ยแสง การประยุกต์ใช้งาน

อุปกรณ์ ออปโตอเิล็กทรอนิกส์ 

     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    

  ปิดรายวิชา 

244342

  

คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับสื่อการสอนฟิสิกส์    

                                                           3(2-2-5) 

Computer and Electronic for Media of Teaching  Physics 

   การประยุต์ การเขียนโปรแกรม โปรแกรมส าเร็จรูป 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย 

ส าหรับสื่อการสอนฟิสิกส์  

     Application of programming, application program, 

computer assisted instruction (CAI), simple electronics 

circuit for construction media of teaching physics 

  ปิดรายวิชา 

244421   เทคโนโลยพีลังงาน                                   3(3-0-6) 

Energy Technology 

   มนุษย์กับการใช้พลังงาน สถานภาพในปัจจุบันและใน

อนาคตของแหล่งพลังงาน แนวทางและนโยบายในการ

ประหยัดพลังงาน การน าพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้

ประโยชน์ การผลิตกระแสไฟฟา้ พลังงานน้ า พลังงานจาก

ลม พลังงานจากความร้อนใต้พิภพ พลังงานจากภาค

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 

  ปิดรายวิชา 
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ตารางการเปรียบเทยีบแผนการศึกษาระหว่าง 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

แผนการศึกษา พ.ศ. 2555 

ชั้นปีที่ 1  

ภาคการศึกษาตน้ 

แผนการศึกษาปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1  

ภาคการศึกษาตน้ 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) - - - 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม  3(2-2-5) 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) - - - 

0041xx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) - - - 

005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 004101 ศิลปในการด าเนินชีวติ  3(2-2-5) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

- - - 242104 เคมี 1 4(3-3-8) 

244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 

- - - 244181 กระบวนวิธีทางวทิยาศาสตร์เชิง

ฟิสิกส์  

1(0-3-2) 

 รวม   20 หน่วยกิต  รวม   18 หน่วยกิต 

 

 

 

 ภาคการศึกษาปลาย 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

ภาคการศึกษาปลาย 

 - - - 001101 การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5) 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) O01103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง  3(2-2-5) 

005171 ชีวติและสขุภาพ 3(3-0-6) 003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม 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 ชีววทิยา 1 4(3-3-8) 

244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 

244181 กระบวนวิธีทางวทิยาศาสตร์เชิง

ฟิสิกส์  

1(0-3-2) - - - 

243101 ชีววทิยา 1 4(3-3-8) - - - 

 รวม   20 หน่วยกิต  รวม   20 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา พ.ศ. 2555 

ชั้นปีที่ 2  

ภาคการศึกษาตน้ 

แผนการศึกษาปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

00xxxx 

(001113) 

วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 

(ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ) 

3(x-x-x) 

(3(3-0-6)) 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

 

3(2-2-5) 

   002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 

 

3(x-x-x) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม 

3(2-2-5) 

241225 สมการเชิงอนุพันธ์สามญั 3(2-2-5) - - - 

- - - 241253 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 

242104 เคมี 1 4(3-3-8) - - - 

- - - 244201 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์  3(3-0-6) 

244211 กลศาสตร์ 1 3(3-0-6) 244211 กลศาสตร์  3(3-0-6) 

244221 อุณหฟิสิกส ์ 3(3-0-6) - - - 

244281 การทดลองฟิสกิส์ 1 1(0-3-2) 244281 การทดลองฟิสกิส์ 1 1(0-3-2) 

 รวม   20 หน่วยกิต  รวม   19 หน่วยกิต 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

ภาคการศึกษาปลาย 

 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์

เฉพาะ 
3(3-0-6) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์

เฉพาะ 

3(3-0-6) 

- - - 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

244232 ทฤษฏแีม่เหล็กไฟฟา้ 3(3-0-6) 244232 ทฤษฏแีม่เหล็กไฟฟา้ 3(3-0-6) 

244231 การสั่นสะเทือนและคลืน่ 3(3-0-6) 244231 การสั่นสะเทือนและคลืน่ 3(3-0-6) 

244251 ฟิสิกส์ยุคใหม ่ 3(3-0-6) 244251 ฟิสิกส์ยุคใหม ่ 3(3-0-6) 

244201 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส ์ 3(3-0-6) - - - 

244282 การทดลองฟิสกิส์ 2 1(0-3-2) 244282 การทดลองฟิสกิส์ 2 1(0-3-2) 

 รวม   19 หน่วยกิต  รวม   19 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา พ.ศ. 2555 

ชั้นปีที่ 3  

ภาคการศึกษาตน้ 

แผนการศึกษาปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาตน้ 

244241 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าหรับฟิสิกส ์

3(2-2-5) 244241 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าหรับฟิสิกส ์

3(2-2-5) 

- - - 244221 อุณหฟิสิกส ์ 3(3-0-6) 

247221 สถิตวิิเคราะห ์ 3(2-2-5) - - - 

244331 ทัศนศาสตร ์ 3(2-2-5) 244331 ทัศนศาสตร ์ 3(2-2-5) 

244311 กลศาสตร์ควอนตัม 1 3(3-0-6) 244311 กลศาสตร์ควอนตัม  3(3-0-6) 

244341 วงจรไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-2-5) 244341 วงจรไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-2-5) 

244381 การทดลองฟิสกิส์ 3 1(0-3-2) 244381 การทดลองฟิสกิส์ 3 1(0-3-2) 

 รวม   16 หน่วยกิต  รวม   16 หน่วยกิต

กิต  

 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

ภาคการศึกษาปลาย 

 244321 กลศาสตร์เชิงสถิต ิ 3(3-0-6) 244322 กลศาสตร์เชิงสถิต ิ 3(3-0-6) 

244382 การทดลองฟิสกิส์ 4 1(0-3-2) 244382 การทดลองฟิสกิส์ 4 1(0-3-2) 

244xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) - -  - 

- - - 244391 โครงงานฟิสกิส ์ 2(0-6-3) 

244xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 244XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 244XXX วิชาเลือกเสร ี 3(X-X-X) 

- - - 247221 สถิตวิิเคราะห ์ 3(2-2-5) 

 รวม   13 หน่วยกิต  รวม   15 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา พ.ศ. 2555 

ชั้นปีที่ 4  

ภาคการศึกษาตน้ 

แผนการศึกษาปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาตน้ 

- - - 244445 นวัตกรรมและการประดิษฐ์  3(2-2-5) 

244491 สัมมนาฟิสกิส ์ 1(0-3-2) 244491 สัมมนา 1(0-3-2) 

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 วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) XXXXXX วิชาเลือกเสร ี 3(X-X-X) 

 รวม   12 หน่วยกิต  รวม   13 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

ภาคการศึกษาปลาย 

 244493 การฝึกงาน 6(0-18-9) - - - 

244494 สหกิจศกึษา 6(0-18-9) 244493 สหกิจศกึษา 6 หน่วยกิต 

244495 การศึกษาอิสระ 6(0-18-9) 244492 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 

 รวม   6 หน่วยกิต  รวม   6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ภาคผนวก ง                                                                                                                

รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาฟิสิกส์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

โดย คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร  

วันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559  

ณ ห้องประชุมส านักบรกิารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

************************************** 

รายนามผู้เข้าวิพากษ์หลักสูตร 

 

เริ่มวิพากษ์ เวลา  08.30  น. 

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ นั้นคณะได้

แตง่ตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้การด าเนินการจัดท าหลักสูตรดังกล่าว  เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้ท าการวิพากษ์

หลักสูตร วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ณ ห้องประชุมส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผลการวิพากษ์ เป็นดังนี้ 

1. ดร.วัชราวุฒิ กฤตินธรรม ประธานกรรมการ 

2. 

3. 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ชูจันทร์ 

ดร.อุเทน แสวงวิทย์ 

กรรมการ 

กรรมการ 

4. นางสาวอาภากร อยู่ดี กรรมการ 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ  กรรมการ 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน ์งามสอาด กรรมการ 

7. ดร.นยิม โฮ่งสิทธิ์ กรรมการ 

8. ดร.เอกสิทธิ์ วงศร์าษฎร์  กรรมการ 

9. ดร.พงศพัศ แรงดี กรรมการ 

10. ดร.สมฤทธิ์ อุ่นอ้าย กรรมการ 

11. ดร.พิมพใ์จ แสงความสว่าง กรรมการ 

12. นายอุกฤษฎ์ ไชยมงคล กรรมการ 

13. ดร.สิรกิมล  แสงมีอานุุภาพ กรรมการ 

14. ว่าที่รอ้ยตรีมนัส ภูทวี กรรมการ 

15. นายกฤษดา เหลืองทองค า กรรมการ 
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สรุปผลการพจิารณา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

ร่างหลักสูตร ข้อวิพากษโ์ดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

การด าเนนิการแก้ไข/

ปรับปรุงโดย 

คณะกรรมการวิพากษ์

หลักสูตร 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของหลักสูตร 

1.1 รหัสและชื่อหลักสูตร 

1.2 ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา 

1.3 วิชาเอก 

1.4 จ านวนหน่วยกิตที่ เรียนตลอด

หลักสูตร 

1.5 รูปแบบของหลักสูตร 

1.6 สถานภาพของหลักสูตรและการ

พิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

1 . 7  ความพร้อมในการเผยแพร่

หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

1 .8 อาชีพสามารถปฏิบัติ ได้หลัง

ส าเร็จการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

1 .9 ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัว

ประชาชน ต าแหน่ง  และคุณวุฒิ

การศึกษาของอาจารย์ 

1.10 สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควรแยกแยะให้ชัดเจนระหว่าง

สาขาอาชีพที่สามารถประกอบ

ได้ทันทีหลังส าเร็จการศึกษา 

และ สาขาอาชีพที่จะต้องไป

ศึกษาต่อก่อนที่จะท าได้ ทั้งที่

เป็นการศึกษาต่อในสาขาที่

ใกล้เคียง หรอืศึกษาต่อในระดับ

ที่สูงขึน้ของสาขาวิชาเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขตามข้อวิพากษ์และ

เพิ่มเติมอาชีพ 
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ร่างหลักสูตร ข้อวิพากษโ์ดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

การด าเนนิการแก้ไข/

ปรับปรุงโดย 

คณะกรรมการวิพากษ์

หลักสูตร 

1.11 สถานการณภ์ายนอกหรอืการ

พัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาใน

การวางแผนหลักสูตร 

1.11.1 สถานการณ์หรือการ

พัฒนาทางเศรษฐกจิ 

 

 

 

 

 

 

 

1.11.2 สถานการณ์หรือการ

พัฒนาทางสังคมและ

วัฒนธรรม 

1.12 ผลกระทบจากข้อ 1.11 และ 

11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร

และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ

ของสถาบัน 

1.12.1 ก า ร พั ฒ น า

หลักสูตร 

1.12.2 ความเกี่ยวพันกับ

พันธกจิของสถาบัน 

1.13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิด

สอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 

 

 

ควรอ้างอิงถึงนโยบายและแผน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมแห่งชาติฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 

2 5 5 5 - 2 5 6 4 )  ท่ี จั ด ท า โ ด ย

ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย

และแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ ไขตามข้อวิพากษ์  โดย

อ้ า ง อิ ง ก รอบพัฒน า ท่ี  5 

“พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้าน

โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการ 

เพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ”  ของ

ก ร อ บ พั ฒ น า น โ ย บ า ย ฯ 

ดังกล่าว 
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ร่างหลักสูตร ข้อวิพากษโ์ดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

การด าเนนิการแก้ไข/

ปรับปรุงโดย 

คณะกรรมการวิพากษ์

หลักสูตร 

หมวด 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

2.1 ป รั ชญา  คว ามส า คัญ  แล ะ

วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 

         2.1.1 ปรัชญา ของหลักสูตร 

         2.1.2 ความส าคัญ 

         2 . 1 . 3  วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง

หลักสูตร 

2.2 แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

ควรมีการทวนสอบข้อสอบ ใน

แผนพัฒนาปรับปรุง (2.2)   

 

ในรายวิชา 244445 นวัตกรรม

ใหม่และการประดิษฐ์ ในส่วน

รายละเอียดของงานนวัตกรรม

แล ะสิ่ ง ป ร ะดิ ษ ฐ์  ค ว ร เพิ่ ม

พืน้ฐานในส่วนงานการอ่านแบบ

วิศวกรรมร่วมเข้าไปด้วยในส่วน

เบื้ อ งต้ น  เ นื่ อ ง จาก ในการ

ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ งานแบบวิ

ศกรรมเป็นพื้นฐานที่ส าคัญและ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับ

งานอุตสาหกรรม และอาจ

เชื่อมโยงกับการท างานหรือ

ศึกษา ในรายวิชา  244442 

Microcontroller and 

 

 

 

 

 

 

เพิ่มเติม “การทวนข้อสอบ” 

ใน หัวข้อปรับปรุงวิธีการ

วัดผลและการประเมินผล 

 

เพิ่มเติมข้อความ “การอ่าน

แ บ บ วิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะ

สิ่งประดิษฐ์” ในค าอธิบาย

ร า ย วิ ช า ข อ ง  2 4 4 445 

นวั ตกรรม ใหม่ และการ

ประดิษฐ์  
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ร่างหลักสูตร ข้อวิพากษโ์ดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

การด าเนนิการแก้ไข/

ปรับปรุงโดย 

คณะกรรมการวิพากษ์

หลักสูตร 

Programming เพื่อผลิตงานใน

ส่วน Prototype 

เกณฑ์ในการพิจารณาตัวเลือก

ในรายวิชา 

    244493 การฝึกงาน 

    244494 สหกจิศึกษา 

    244495 การศึกษาอิสระ 

    เนื่องจากนิสิตต้องท าการ

เลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งเท่านั้น 

ท า ง ภ า ค วิ ช า ต้ อ ง มี ก า ร

พิ จ า รณาถึ ง คุณภาพ  การ

ประเมินผล เพื่อไม่ให้เกิดความ

เหลื่อมล้ าในแต่ละรายวิชานั้น 

 

 

ปิดรายวิชา “การฝึกงาน” 

เนื่องจากอาจารย์ประจ า

หลักสูตรมีความ เห็ นว่ า

คุณภาพของวิ ช าสหกิ จ

ศึกษามีมากกว่าการฝึกงาน 

และต้องการให้ เลือกแต่

ร า ย วิ ช า ที่ นิ สิ ต ไ ด้ ฝึ ก

ป ฏิ บั ติ ก า ร วิ จั ย  จึ ง ปิ ด

กระบวนวิชาดังกล่าว 

หมวด 3 ระบบการจัดการศกึษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

3.1 ระบบการจัดการศึกษา 

         3.1.1 ระบบ 

         3.1.2 การจัดการศึกษาภาค

การศึกษาฤดูรอ้น 

         3.1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกิต 

ในระบบทวิภาค 

  

3.2 การด าเนินการหลักสูตร  

3.2.1 วั น - เ วล า  ใ นกา ร

ด าเนินการเรียนการ

สอน 
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ร่างหลักสูตร ข้อวิพากษโ์ดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

การด าเนนิการแก้ไข/

ปรับปรุงโดย 

คณะกรรมการวิพากษ์

หลักสูตร 

3.2.2 คุณสมบัติของผู้ เข้า

ศึกษา  

3.2.3 ปัญหาของนิสิตแรก

เข้า 

3.2.4 ก ล ยุ ท ธ์ ใ น ก า ร

ด าเนินการเพื่อแก้ไข

ปัญหา/ข้อจ ากัดของ

นิสิตในข้อ 3.2.3 

3.2.5 แผนการรับนิสิตและ

ผู้ส าเร็จการศึกษาใน

ระยะ 5 ป ี

3.2.6 งบประมาณตามแผน 

3.2.7 ระบบการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 หลักสูตรและอาจารย์

ผู้สอน     

3.3.1 หลักสูตร 

3.3.1.1 จ านวน

หน่วยกิต 

3.3.1.2 โครงสรา้ง

หลักสูตร 

3.3.1.3 โครงสรา้ง

หลักสูตร

แผน ก แบบ 

ก1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควรมีกระบวนวิชาที่เกี่ยวกับ 

STEM Education เพื่อให้นิสิตใน

ห ลั ก สู ต ร คู่ ข น า น มี ทั ก ษ ะ

ทางด้านนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจสามารถเปิดหัวข้อด้าน 

STEM Educationไ ด้ ใ น

รายวิชา “244494 หัวข้อคัด

สรรทางฟิสิกส์” หรือราย
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ร่างหลักสูตร ข้อวิพากษโ์ดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

การด าเนนิการแก้ไข/

ปรับปรุงโดย 

คณะกรรมการวิพากษ์

หลักสูตร 

3.3.1.4 โครงสรา้ง

หลักสูตร

แผน ก แบบ 

ก2 

3.3.1.5 รายวิชา 

 

 

3.3.1.6 แผนการ

ศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.7 ค าอธิบาย

รายวิชา 

 

3.3.1.8 อาจารย์

พิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรับนักศึกษาที่สนใจหรือ

แ ส ด ง ค ว า ม จ า น ง ว่ า จ ะ

ท าการศึกษาอิสระในช้ันปีที่ 4 

ควรได้รับการสนับสนุนให้เริ่ม

ปรึ กษาอาจารย์และศึกษา

เทคนิค เรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัย

ที่นิสิตสนใจแต่เนิ่นๆ โดยอาจจะ

หาโอกาสให้นิสิตได้ฝึกงานภาค

ฤดูร้อนกับอาจารย์หรือนักวิจัย

ภายนอกช่วงปิดภาคฤดูร้อน 

ระหว่างช้ันปีที่ 2 ขึ้นช้ันปีที่ 3 

และ ช้ันปีที่ 3 ขึน้ปีที่ 4 

 

 

 

 

ควรมี ก า รก าหนด เกณฑ์ ที่

ชัดเจนในหัวข้อที่ 5  

วิ ช า เ อ ก เ ลื อ ก อื่ น ๆ  ที่

เกี่ยวข้อง เช่น “การสร้าง

สื่อส าหรับการสอนฟิสิกส์”  

“ ร ะ บ บส ม อ ง ก ลฝั ง ตั ว

ส าหรับฟิสิกส์ประยุกต์ ” 

เป็นต้น 

 

คณาจารย์ประจ าหลักสูตร

รับทราบและจะด าเนินการ

มอบหมายให้อาจารย์ที่ป

รีกษาแต่ละช้ันปีแนะแนว

ทางการฝึกวิจัยแกน่ิสิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพิ่มเติมข้อก าหนดดังกล่าว

ลงในหัวข้อ 3.4.1.5  
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ร่างหลักสูตร ข้อวิพากษโ์ดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

การด าเนนิการแก้ไข/

ปรับปรุงโดย 

คณะกรรมการวิพากษ์

หลักสูตร 

 

 

3.4 องคป์ระกอบเกี่ยวกับ

ประสบการณภ์าคสนาม  

(การฝึกงาน หรอืสหกจิศึกษา) (ถา้มี)  

     หัวข้อย่อย 3.4.1  มาตรฐานผล

ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง ป ร ะ ส บ ก า รณ์

ภาคสนาม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     หัวข้อย่อย 3.4.2  ช่วงเวลา  

     หัวข้อย่อย 3.4.3  การจัดเวลา

และตารางสอน   

3 .5  ข้ อก าหนด เกี่ ย วกับการท า

โครงงานหรอืงานวิจัย 

5) มีระเบยีบวินัย ตรงเวลา และ

มี ค ว า ม ซื่ อ สั ต ย์ ใ น ก า ร

ปฏิบัติงาน  เพื่อเป็นเกณฑ์ใน

การประเมิน เช่น ต้องมีเวลาใน

การอบรมเพื่อฝึกงานไม่น้อย

กว่า 80% หรือมีรายงานการ

ขาด-ลาในช่วงระยะเวลาในการ

ฝึกงานไม่เกิน 10% ของเวลา

การฝึกงาน 

เ นื่ อ ง จาก ในกรณี ขอ งกา ร

ฝึกงานหรือสหกิจ นิสิต อาจมี

ความจ า เป็ นที่ ไ ม่ ส ามารถ

ปฏิบัติงานได้ครบ 100% ซึ่ง

อาจเกิดจากการไม่สบายหรือ

กิจธุระจ าเป็น โดยต้องมีการ

ระบุว่ามีการแจ้งหรือเอกสาร

การลาที่ ชัดเจนต่อต้นสังกัด 

ข้อก าหนดดังกล่าวจะได้ใช้ใน

การพิจารณาเกณฑ์หากเกิด

กรณีดังกล่าวขึน้ 
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ร่างหลักสูตร ข้อวิพากษโ์ดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

การด าเนนิการแก้ไข/

ปรับปรุงโดย 

คณะกรรมการวิพากษ์

หลักสูตร 

หมวดท่ี 4  ผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

4.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ

นิสิต 

4.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละ

ด้าน 

4.2.1 คุณธรรม จรยิธรรม 

4.2.2 ความรู ้

4.2.3 ทักษะทางปัญญา 

4.2.4 ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

4.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.2.6 สุนทรยี์ศลิป ์

4.2.7 ทักษะการส่งเสรมิ

สุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ 

4.3 แผนที่แสดงการกระจายความ

รับผิดชอบมาตรฐานผลการ

เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

ควรมีการสอนในรูปแบบของ 

STEM Education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อยู่ในรายวิชาเอกเลือก 

หมวด 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการศึกษา 

5.1 กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการ

ให้ระดับคะแนน  
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ร่างหลักสูตร ข้อวิพากษโ์ดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

การด าเนนิการแก้ไข/

ปรับปรุงโดย 

คณะกรรมการวิพากษ์

หลักสูตร 

5.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ์ของนิสติ 

        5.2.1 การทวนสอบมาตรฐาน

ผลเรียนรูข้ณะนสิิตยังไม่ส าเร็จ

การศึกษา 

        5.2.2 การทวนสอบมาตรฐาน

ผลเรียนรูห้ลังจากนสิิตส าเร็จ

การศึกษา 

5.3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร 

       5.3.1 การส าเร็จการศึกษา 

 

 

 

ควรมีการทวนสอบข้อสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

ในเรื่องระดับแต้มคะแนนเฉลี่ย

ขั้นต่ า 3.00 แต่ในภาค ก-9 

หมวดที่ 5 ข้อ 16.2.3 มีค่าระดับ

คะแนนขั้นสะสมเฉลี่ยตลอด

หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 2.00 

    โ ป ร ด พิ จ า ร ณ า ข้ อ มู ล 

เ นื่ อ ง จาก ไม่ สอดคล้อ งกั น 

ความคิดเห็น ควรยึดตามข้อมูล

ในภาค ก-9 

เพิ่มลงในหัวข้อ 5.2.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตรเป็นไปตาม

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

พะเยา ว่าด้วย การศึกษา

ระดั บปริญญาตรี  พ .ศ . 

2553 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

หมวด 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

6.1 การเตรยีมการส าหรับอาจารย์

ใหม ่

6.2 การพัฒนาความรูแ้ละทักษะ

ให้แกค่ณาจารย ์

      6.2.1 การพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนการสอน การวัดและการ

ประเมินผล 

 

 

 

ควรส่งเสริมงานวิจัยด้าน 

STEM Education 

 

 

 

เพิ่มเติมในหัวข้อที่ 6.2.1 ข้อ

ย่อย 2.1.6 
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ร่างหลักสูตร ข้อวิพากษโ์ดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

การด าเนนิการแก้ไข/

ปรับปรุงโดย 

คณะกรรมการวิพากษ์

หลักสูตร 

      6.2.2 การพัฒนาวิชาการและ

วิชาชีพด้านอืน่ๆ 

หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

7.1 การบรหิารหลักสูตร 

7.2 การบริหารทรัพยากรการเรียน

การสอน 

        7.2.1 การบรหิารงบประมาณ 

        7.2.2 ทรัพยาการเรียนการสอน

ที่มีอยู่เดิม 

        7.2.3 การจัดหาทัพยากรการเรียน

การสอนเพิ่มเติม 

        7.2.4 การประเมินความเพียงพอ

ของทรัพยากร 

7.3 การบรหิารคณาจารย์ 

         7.3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

         7 .3 .2  การมีส่ วนร่ วมของ

คณาจารย์ ในการวางแผน การ

ติดตามและทบทวนหลักสูตร 

         7.3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์

พิเศษ 

7.4 การบริหารบุคลากรสนับสนุน

การเรียนการสอน 

         7.4.1 ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะ

ต าแหน่ง 
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ร่างหลักสูตร ข้อวิพากษโ์ดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

การด าเนนิการแก้ไข/

ปรับปรุงโดย 

คณะกรรมการวิพากษ์

หลักสูตร 

         7.4.2 การเพิ่มทักษะความรู้

เพื่อการปฏิบัติงาน 

7 . 5 ก า ร ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ก า ร ใ ห้

ค าแนะน านิสิต 

         7.5.1 การให้ค าปรึกษาด้าน

วิชาการและอื่นๆแก่นิสิต 

         7.5.2 การอุทธรณข์องนิสิต 

7.6 ความต้องการของตลาดแรงงาน 

สังคม และหรือความพึงพอใจของ

ผู้ใชบ้ัณฑติ 

7.7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key 

Performance Indicators)  

หมวด 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

8.1 การประเมินประสิทธิผลของการ

สอน 

8.2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 

 

 

 

8.3 การประเมินผลการด าเนินงาน

ตามรายละเอียดหลักสูตร 

8.4 การทบทวนผลการประเมินและ

วางแผนปรับปรุงหลักสูตร  

 

 

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

บัณฑิตที่จบการศึกษา 

จะได้น ามาใช้ประกอบใน

การประเมินหลักสูตร 

โดย ให้ เป็ นผู้ ป ระ เมิ น

บัณฑติ 

 

 

เพิ่มเนือ้หาตามข้อเสนอแนะ 

ในข้อ 8.2.2.1  
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          (ดร.วัชราวุฒิ กฤตินธรรม)                                      

            ผูจ้ดรายงานการประชุม                        

ประธานกรรมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรฯ 

           
        (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน ์งามสอาด) 

          ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ                                                                                                            

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยชนน์ เกษสุวรรณ, ปร.ด. 

Assistant Professor Piyachon Ketsuwan, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล   นายปิยชนน ์เกษสุวรรณ 
รหัสประจ าตัวประชาชน  35009006xxxxx 
ต าแหน่งทางชิาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ 
สถานที่ท างาน   สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
    19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  

56000 
สถานที่ติดตอ่   สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัด
พะเยา 56000 

โทรศัพท์   054-466666 ต่อ 1716 
ประวัติการศึกษา   

พ.ศ. 2551  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วัสดุศาสตร)์ 
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2547  ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (ฟิสิกส์ประยุกต์) 
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ผลงานวิจัย  
เอกสิทธ์ วงศ์ราษฏร์ (2557) ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอินทรีย์ที่ถูกปรับปรุงโดยการเติม

อนุภาคนาโนของโลหะในช้ันการส่งผ่านอิ เล็กตรอนและโฮล  แหล ่งท ุน  : ส าน ักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

เอกสิทธ์ วงศ์ราษฏร์ (2558) การประยุกต์ใช้วัสดุนาโนเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของข้าวโพดและ
หอมแดงในจังหวัดพะเยา แหล่งทุน : ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

เอกสิทธ์ วงศ์ราษฏร์ (2558) การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องก าเนิดไฟฟ้านาโนโดยใช้โครงสร้าง
รอยต่อเฮเทอโรระหว่างโพลิไวนิลิดีนฟลูออไรด์และโครงสร้างนาโนคอมโพสิทซิงก์ออกไซด์
กับแบเรียมไททาเนต  แหล่งทุน : ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เอกสิทธ์ วงศ์ราษฏร์ (2559) การสร้างและพัฒนาหัวตรวจจับแก๊สอะซิโตนจากลมหายใจเพื่อการ
วินิจฉัยโรคเบาหวาน แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
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ภาคผนวก ฉ                                                                                                             

ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ/

สาขา 

วิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปีการศึกษา) 

2560 2561 2562 2563 2564 

1 นายปิยชนน ์   

เกษสุวรรณ 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

450 450 450 450 450 

2 นายไวพจน ์   

งามสอาด 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

450 450 450 450 450 

3 นายนิยม   

โฮ่งสิทธ์ิ 

อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

450 450 450 450 450 

4 นายวัชราวุฒ ิ  

กฤตินธรรม 

อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

450 450 450 450 450 

5 นายเอกสิทธ์ิ    

วงศ์ราษฎร์ 

อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

450 450 450 450 450 
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