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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาฟิสิกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่    คณะวิทยาศาสตร์   ภาควิชาฟิสิกส์ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Physics 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 

ชื่อย่อ  :  วท.บ. (ฟิสิกส์) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Science (Physics) 

ชื่อย่อ  :  B.Sc. (Physics) 
3.วิชาเอก

ไม่มี 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

135 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 

5.2 ภาษาที่ใช้  
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับนักศึกษา 
นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะวิทยาศาสตร์ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ................ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 ปรับปรุงจากหลักสูตร วท.บ.(ฟิสิกส์) พ.ศ.2554 
  ได้รับอนุมัติจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมคร้ังที่ 13(3/2559) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 

  ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 378(8/2559) โดยมติเวียน 
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

ปีการศึกษา 2562 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา
1. นักวิจัยประจ าห้องปฏิบัติการวิจัยทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน
2. นักวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
3. ผู้สอนวิชาฟิสิกส์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
4. ท างานในภาคอุตสาหกรรม เช่น เจ้าหน้าที่ควบคุมกระบวนการผลิต เจ้าหน้าทีต่รวจสอบคุณภาพ

เจ้าหน้าทีค่วบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
5. นักอุตุนิยมวิทยา
6. เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
7. ตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  
8. ประกอบอาชีพอิสระ เช่น นักเขียนทางวิชาการ เจ้าของร้านคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

ช่างภาพ นักวิเคราะห์ข้อมูล
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9. ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ
ท่ี 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ 
ระดับ 

อุดมศึกษา 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายชัชชัย พุทซ้อน Ph.D. Materials 
Physics 

Institute National des 
Sciences Appliquees, 
Lyon, France 

2553 

วท.ม. ฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 

วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 

2543 

2. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาวสุทธิดา รักกะเปา Ph.D. Science and 

Technology 
Education 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2553 

วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 

2547 

3. อาจารย์ นางสาวสุรีรัตน์ 
หอมหวลล 

Ph.D. Physics National University of 
Singapore, Singapore 

2554 

วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 

2548 

4. อาจารย์ นายกฤษดา รวิรัศวัฒนา Ph.D. Physics University of 
Sheffield, U.K. 

2555 

วท.ม. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547 

วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545 

5. อาจารย์ นายพฤฒิ กาฬสุวรรณ Ph.D. Physics University of Bristol, 
U.K. 

2555 

M.Sc Physics Durham University, 
U.K. 

2550 

วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 

2547 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 



4 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ีน 

จ านวน 48 รายวิชา ได้แก่ 
1) ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 1 รายวิชา คือ

001-101 อาเซียนศึกษา  3(2-2-5) 
ASEAN Studies 

2) คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 1 รายวิชา คือ
001-131 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 

Healthy Body and Mind 
2) คณะนิติศาสตร์ จ านวน 1 รายวิชา คือ

874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
Law Realating to Occupations and Everyday Life 

3) คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 22 รายวิชา คือ
315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1  1(0-0-3) 

Co-Curricular Activities I 
315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6) 

Introduction to Intellectual Property 
315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม  3(3-0-6) 

Science, Technology and Society 
322-100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

Mathematics in Everyday Life 
322-101 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

Calculus I 
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322-102 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
Calculus II  

322-203 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3  3(3-0-6) 
Basic Mathematics III 

322-204 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4  3(3-0-6) 
Basic Mathematics IV 

324-101 เคมีทั่วไป 1  3(3-0-6) 
General Chemistry I 

324-102 เคมีทั่วไป 2  3(3-0-6) 
General Chemistry II  

325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1  1(0-3-0) 
General Chemistry Laboratory I 

325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2  1(0-3-0) 
General Chemistry Laboratory II 

330-101 หลักชีววิทยา 1  3(3-0-6) 
Principles of Biology I 

331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1  1(0-3-0) 
Principles of Biology Laboratory I 

336-211 เภสัชวิทยาทั่วไป  2(2-0-4) 
General Pharmacology   

336-212 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
Drugs and Health Products in Daily Life 

336-213 สารพิษในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
Toxic Substances in Daily Life 

340-102 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
Man and Science 

340-253 วิทยาศาสตร์ประจ าวัน  2(2-0-4) 
Everyday Science 

342-200 พอลิเมอร์ในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
Polymer in Daily Life 

345-102 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม  3(2-2-5) 
Computers and Programming  
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347-100 สถิติในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
Statistics in Daily Life 

4) คณะศิลปศาสตร์  จ านวน 26 รายวิชา คือ
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน    3(2-2-5) 

Fundamental English Listening and Speaking  
890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน    3(3-0-6) 

Fundamental English Reading and Writing 
890-211 เสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 

Improving Listening Skill in English 
890-214 เสริมทักษะด้านการฟังและพูด    3(2-2-5) 

Consolidating Listening and Speaking Skills in English 
890-221 การปรับปรุงการอ่านภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 

Improving Reading in English  
890-222 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 

Functional Reading 
890-223 การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 

Reading English Newspapers  
890-224 การแปลเบื้องต้น      3(3-0-6) 

Introduction to Translation 
890-226 ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง   3(3-0-6) 

English Grammar for Real Life Communication 
890-227 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น    3(3-0-6) 

Introduction to English Writing 
890-231 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(3-0-6) 

Communication in English  Science and Technology  
890-241 การฟังและพูดเชิงธุรกิจเบื้องต้น    3(3-0-6) 

Basic Listening and Speaking for Business 
890-245 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ     3(3-0-6) 

English for Business  
890-251 การอ่านงานเขียนวิชาการอังกฤษ    3(3-0-6) 

Reading English in an Academic Context 
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890-252 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  3(3-0-6) 
Writing Academic English 

890-261 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน   3(3-0-6) 
English in the Workplace 

890-351 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 3(3-0-6) 
Study Skills in English for Higher Studies 

890-361 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน  3(3-0-6) 
English for Job Application  

895-101 พฤติกรรมศาสตร์  3(3-0-6) 
Behavioral Science 

895-125 การใช้ภาษาไทย  3(2-2-5) 
Thai Usage 

895-135 สุนทรีย์ศาสตร์แห่งชีวิต  3(2-2-5) 
Life Aesthetics 

895-171 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต  3(2-2-5) 
Wisdom of Living  

895-203 จิตวิทยาทั่วไป  3(3-0-6)
General Psychology 

895-205 เศรษฐศาสตร์และการปกครอง  2(2-0-4)
Economics and Government 

895-303 เศรษฐศาสตร์เพ่ือชีวิต  3(3-0-6)
Economics for Life  

895-xxx วิชากีฬา พลศึกษาหรือนันทนาการ  1(x-y-z)  

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ีน จ านวน 17 รายวิชาได้แก่ 
332-103 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 3(3-0-6) 

Physics for Engineers I 
332-104 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2  3(3-0-6) 

Physics for Engineers II 
332-106 ฟิสิกส์ทั่วไป   3(3-0-6) 

General Physics  
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332-107 ฟิสิกส์การเกษตร  3(3-0-6) 
Agricultural Physics  

332-113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1  1(0-2-1) 
Physics Laboratory for Engineers I 

332-114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2  1(0-2-1) 
Physics Laboratory for Engineers II  

332-116 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป   1(0-3-0) 
General Physics Laboratory  

332-117 ปฏิบัติการฟิสิกส์การเกษตร 1(0-3-0) 
Agricultural Physics Laboratory 

332-120 ฟิสิกส์ส าหรับเภสัชกร  2(2-0-4) 
Physics for Pharmacists 

332-124 ฟิสิกส์ส าหรับสัตวแพทย์  2(2-0-4) 
Physics for Veterinarians  

332-126 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(3-0-6) 
Life Science Physics  

332-128 ฟิสิกส์ส าหรับทันตแพทย์  3(3-0-6) 
Physics for Dentists  

332-129 ฟิสิกส์ส าหรับนักกายภาพบ าบัด  3(3-0-6) 
Physics for Physical Therapists 

332-134 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับสัตวแพทย์  1(0-3-0) 
Physics Laboratory for Veterinarians 

332-136 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1(0-3-0) 
Life Science Physics Laboratory 

332-138 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับทันตแพทย์ 1(0-3-0) 
Physics Laboratory for Dentists 

332-142 อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับนักรังสีเทคนิค 3(3-0-6) 
Electronics for Radiological Technologists 
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13.3 การบริหารจัดการ 
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร
2) แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อท าหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา อาจารย์ผู้สอน และ

นักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล 
3) มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายรายวิชา 
4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน ด้านเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานผลการเรียนรู้และจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิ มคอ. 3 และ มคอ. 4 รวมถึงติดตามประเมินผลรายวิชา 
พร้อมจัดท ารายงานผลด าเนินงานของรายวิชา มคอ. 5 และ มคอ. 6 และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
มคอ. 7 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ที่มีความรู้พ้ืนฐานด้านฟิสิกส์และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตาม

มาตรฐานสากล มีความสามารถในการบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้ฟิสิกส์กับศาสตร์อ่ืน ๆ ได้อย่าง
สร้างสรรค์  รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

1.2 ความส าคัญ 
 ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศ รวมทั้งสามารถใช้

เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมนั้นจ าเป็นต้องสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์สาขา
ฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานที่ส าคัญในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ความรู้ทางฟิสิกส์
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อาทิ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีชีวภาพ  เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีสีเขียว พลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
ดังนั้นสาขาวิชาฟิสิกส์จึงได้มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในสาขาฟิสิกส์ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศและส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า
ยิ่งขึ้น  

1.3 วัตถุประสงค์  
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
1. มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานทางฟิสิกส์ สามารถน าไปใช้ประกอบวิชาชีพเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของสังคมได้ 
2. มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
3. มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและท าวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา แสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
5. มีความสามารถในการเลือกใช้และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. มีความเป็นผู้น า รู้จักปรับตัวและท างานร่วมกันเป็นทีม
7. มีทักษะในการบริหารจัดการ การสื่อสารและด้านภาษาอังกฤษ
8. มีทักษะและประสบการณ์ที่พร้อมประกอบอาชีพ (ส าหรับแผนสหกิจศึกษา)
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานของ  สกอ.และ
มาตรฐานวิชาชีพ

1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ

2. ประชุม/สัมมนาผู้รับผิดชอบหลัก
สูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร

3. ติดตามความก้าวหน้าขององค์ความ
รู้ในวิชาชีพ

4. วิพากษ์หลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอกในการปรับปรุงหลักสูตร
ทุก ๆ 5 ปี

1. รายงานการประเมินหลักสูตร
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
3. ผลสรุปและผลการประเมินการ

ประชุมสัมมนา
4. รายวิชาในหลักสูตรที่สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ
5. ผลประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนแบบ active learning
และการใช้ภาษาอังกฤษร่วมใน
การเรียนการสอน

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรียนการสอนแบบ active learning

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ

3. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ
การสอนแบบ active learning

4. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนที่ใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการ
เรียน

1. จ านวนโครงการที่เพ่ิมพูนทักษะ
ให้กับอาจารย์

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการ
สอนแบบ  active learning

3. ผลการประเมินรายวิชา
4. ผลการประเมินการสอน
5. ผลการประเมินจากผู้ประกอบการ

3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนแผนสหกิจศึกษาและ
ปรับปรุงรายวิชาเลือกให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยี
ปัจจุบัน

1. เพ่ิมจ านวนรายวิชาเลือกด้าน
วิศวกรรม

2. เพิ่มจ านวนรายวิชาเลือกที่เป็นฟิสิกส์
ประยุกตท์ีก่้าวทันเทคโนโลยี
ปัจจุบัน

3. เพิ่มกิจกรรมหรือการฝึกอบรม ที่
ส่งเสริมสหกิจศึกษา

1. จ านวนรายวิชาเลือกด้านวิศวกรรม
2. จ านวนรายวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
3. จ านวนกิจกรรมหรือการฝึกอบรม
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4. ปรับปรุงวิธีการวัดและการ
ประเมินผล

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์เกี่ยวกับวิธี
การวัดและประเมินผล

2. ก าหนดให้มกีารประเมินข้อสอบทุก
รายวิชาจากอาจารย์ภายในภาควิชา

3. ก าหนดเกณฑ์ในการวัดและประ
เมินแต่ละรายวิชา

1. จ านวนโครงการที่เพ่ิมพูนทักษะ
ให้กับอาจารย์

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
เพ่ิมพูนทักษะในการวัดและประเมิน

3. รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ
4. ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ
5. เกณฑ์การวัดและประเมิน
6. จ านวนรายวิชาที่ใช้วิธีการและ

ประเมินผลตามเกณฑ์ก าหนด
7. ความพึงพอใจของผู้เรียนตามระบบ

การวัดและประเมินผล

5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้บรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของรายวิชานั้น ๆ 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

2. ติดตามประเมินทักษะอาจารย์ใน
การจัดการเรียนรู้ และการประ
เมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน
แต่ละด้าน

3. ส่งเสริมทักษะนักศึกษาในด้านการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม

ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะ
ในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร รวมทั้งทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ

4. ติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาในแต่ละด้าน

1. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุก
ด้าน

3. ความพึงพอใจของผู้เรียนการจัดการ
เรียนรู้ของอาจารย์

4. ผลการประเมินนักศึกษาใน
แต่ละด้านตามมาตรฐานที่ก าหนด
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบ 
จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก ง) 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน 
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ตามการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไมมี่ 

2. การด าเนินการหลักสูตร
2.1 วัน- เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08:00 -16:30 น.
ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาที่ 3 เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก ซ)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1) ความรู้พื้นฐานฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ของนักศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีจะเรียนในรายวิชาที่สูงขึ้นของ
สาขาได้ 
2) ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ า
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1) หลักสูตรเปิดสอนรายวิชาฟิสิกส์เชิงแนวคิดเป็นวิชาบังคับ เพื่อปรับพ้ืนความรู้ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์
และส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการเรียนฟิสิกส์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
2) นักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม   
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

   ชั้นปีที่ 1 
   ชั้นปีที่ 2 
   ชั้นปีที่ 3 
   ชั้นปีที่ 4 

50 
- 
- 
- 

50 
50 
- 
- 

50 
50 
50 
- 

50 
50 
50 
50 

50 
50 
50 
50 

รวม 50 100 150 200 200 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 50 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าบ ารุงการศึกษา 489,000 978,000 1,467,000 1,956,000 1,956,000 

ค่าลงทะเบียน 1,311,000 2,622,000 3,933,000 5,244,000 5,244,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 1,153,490 1,211,165 1,271,723 1,335,309 1,402,075 

รวมรายรับ 2,953,490 4,811,165 6,671,723 8,535,309 8,602,075 

 2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 
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2.7 ระบบการศึกษา 
แบบชั้นเรียน  
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
2.9 การจัดการเรียนการสอน  
หลักสูตรมีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่เน้น active learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของรายวิชาใน
หลักสูตร  

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  จ านวน 135 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 26 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาบังคับ

แผนปกติ 40 หน่วยกิต 
แผนสหกิจศึกษา   43       หน่วยกิต 

3) กลุ่มวิชาเลือก
แผนปกติ 33 หน่วยกิต 
แผนสหกิจศึกษา 30       หน่วยกิต 
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต 
3.1.3 รายวิชา  

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวน 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
1) กลุ่มวิชาภาษา  12   หน่วยกิต 

บังคับ จ านวน  6 หน่วยกิต
890-101  การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

Fundamental English Listening and Speaking 
890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน    3(3-0-6) 

Fundamental English Reading and Writing 
เลือก จ านวน 6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาภาษา จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปในกลุ่ม
ภาษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากรายวิชาต่อไปนี้   

890-211 เสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
Improving Listening Skill in English  

890-214 เสริมทักษะด้านการฟังและการพูด    3(2-2-5) 
Consolidating Listening and Speaking Skills in English 

890-221 การปรับปรุงการอ่านภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
Improving Reading in English 

890-222 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 
Functional Reading 

890-223 การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
Reading English Newspapers 

890-224 การแปลเบื้องต้น      3(3-0-6) 
Introduction to Translation 

890-226 ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง   3(3-0-6) 
English Grammar for Real Life Communication 

890-227 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น    3(3-0-6) 
Introduction to English Writing 

890-231  การสื่อสารภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(3-0-6) 
 Communication in English  Science and Technology 
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        890-241  การฟังและพูดเชิงธุรกิจเบื้องต้น           3(3-0-6) 

   Basic Listening and Speaking for Business 
 895-245 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ      3(3-0-6) 
   English for Business 
 895-251 การอ่านงานเขียนวิชาการอังกฤษ     3(3-0-6) 
   Reading English in an Academic Context 
 895-252  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ     3(3-0-6) 
   Writing Academic English 
 890-261 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน       3(3-0-6) 
   English in the Workplace      
 890-351  ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ   3(3-0-6) 
   Study Skills in English for Higher  Studies 
 890-361  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน     3(3-0-6) 
   English for Job Application    
 895-125 การใช้ภาษาไทย       3(2-2-5) 
   Thai Usage  

 
 2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    12   หน่วยกิต 

 บังคับจ านวน 8 หน่วยกิต  
(1) เลือก จ านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

 001-101 อาเซียนศึกษา       3(2-2-5)
   ASEAN Studies 
 001-131 สุขภาวะกายและจิต      3(2-2-5) 
    Healthy  Body  and Mind 
 874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
   Law Relating to Occupations and Everyday Life 
 895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต      3(2-2-5) 
   Life Aesthetics  
 895-171  ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต     3(2-2-5) 
    Wisdom  of  Living 
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(2) กิจกรรมเสริมหลักสูตร     1   หน่วยกิต 
 315-101  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  1     1(0-0-3) 
   Co-Curricular Activities I 

(3) กิจกรรมพลศึกษา     1   หน่วยกิต  
 895-xxx   วิชากีฬา พลศึกษาหรือนันทนาการ        1(x-y-z) 
 
                           เลือก จ านวน 4 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต จากรายวิชาที่
เหลือข้างต้น หรือจากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร์ จากรายวิชาต่อไปนี้    

        895-101  พฤติกรรมศาสตร์      3(3-0-6) 
   Behavioral Science 
 895-203 จิตวิทยาทั่วไป      3(3-0-6) 
   General Psychology 
 895-205 เศรษฐศาสตร์และการปกครอง    2(2-0-4) 
   Economics and Government 
 895-303 เศรษฐศาสตร์เพ่ือชีวิต     3(3-0-6) 
   Economics for Life 

      895-xxx วิชากีฬา พลศึกษา หรือ นันทนาการ   1(x-y-z) 
 
 3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์   6   หน่วยกิต 

 บังคับ จ านวน 3 หน่วยกิต 
  345-102  คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม    3(2-2-5) 
   Computer and Programming 
 
         เลือก จ านวน 3 หน่วยกิต  
ให้เลือกรายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือจากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ดังตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้ 
 315-103  ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา   3(3-0-6) 
   Introduction to Intellectual Property 
 315-201  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม    3(3-0-6) 
   Science, Technology and Society 
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322-100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
Mathematics in Everyday Life 

336-211 เภสัชวิทยาทั่วไป  2(2-0-4) 
General Pharmacology  

336-212 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
Drugs and Health Products in Daily Life 

336-213  สารพิษในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
Toxic Substances in Daily Life 

340-102  มนุษย์กับวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
Man and Science 

340-253 วิทยาศาสตร์ประจ าวัน 2(2-0-4) 
Everyday Science 

342-200  พอลิเมอร์ในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
Polymers in Daily Life 

347-100 สถิติในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
Statistics in Daily Life 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 99 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  26     หน่วยกิต 

322-101  แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
 Calculus I 

322-102  แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
Calculus II 

324-101  เคมีทั่วไป  1 3(3-0-6) 
General  Chemistry  I 

325-101  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1 1(0-3-0) 
General  Chemistry  Laboratory I 

324-102  เคมีทั่วไป 2  3(3-0-6) 
General Chemistry II 
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325-102  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0) 
 General Chemistry Laboratory II 

330-101  หลักชีววิทยา 1  3(3-0-6) 
Principles  of  Biology  I 

331-101  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1  1(0-3-0) 
Principles  of  Biology  Laboratory I 

332-101  ฟิสิกส์พื้นฐาน 1  3(3-0-6) 
Fundamental   Physics I 

332-102  ฟิสิกส์พื้นฐาน 2  3(3-0-6) 
Fundamental Physics II 

332-111  ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1 1(0-2-1) 
 Fundamental Physics Laboratory I 

332-112 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 2 1(0-2-1) 
Fundamental Physics Laboratory II 

2) กลุ่มวิชาบังคับ
แผนปกติ 40   หน่วยกิต 
แผนสหกิจศึกษา 43   หน่วยกิต 
322-203  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 3(3-0-6) 

Basic Mathematics III 
322-204  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 3(3-0-6) 

Basic Mathematics IV 
     332-122  ฟิสิกส์เชิงแนวคิด       2(1-2-3) 

Conceptual Physics 
332-201 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 3 1(0-3-0) 

Fundamental Physics Laboratory III 
332-202 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 4 1(0-3-0) 

Fundamental Physics Laboratory IV 
332-203 การสั่นและคลื่น 3(3-0-6) 

Vibrations and Waves 
332-204 กลศาสตร์  3(3-0-6) 

Mechanics 
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 332-205 ฟิสิกส์แผนใหม่      3(3-0-6) 
   Modern Physics 
 332-241 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์     1(0-3-0) 
    Electronics Laboratory 
 332-243 อิเล็กทรอนิกส์      3(3-0-6) 
   Electronics 
 332-301 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง     1(0-3-0) 
   Advanced Physics Laboratory 
 332-303 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า     3(3-0-6) 
   Electromagnetic Theory 
 332-304 ฟิสิกส์เชิงความร้อน     3(3-0-6) 
   Thermal Physics 
 332-306 กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น    3(3-0-6) 
   Introductory Quantum Mechanics 

 332-315  วิธีเชิงคณิตศาสตร์ในฟิสิกส์    3(3-0-6) 
    Mathematical Methods in Physics 
 332-405 สัมมนาทางฟิสิกส์ 1     1(0-2-1) 
   Seminar in Physics I 
 *332-491 โครงงานทางฟิสิกส์ 1     3(0-9-0) 
    Project in Physics I 
   **332-494 สหกิจศึกษา      6(0-18-0) 
     Cooperative Education 
 หมายเหตุ *เป็นวิชาบังคับส าหรับแผนปกติ, **เป็นวิชาบังคับส าหรับแผนสหกิจศึกษา 
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                     3) กลุ่มวิชาเลือก 
 แผนปกติ             33   หน่วยกิต 
 แผนสหกิจศึกษา           30    หน่วยกิต 
 3.1) รายวิชาปฏิบัติการ  

แผนปกติ       2      หน่วยกิต 
แผนสหกิจศึกษา        1      หน่วยกิต 
ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 

 332-312  ปฏิบัติการทัศนศาสตร์     1(0-3-0) 
    Optics Laboratory 
 332-321  ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์       1(0-3-0) 
   Geophysics Laboratory  
 332-331  ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์      1(0-3-0) 
   Nuclear Physics Laboratory   
 332-341  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์     1(0-3-0) 
    Applied Electronics Laboratory   
 332-351  ปฏิบัติการฟิสิกส์วัสดุ     1(0-3-0) 
   Materials Physics Laboratory   
 332-361  ปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสมา      1(0-3-0) 
   Plasma Technology Laboratory   
 332-381  ปฏิบัติการชีวฟิสิกส์       1(0-3-0) 
    Biophysics Laboratory   
 332-395  ปฏิบัติการระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 
                                          โปรแกรม MATLAB     1(0-3-0) 
                                          Numerical Methods and Data Analysis with  
        MATLAB Laboratory 
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       3.2) รายวิชาเลือก  
แผนปกติ       31      หน่วยกิต 
แผนสหกิจศึกษา        29      หน่วยกิต 

         ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 
         3.2.1) กลุ่มวิชาฟิสิกส์และวิศวกรรม  

แผนปกติ       28    หน่วยกิต 
แผนสหกิจศึกษา        26      หน่วยกิต 

ประกอบด้วย 
  กลุ่มวิชาฟิสิกส์ทั่วไป  
 332-291  เทคนิคโรงงานทางฟิสิกส์     2(1-3-2) 

   Physics Workshop Techniques 
 332-311   มาตรวิทยา      3(3-0-6) 
   Metrology 
 332-313   ทัศนศาสตร์      3(3-0-6) 

   Optics 
 332-314 ทัศนศาสตร์ประยุกต์และอุปกรณ์    3(3-0-6) 
   Applied Optics and Instruments 
 332-316   ฟิสิกส์เชิงค านวณ      3(3-0-6) 
   Computational Physics 
 332-319   ฟิสิกส์บรรยากาศเบื้องต้น     3(3-0-6) 
  Introduction Atmospheric Physics 
 332-392   การฝึกงาน       1(0-6-0) 
  Job Training 

 332-393  กลศาสตร์ขั้นสูง      3(3-0-6) 
  Advanced Mechanics 
 332-394   ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง     3(3-0-6) 
  Advanced Electromagnetic Theory  
 332-397   ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม    3(3-0-6)                                 
           Numerical Methods and Data Analysis with MATLAB  
 332-406   สัมมนาทางฟิสิกส์ 2     1(0-2-1) 
  Seminar in Physics II 
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 332-411   หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์  1     3(3-0-6) 
  Special Topics in Physics I 
 332-412   หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์  2     3(3-0-6) 
  Special Topics in Physics II 
 332-414   การน าพาผ่านเยื่อและเทคโนโลยี    3(3-0-6) 
  Membrane Transport and Technology   
 332-415   เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์    1(1-2-0) 
  Scientific Research Instruments 
 332-492   โครงงานทางฟิสิกส์ 2     3(0-9-0) 
  Project in Physics II 
  332-495   ฟิสิกส์เชิงสถิติ      3(3-0-6) 
  Statistical Physics 
 332-497  กลศาสตร์ควอนตัม      3(3-0-6) 
  Quantum Mechanics 
 332-498   ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขประยุกต์                              3(3-0-6) 
  Applied Numerical Methods 
 332-499   ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษและสัมพัทธภาพทั่วไปเบื้องต้น  3(3-0-6) 
            Introduction to Special and General Relativities 
 
 กลุ่มวิชาธรณีฟิสิกส์ 
 332-323   ธรณีฟิสิกส์ของโลก      3(3-0-6) 
  Global Geophysics 

 332-324   การส ารวจทางธรณีฟิสิกส์     3(3-0-6) 
  Exploration Geophysics 
 332-325 ฟิสิกส์ในงานนิติวิทยาศาสตร์และโบราณคดี   3(3-0-6) 
  Physics in Forensic Science and Archeology  
 332-423   ธรณีฟิสิกส์ส าหรับงานวิศวกรรมและงานสิ่งแวดล้อม  3(2-3-4) 
  Engineering and Enviromental Geophysics  
 332-424  แผ่นดินไหววิทยา      3(3-0-6) 
  Seismology 
 332-425 ธรณีพิบัติภัย      3(2-3-4) 
  Geohazards  
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กลุ่มวิชาฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
332-333   ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 3(3-0-6) 

Nuclear Physics I 
332-334   ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 2  3(3-0-6) 

Nuclear Physics II 
332-433   ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์ 1 3(3-0-6) 

Applied Nuclear Physics I 
332-434   ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์ 2  3(3-0-6) 

Applied Nuclear Physics II 
332-436   พลังงานนิวเคลียร์และสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

Nuclear Energy and Environment 
332-437   ทฤษฎีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 1  3(3-0-6) 

Nuclear Reactor Theory I 
332-438   ทฤษฎีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 2 3(3-0-6) 

Nuclear Reactor Theory II 

กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
332-246 ปฏิบัติการดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-0) 

Digital Electronics Laboratory 
332-248    ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 

Digital Electronics 
332-343   อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ 3(3-0-6) 

Applied Electronics 
332-346   ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 

        Optoelectronics 
332-443 เทคนิคการวัดและกระบวนการสัญญาณดิจิตอล       3(3-0-6) 

Measuring Techniques and Digital Signal Processing 
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 กลุ่มวิชาฟิสิกส์วัสดุ 
 332-252 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น     3(3-0-6) 
  Introduction to Nanotechnology 
 332-353   ฟิสิกส์วัสดุ 1      3(3-0-6) 
  Materials Physics I 
 332-354   ฟิสิกส์วัสดุ 2      3(3-0-6) 
  Materials Physics II 
 332-356   ฟิสิกส์ของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน า    3(3-0-6) 
  Physics of Semiconductor Devices 
 332-451   วัสดุฉลาด       3(3-0-6) 
  Smart Materials 
 332-452 วัสดุส าหรับการเก็บเกี่ยวพลังงาน    3(3-0-6) 
             Materials for Energy Harvesting  
 332-453   ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 1     3(3-0-6) 
  Solid State Physics I 
 332-454   ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 2     3(3-0-6) 
  Solid State Physics II 
   

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลาสมาและพลังงาน 
 332-363   เทคโนโลยีสุญญากาศ     3(3-0-6) 
  Vacuum Technology 
 332-364   เทคโนโลยีพลาสมา      3(3-0-6) 
  Plasma Technology 
 332-365   เทคโนโลยีพลังงาน      3(3-0-6) 
  Energy Technology 
 332-463   ฟิสิกส์พลาสมาเบื้องต้น     3(3-0-6) 
  Introduction to Plasma Physics 
 332-464   ฟิสิกส์ของก๊าซดิสชาร์จ     3(3-0-6) 
  Gas Discharge Physics 
 332-465   พลังงานแสงอาทิตย์     3(3-0-6) 
  Solar Energy 
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 332-466   ฟิสิกส์ของปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันควบคุมได้เบื้องต้น  3(3-0-6) 
           An introduction of Physic for controlled nuclear  
            fusion reaction 
 
 กลุ่มวิชาดาราศาสตร์ 
 332-371 ดาราฟิสิกส์ 1      3(3-0-6) 
  Astrophysics I 
 332-372 ดาราฟิสิกส์ 2      3(3-0-6) 
  Astrophysics II  
   
 กลุ่มวิชาชีวฟิสิกส์และฟิสิกส์การแพทย์ 
 332-383  ชีวฟิสิกส์ 1      3(3-0-6) 
  Biophysics I  
 332-384  ชีวฟิสิกส์ 2      3(3-0-6) 
  Biophysics II 
 332-483   ไมโครฟลูอิดิกส์และระบบการวิเคราะห์อนุภาคขนาดไมโคร 3(3-0-6) 
  Microfluidics and Micro Total Analytical Systems 
 332-484 ฟิสิกส์การแพทย์      3(3-0-6) 
  Medical Physics 
 332-485   ฟิสิกส์ส าหรับระบบทางเคมีและชีววิทยา   3(3-0-6) 
  Physics for Chemical and Biological Systems 
 332-486   สเปกโทรสโกปีเชิงแสง     3(3-0-6) 
  Optical Spectroscopy 
 

 กลุ่มวิชาด้านวิศวกรรม 
  210-202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น    1(0-3-0) 
    Basic Electrical Engineering Laboratory  
    -แผนสหกิจ ปี 3 เทอม 2 
  211-211 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า      3(3-0-6) 
    Fundamentals of Electrical Engineering 
    -แผนสหกิจ ปี 3 เทอม 2 
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  216-111  เขียนแบบวิศวกรรม 1     3(2-3-4) 
                   Engineering Drawing I 
    -แผนสหกิจ ปี 2 เทอม 2 
  216-403       เครื่องมือวัด      3(2-3-4) 
          Instrumentations 

225-321       วิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
        Safety and Environmental Engineering  

225-344        การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม                      3(3-0-6) 
        Industrial Plant Design  

  226-211      กระบวนการผลิต                                           3(3-0-6) 
             Manufacturing Processes 
    -แผนสหกิจ ปี 3 เทอม 1 
  226-212       ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 1    1(0-3-0) 
                                          Manufacturing Processes Laboratory I 
    -แผนสหกิจ ปี 3 เทอม 1     
 
หรือวิชาอ่ืน ๆ ในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชาฟิสิกส์ 
 

   3.2.2) กลุ่มวิชาเลือกอ่ืนๆ                                            3   หน่วยกิต 
รายวิชาเฉพาะในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์  หรือคณะอ่ืน ๆ ที่สัมพันธ์ เกี่ยวข้อง หรือเพ่ิมเติม
ความรู้ทางฟิสิกส์ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฟิสิกส์ 
    ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน  6 หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่สนใจที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ  
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศโดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฟิสิกส์ 
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ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตรและหน่วยกิต 
รหัสวิชาก าหนดด้วยเลข  6  หลัก  แบ่งเป็น  2  กลุ่ม 
 เลขสามตัวแรก หมายถึง  รหัสภาควิชา  ส าหรับภาควิชาฟิสิกส์  คือ 332 
 เลขตัวที่สี่ หมายถึง  ชั้นปีของนักศึกษาที่ควรเรียนวิชานั้น 
 เลขตัวที่ห้า หมายถึง  ประเภทวิชาในสาขาฟิสิกส์ซึ่งภาควิชา  ก าหนดไว้ดังนี้ 

0,9 กลุ่มวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน และอ่ืน ๆ  
1 กลุ่มวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 
2 กลุ่มวิชาธรณีฟิสิกส์ 
3 กลุ่มวิชาฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
4 กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
5 กลุ่มวิชาฟิสิกส์วัสดุ 
6 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลาสมาและพลังงาน 
7 กลุ่มวิชาดาราศาสตร์ 
8 กลุ่มวิชาชีวฟิสิกส์และฟิสิกส์การแพทย์ 

 เลขตัวที่หกหมายถึง ล าดับวิชาในแต่ละหน่วยวิชา 
 
 รหัสของภาควิชา/คณะอ่ืน ๆ  
 คณะวิทยาศาสตร์ 
 เลขรหัสสามตัวแรก เป็นเลขรหัสประจ าภาควิชา/หน่วยงาน ดังนี้ 
  315  คณะวิทยาศาสตร์ 
  322, 347 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
  324, 325 ภาควิชาเคมี 
  330, 331 ภาควิชาชีววิทยา 
  336  ภาควิชาเภสัชวิทยา 
  340  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
  342  ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวสัดุ (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)  
  344, 345 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เลขรหัสสามตัวแรก เป็นเลขรหัสประจ าภาควิชา/หน่วยงาน ดังนี้ 

211, 210      ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
216           ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
225, 226         ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

คณะศิลปศาสตร์ 
เลขรหัสสามตัวแรก เป็นเลขรหัสประจ าภาควิชา/หน่วยงาน ดังนี้ 

890 ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ 
895 ภาควิชาสารัตถศึกษา 

คณะนิติศาสตร์ 
874 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
001 

ความหมายของจ านวนหน่วยกิต เป็นตัวเลขต่อท้ายชื่อวิชาแสดงจ านวนหน่วยกิต และปริมาณ 
การเรียนการสอนของรายวิชานั้น ๆ  ตัวอย่าง  เช่น  3 (2-3-4) โดยให้ความหมายของตัวเลขดังนี้ 

ตัวเลขตัวที่   1 หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
ตัวเลขตัวที่   2 หมายถึง จ านวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
ตัวเลขตัวที่   3 หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ 
ตัวเลขตัวที่   4 หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตัวเองต่อสัปดาห์ 

ตามตัวอย่างหมายถึงวิชานี้มีค่า  3  หน่วยกิต  ในแต่ละสัปดาห์มีชั่วโมงทฤษฎี  2  ชั่วโมง  ชั่วโมงปฏิบัติการ 3 
ชั่วโมงและชั่วโมงศึกษาด้วยตัวเองต่อสัปดาห์  4  ชั่วโมง 

ค านิยาม  นิยามต่อไปนี้ใช้ส าหรับรายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาฟิสิกส์ 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite)  หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ 

จะต้องเคยลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น 
และในการประเมินผลนั้น จะได้ระดับขั้นใด ๆ ก็ได้ 

 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน  หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องเคย
ลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น และในการ
ประเมินผลนั้น จะต้องได้รับระดับขั้นไม่ต่่ากว่า D หรือ ได้สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S 
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รายวิชาบังคับเรียนร่วม (Co-requisite)  หมายถึง รายวิชาที่ผู้ลงทะเบียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้อง
ลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไป  หรือเคยลงทะเบียนเรียนและผ่านการประเมินผลมาก่อนแล้วก็ได้  และในการ
ประเมินผลนั้นจะได้ระดับขั้นใด ๆ ก็ได้ อนึ่งการที่รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา A มิได้
หมายความว่ารายวิชา A จะต้องเป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา B ด้วย 

รายวิชาบังคับเรียนควบกัน  (Concurrent)  หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ 
จะต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไปในการลงทะเบียนรายวิชานั้นเป็นครั้งแรก โดยต้องได้รับการประเมินผลด้วยการ
ที่รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา A จะมีผลให้รายวิชา A เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของ
รายวิชา B โดยอัตโนมัติ และในค่าอธิบายรายวิชาปรากฏชื่อรายวิชาบังคับเรียนควบกันในทั้งสองแห่งโดยสลับชื่อกัน 



33 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
หลักสูตรมีแผนการศึกษา 2 แผนให้นักศึกษาเลือกเรียน 
แผนปกต:ินักศึกษาที่จะศึกษาตอ่หรือท างานด้านวิชาการควรเลอืกเรียน 
แผนสหกิจศึกษา: นักศึกษาที่จะประกอบอาชพีหรือจะฝึกสหกิจศึกษาควรเลือกเรียน 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต (ท-ป-ต) ภาคการศึกษาท่ี 2               หน่วยกิต (ท-ป-ต) 
322-101 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 322-102 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
324-101 เคมีท่ัวไป 1 3(3-0-6) 324-102 เคมีท่ัวไป 2 3(3-0-6) 
325-101 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 1(0-3-0) 325-102 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 1(0-3-0) 
332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6) 332-102 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2 3(3-0-6) 
332-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-2-1) 332-112 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 2 1(0-2-1) 
xxx-xxx วิชาบังคับเลือกกลุ่มวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3(x-y-z) 332-122 

890-101 
ฟิสิกส์เชิงแนวคิด 
การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

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

---------- วิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) xxx-xxx วิชาบังคับเลือกกลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และ 

3(x-y-z) 

สังคมศาสตร์ 

รวม 17(x-y-z) รวม 19(x-y-z) 

หมายเหตุ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมรายวิชาการฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน และรายวิชาการอ่าน
และเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต (ท-ป-ต) 

322-203 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 3(3-0-6) 
330-101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0) 
332-201 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 3 1(0-3-0) 
332-203 การสั่นและคลื่น 3(3-0-6) 
332-205 ฟิสิกส์แผนใหม่ 3(3-0-6) 

345-102 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม 3(2-2-5) 

รวม 17(14-8-29) 

ภาคการศึกษาที่ 2 (แผนปกติ)      หน่วยกิต (ท-ป-ต) ภาคการศึกษาท่ี 2 (แผนสหกิจศึกษา) 

 หน่วยกิต (ท-ป-ต) 
322-204 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 3(3-0-6) 322-204 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 3(3-0-6) 
332-202 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 4 1(0-3-0) 332-202 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 4 1(0-3-0) 
332-204 กลศาสตร์ 3(3-0-6) 332-204 กลศาสตร์ 3(3-0-6) 
332-241 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-0) 332-241 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-0) 
332-243 อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 332-243 อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
332-xxx วิชาเลือกทางฟิสิกส์ 3(x-y-z) 216-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1 3(2-3-4) 
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 
3(x-y-z) xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 
3(x-y-z) 

890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 

3(3-0-6) 890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 

3(3-0-6) 

รวม 20(x-y-z) รวม  20(x-y-z) 
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ปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 (แผนปกติ)      หน่วยกิต (ท-ป-ต) ภาคการศึกษาท่ี 1 (แผนสหกิจศึกษา) 

 หน่วยกิต (ท-ป-ต) 
332-303 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 332-303 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 
332-301 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 1(0-3-0) 332-301 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 1(0-3-0) 
332-315 วิธีเชิงคณิตศาสตร์ในฟิสิกส์ 3(3-0-6) 332-315 วิธีเชิงคณิตศาสตร์ในฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
332-xxx วิชาเลือก 3(3-0-6) 226-211 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) 
332-xxx วิชาเลือก 3(3-0-6) 226-212 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 1 1(0-3-0) 
332-xxx วิชาเลือก 3(3-0-6) 332-xxx วิชาเลือก 3(3-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาภาษา 3(x-y-z) 332-xxx วิชาเลือก 3(3-0-6) 

xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาภาษา 3(x-y-z) 
รวม 19(x-y-z) รวม 20(x-y-z) 

ภาคการศึกษาท่ี 2 (แผนปกติ)      หน่วยกิต (ท-ป-ต) ภาคการศึกษาท่ี 2 (แผนสหกิจศึกษา) 

   หน่วยกิต (ท-ป-ต) 
315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1(0-0-3) 315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1(0-0-3) 
332-304 ฟิสิกส์เชิงความร้อน 3(3-0-6) 332-304 ฟิสิกส์เชิงความร้อน 3(3-0-6) 
332-306 กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น 3(3-0-6) 332-306 กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น 3(3-0-6) 
332-xxx วิชาปฏิบัติการทางฟิสิกส์ 1(0-3-0) 332-xxx วิชาปฏิบัติการทางฟิสิกส์ 1(0-3-0) 
332-xxx วิชาปฏิบัติการทางฟิสิกส์ 1(0-3-0) 210-202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 1(0-3-0) 
332-xxx วิชาเลือก 3(3-0-6) 211-211 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
332-xxx วิชาเลือก 3(3-0-6) 332-xxx วิชาเลือก 3(3-0-6) 
332-xxx วิชาเลือก 1(x-y-z) xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาภาษา 3(x-y-z) 
895-xxx วิชาในสาขากีฬาพลศึกษาหรือ

นันทนาการ 
1(0-2-1) 895-xxx วิชาในสาขากีฬาพลศึกษาหรือ

นันทนาการ 
1(0-2-1) 

xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาภาษา 3(x-y-z) 
รวม 20(x-y-z) รวม 19(x-y-z) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

หมวดวิชาเฉพาะ 
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ปีที่ 4 
ภาคการศึกษาท่ี 1 (แผนปกติ)      หน่วยกิต (ท-ป-ต) ภาคการศึกษาท่ี 1 (แผนสหกิจศึกษา)** 

 หน่วยกิต (ท-ป-ต) 
332-405 สัมมนาทางฟิสิกส์ 1* 1(0-2-1) 332-405 สัมมนาทางฟิสิกส์ 1 1(0-2-1) 
332-xxx วิชาเลือก 3(3-0-6) 332-xxx วิชาเลือก 3(3-0-6) 
332-xxx วิชาเลือก 3(3-0-6) 332-xxx วิชาเลือก 3(3-0-6) 
332-xxx วิชาเลือก 3(3-0-6) 332-xxx วิชาเลือก 3(3-0-6) 
895-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 
4(x-y-z) 895-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
4(x-y-z) 

xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 
รวม 14(x-y-z)  รวม 17(x-y-z)  

ภาคการศึกษาท่ี 2 (แผนปกติ)      หน่วยกิต (ท-ป-ต) ภาคการศึกษาท่ี 2 (แผนสหกิจศึกษา)** 

 หน่วยกิต (ท-ป-ต) 
332-491 โครงงานทางฟิสิกส์ 1* 3(0-9-0) 332-494 สหกิจศึกษา 6(0-18-0) 
332-xxx วิชาเลือก 3(3-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 9(x-y-z)   รวม 6(x-y-z)  

หมายเหตุ  * หมายถึง นักศึกษาแผนปกติสามารถเลือกเรียนภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ก็ได้ 
 ** หมายถึง นักศึกษาแผนสหกิจศึกษาสามารถเลือกเรียนภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ก็ได้ 

หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเฉพาะ
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
3.1.5.1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

001-101 อาเซียนศึกษา 3(2-2-5)  
ASEAN Studies 

  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
ประวัติและพัฒนาการของประชาคมอาเซียน ความหลากหลายและเอกลักษณ์ของประเทศสมาชิก

อาเซียน กฎบัตรอาเซียน สามเสาหลักของประชาคมอาเซียน อาเซียนในบริบทโลก การปรับและเตรียมตัวเพ่ือ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

History and development of ASEAN; diversity and identity of member countries; ASEAN 
charters, three pillars of ASEAN community; ASEAN in global context; adaptation and preparation 
towards the joining of ASEAN    

001-131  สุขภาวะกายและจิต                 3(2-2-5) 
  Healthy Body and Mind 

      รายวชิาบังคับเรียนก่อน : - 
  Prerequisite : - 

      สุขภาวะแบบองค์รวม  การดูแลสุขภาพกายและจิต  การพัฒนาบุคลิกภาพ  การเสริมสร้างวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ และสุนทรียารมณ์ 

      Holistic health; physical and mental health care; personality development, emotional 
quotient and aesthetics 

315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1(0-0-3) 
 Co-Curricular Activities 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 

       การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้  เน้นประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  
ปลูกฝังคุณธรรม   จริยธรรม    จิตส านึกสาธารณะ    การท างานเป็นทีมทั้งในสาขาวิชาและหรือระหว่าง
สาขาวิชา ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา  

  Activities integrating body of knowledge emphasizing those activities for the benefits 
of society and mankind as first priority; cultivating morals, ethics and public mind; teamwork 
within and/or across disciplines under the supervision of advisors 
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315-103  ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา                                       3(3-0-6) 
Introduction to Intellectual Property 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -   
Prerequisite : -    
ความหมาย ความส าคัญ และประวัติความเป็นมาของทรัพย์สินทางปัญญา  ประเภทของทรัพย์สิน

ทางปัญญา  หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศและต่างประเทศ  การสืบค้นสิทธิบัตร 
การร่างสิทธิบัตร การยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร  ลิขสิทธิ์  เครื่องหมายทางการค้า  ความลับทางการค้า  สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์  พันธุ์พืช  กระบวนการสร้างสรรค์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา  บทบาทของ
ทรัพย์สินทางปัญญาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรม  และการน าเสนอโครงการ 

Definition, importance and history of intellectual property; type of intellectual 
property; organizations responsible for intellectual property in the country and overseas; patent 
searching, drafting and filing; copyright; trademark; trade secret; geographical indication; plant 
varieties; creation, protection and utilization of intellectual property; role for intellectual 
property in economics, socio and industrial developments; mini project 

315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม                                           3(3-0-6) 
Science, Technology and Society 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -    
Prerequisite : -    
ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ระบบนิเวศและ

สิ่งแวดล้อม  ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสังคม  การใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาสังคม  การป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดจากผลกระทบของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Progress in science and technology; social dynamics; ecosystems and environment; 
impacts of science and technology on health, environment and society; science and technology 
in social development; preventing and solving social problems arisen from science and 
technological impact   
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322-100  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
    Mathematics in Everyday Life 

   รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 

    การอ้างเหตุผลและการให้เหตุผล  สมการและอสมการ ฟังก์ชันและกราฟ คณิตศาสตร์การเงิน
เบื้องต้นลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์  ปริพันธ์และการประยุกต์ 
    Argument and reasoning; equations and inequalities; functions and graphs; 
introduction to financial mathematics; limits and continuity; derivatives and their applications; 
integrals and their applications 
 
336-211  เภสัชวิทยาทั่วไป       2(2-0-4) 
 General Pharmacology 
             รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 หลักการทั่วไปทางเภสัชวิทยา รูปแบบยาเตรียม ผลอันไม่พึงประสงค์จากยา ยาที่มีผลต่อระบบ
ประสาทส่วนกลาง ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ยาต้านจุลชีพและปรสิต 
ยารักษาโรคอ้วน ยาคุมก าเนิด วัคซีน  ปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยา  พืชสมุนไพร  พิษวิทยา   และการจัดการผู้ป่วย
ที่ได้รับสารพิษ 
  General principles of pharmacology, drug dosage forms, adverse drug reaction of 
drugs affecting central nervous system, cardiovascular system, gastrointestinal system, 
endocrine system, antimicrobial and antiparasitic drugs, antiobesity, contraceptives, vaccines; 
drug interactions; medicinal plants; toxicology and management of poisoned patients 
 
336-212 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน    2(2-0-4) 
 Drugs and Health Products in Daily Life 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ตามความเห็นชอบของผู้สอน 
 ความหมายของยา หลักการใช้ยา รูปแบบยาเตรียม วิธีการบริหารยา การออกฤทธิ์ของยา อันตร
กิริยาต่อกันของยา ปัญหาจากการใช้ยา ยาที่ใช้เมื่อเป็นหวัด ยาต้านจุลชีพ ยาต้านการอักเสบ ยาสงบประสาท
และยานอนหลับ ยาที่ใช้ในระบบทางเดินอาหาร ยาที่ใช้กับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ยาคุมก าเนิด ยารักษาโรค
อ้วน ยาส าหรับโรคผิวหนัง สมุนไพรไทย วัคซีน วิตามิน เกลือแร่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องส าอางและการใช้
ยาผิดแผน 
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       The definition of drug, principles of drug therapy, dosage forms, drug administrations, 
drug actions, drug interactions, problems of drug abuse; drugs used in common cold, 
antimicrobials, anti-inflammatory drug; sedative-hypnotics; drugs used in gastrointestinal tract; 
drugs used in sexually transmitted diseases; contraceptives and contraception; antiobesity 
drugs; drugs for skin diseases; Thai medicinal plants; vaccines; vitamins, minerals, food 
supplements; cosmetics and drug abuse 

336-213 สารพิษในชีวิตประจ าวัน      2(2-0-4) 
Toxic Substances in Daily Life 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
Prerequisite : Consent of the program 
หลักการพื้นฐานทางพิษวิทยา ความหมายและการจ าแนกกลุ่มของสารพิษ ชนิดของสารพิษท่ีพบ

บ่อยในชีวิตประจ าวัน โดยศึกษาสารพิษแต่ละชนิดในแง่ของแหล่งก าเนิด การปนเปื้อนและความเป็นพิษต่อ
ร่างกาย การป้องกันและหลักการรักษาเบื้องต้นทั้งในกรณีเฉียบพลันและเรื้องรัง 

Basic principles of toxicology, definition and classification of toxic substances, 
common toxic substances in daily life; emphasizing on sources, contamination and toxicities 
on human body; primary prevention and treatment of acute and chronic toxicities 

340-102    มนุษย์กับวิทยาศาสตร์      3(3-0-6) 
Man and Science 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสสาร สารประกอบอินทรีย์ในชีวิตประจ าวัน ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 

ภาวะมลพิษ และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
Introduction to matters; organic substances in daily life; petroleum and 

petrochemicals; pollutions and nuclear technology 
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340-253  วิทยาศาสตร์ประจ าวัน       2(2-0-4) 
       Everyday Science 

   รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารและโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา ยางและผลิตภัณฑ์ยางและ 

การจัดการสิ่งแวดล้อม 
   Introduction to communication and telecommunication; meteorology; rubber and 

rubber products and environmental management 
 
342-200 พอลิเมอร์ในชีวิตประจ าวัน      2(2-0-4) 
 Polymers in daily Life 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์ ประวัติความเป็นมา การจ่าแนกประเภท การผลิต ความสัมพันธ์
ของโครงสร้างต่อสมบัติ การประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ่าวัน ข้อดี ข้อเสียและข้อจ่ากัดของวัสดุพอลิเมอร์ 
ปัญหาขยะพลาสติก การน่าพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ และพอลิเมอร์กับความเป็นพิษ 
 Introduction to polymer; history of polymer; classification; production; structure-
properties relationship; application in daily life; advantage and disadvantage; limitation of 
polymeric material; plastic waste; plastic recycle; polymer and its toxicity 
  

347-100   สถิติในชีวิตประจ าวัน       3(2-2-5) 
   Statistics in Daily Life 
   รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
   Prerequisite : - 
              เปิดโลกสถิติ การท าข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ การพินิจข้อมูล ความน่าจะเป็นพ้ืนฐาน โลกของการ
แจกแจงปรกติ ช่วงความเชื่อมั่นและการทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิติของค่าเฉลี่ย ช่วงความเชื่อมั่นและการ
ทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิติของค่าสัดส่วน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว  กรณีศึกษา 
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 Speaking of statistics; turning data into information; exploratory data analysis; basic 
concepts of probability; normal distribution world; confidence interval and significance test of 
the population mean(s); confidence interval and significance test of the population 
proportion(s); correlation analysis; case studies; the use of statistical package 
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874-192  กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 
 Law Relating to Occupations and Everyday Life 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

   Prerequisite : - 
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ 

ด าเนินชีวิตประจ าวัน กฎหมายที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพและธุรกิจ เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายธุรกิจ 
กฎหมายภาษีอากร กฎหมายสาธารณสุขและความรับผิดทางการแพทย์ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เก่ียวข้องกับประชาคมอาเซียน 

   General Principles of law; legal enforcement; Laws relating to daily life; Laws relating 
to occupations and business such as labour law, business law, taxation law, law on public 
health and medical liability, information and technology law, intellectual property law, 
environmental law, laws relating to ASEAN.  

890-101  การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน     3(2-2-5) 
 Fundamental English Listening and Speaking 

   รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

 พัฒนาทักษะการฟังและพูดในหัวข้อที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การฟังเพ่ือจับใจความส าคัญและ
รายละเอียด ไวยากรณ์และส านวนภาษาท่ีจ าเป็นส าหรับการสื่อสาร 

   Skill in listening and speaking on everyday life topic; listening for gist and details; 
grammar and language functions necessary for communicative purposes 

890-102  การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน     3(3-0-6) 
   Fundamental English Reading and Writing  
   รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
   ทักษะการอ่านเพ่ือเพ่ิมพูนวงศัพท์ ภาษาและวัฒนธรรมจากบทอ่านที่มีหัวข้อหลากหลาย การเขียน

ข้อความสั้น ๆ 
   Reading skills to build vocabulary; language and culture from reading texts on various 

topics; writing short messages 
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890-211 เสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษ             3(3-0-6) 
Improving Listening Skill in English 
รายวิชาบังคับเรียนกอน : 890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 
Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
ทักษะการฟังเพ่ือแยกแยะเสียงตาง ๆ ในภาษาอังกฤษ วิธีการเนนเสียง และน้่าเสียงของผูพูด การฟัง

สิ่งต่าง ๆ ที่จ่าเป็นในการเรียน เช่น การฟงบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการต การฟังสิ่งที่ 
จ่าเปนในชีวิตประจ่าวัน เชน บทสนทนา ขาว รายการวิทยุ 

 Listening skill to distinguishing English sounds; stressing and intonation; listening to 
academic English such as lectures and discussions; listening to everyday life English such as 
conversations, news and radio programs 

890-214  เสริมทักษะดานการฟงและพูดภาษาอังกฤษ              3(2-2-5) 
Consolidating Listening and Speaking Skills in English 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 

             Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
   ทักษะการฟงและการพูดเนนส่านวนที่ใชในการสนทนาในชีวิตประจ่าวัน การฟังโฆษณาทางโทรทัศน์ 

ภาพยนตร์ รายงานขาว รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น 
       Listening and speaking skills with emphasis on expressions used in daily life 

conversations; listening to TV commercials, movies soundtracks and news reports, as well as 
expressing opinions 

890-221  การปรับปรุงการอ่านภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
 Improving Reading in English 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 890-101, 890-102 หรือผู้ที่ได้รับการยกเว้น  

   Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
 เทคนิคการอ่าน การอ่านตั้งแต่ระดับค า วลี ประโยค ย่อหน้า และข้อความแบบต่างๆ  การหา

ใจความส าคัญ และใจความที่ซ่อนอยู่ในข้อความ การปรับอัตราความเร็วการอ่าน การอ่านวัสดุการอ่านชนิด 
ต่าง ๆ 

   Reading techniques; reading from the word, phrase, sentence and paragraph level to 
reading different types of texts; reading for the main idea and finding the hidden main idea; 
adapting the reading speed; reading different types of materials 
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890-222 การอานภาษาอังกฤษในชีวิตประจ่าวัน                                             3(3-0-6) 
 Functional Reading 
 รายวิชาบังคับเรียนกอน: 890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 
             Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted  
              การอานเพ่ือเก็บขอมูลจากวัสดุการอานที่เป็นของจริง การอ่านประโยคที่ยาวและซับซ้อนในระดับ
ปริเฉทรูปแบบต่าง ๆ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การจดบันทึกย่อ และการสรุปความ 
     Reading authentic materials for information; reading comprehension of long and 
complex sentences in different types of paragraphs; critical reading; note taking and sammarizing 
 
890-223 การอานหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ                                                  3(3-0-6) 
 Reading English Newspapers 
    รายวิชาบังคับเรียนกอน: 890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 
             Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
     เทคนิคการอ่านหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ ทักษะการอ่าน การใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์ใน
การอ่านและแปลงานเขียนในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์ส่วนต่าง ๆ ของหนังสือพิมพ์รายวัน  
  Techniques of reading daily English newspapers; reading skills; the use of linguistic 
aspects for reading and translating English in newspapers; analysis of parts of the newspaper 
 
890-224 การแปลเบื้องต้น                                                                      3(3-0-6) 
 Introduction to Translation 
             รายวิชาบังคับเรียนกอน: 890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 
             Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
             ความหมายของการแปล ความส่าคัญและการพัฒนาการแปล คุณสมบัตินักแปล ทฤษฎี การแปล 
ชนิดของการแปล กระบวนการในการแปล หน้าที่ของภาษา การแปลเชิงเทคนิค การแปลกับวัฒนธรรม การ
วิจารณ์งานแปล 
    Definition of translation; significance and history of translations; translators’ qualities; 
translation theories; types of translation; process of translation; language functions; technical 
translation; translation criticism 
 
890-226 ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง                                        3(3-0-6) 
 English Grammar for Real Life Communication  

   รายวิชาบังคับเรียน : 890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 
             Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
             การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบท ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบต่าง  ๆ และ
หน้าที่ทางภาษา รวมทั้งความหมาย การน่าสิ่งที่ได้รับเรียนรู้ไปใช้สื่อสาร เน้นทักษะการอ่านและการเขียน 
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  Analysis of English grammatical structures in context; relationship between forms and 
functions including their meaning; application of what has been learned to communicate with 
emphasis on reading and writing skills 
 
890-227  การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น        3(3-0-6) 
 Introduction to English Writing  

   รายวิชาบังคับเรียนกอน: 890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 
             Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
             การเขียนโครงสร้างประโยคพ้ืนฐานแบบต่าง ๆ การเขียนย่อหน้าสั้น ๆ เชิงเล่าเรื่อง  บรรยายและ
อธิบายโดยใช้หลักไวยากรณ์  ค่าเชื่อมประโยคและเครื่องหมายวรรคตอนที่ ถูกต้อง เน้นการเรียบเรียงความคิด  
และกระบวนการการเขียน 
  Writing different types of sentences structure; writing short narrative, descriptive, 
expository paragraphs with the correct usage of grammar, sentence connectors and 
punctuations, emphasizing ideas and writing process 
 
890-231  การสื่อสารภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3(3-0-6) 
 Communication in English in Science and Technology 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 
             Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
     ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เน้นเนื้อหาทางความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
ทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจ การฟังบทความทางวิชาการและจดบันทึกย่อ การเขียนโครงร่าง การอ่านแผนภูมิ
และกราฟ การแสดงความคิดเห็นและให้เหตุผล ทักษะการเขียนย่อหน้า 
 English communication skills emphasizing scientific and technical texts; reading 
comprehension techniques; listening and note-taking; outlining; reading, non-linear texts; giving 
opinions and reasons; writing short paragraphs   
  
890-241 การฟังและพูดเชิงธุรกิจเบื้องต้น      3(3-0-6) 

  Basic Listening and Speaking for Business 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

    Prerequisite : - 
   ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจเบื้องต้น การติดต่อนัดหมาย การเข้าสังคม การเจรจาต่อรอง การประชุมและ
การอภิปราย การน าเสนอผลงานและรายงานทางธุรกิจ 

   Introduction to business language; making an appointment; socializing; negotiating, 
meetings and discussions; giving presentations and business reports  
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890-245  ภาษาอังกฤษส่าหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 
 English for Business 
 รายวิชาบังคับเรียนกอน: 890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 
Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
ภาษาอังกฤษในบริบทธุรกิจ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ สินค้าและโครงสร้างของบริษัท ภาษาที่ใช้

ในการติดต่อและสื่อสารกับบุคคลในวงธุรกิจ ลูกค้าและเพ่ือนร่วมงาน  
English in business contexts: giving information about company products, services, 

and structure; language for contacts and communication with people in business sectors, clients 
and colleagues  

890-251  การอานงานเขียนวิชาการอังกฤษ 3(3-0-6) 
Reading English in an Academic Context 
รายวิชาบังคับเรียนกอน: 890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 
Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
การใชประโยชนจากรูปแบบและโครงสรางของงานเขียนเชิงวิชาการ ทักษะการอ่านที่จ่าเป็น การสรุป

ความ 
The use of forms and structures of academic text; essential reading skills; summarizing 

890-252  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 Writing Academic English 
 รายวิชาบังคับเรียนกอน: 890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 
Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
ทักษะการเขียนขั้นสูง การเขียนเรียงความ วิธีการเขียนขยายเนื้อหา การเขียนเชิงบรรยาย การ  

เลาเรื่องราว การเขียนเชิงอภิปราย การเขียนเชิงชักชวน  การใชเครื่องหมายวรรคตอน การเขียนรายงาน 
บทคัดยอ และการเขียนโครงงาน 

Advanced writing skills; writing essays; methods of paragraph development; writing a 
description, narration, an argument, and a persuasion; punctuation usage; writing reports, 
abstracts and project outlines   

890-261  ภาษาอังกฤษในที่ท่างาน 3(3-0-6) 
English in the Workplace 
รายวิชาบังคับเรียนกอน: 890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 
Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในที่ท่างาน  ภาษาที่ใช้ในสังคมที่จ่าเป็นในการติดต่องาน  เช่น  การ

โทรศัพท ์การนัดหมาย  การขอ/ให้ข้อมูล การต้อนรับแขก  การจดบันทึกข้อความ 
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 Skills for communicating in English in the workplace; social English used in a business 
environment: using the telephone, making appointments, giving/asking for information, 
receiving visitors and writing memos 

 
 

890-351 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ                     3(3-0-6) 
 Study Skills in English for Higher Studies      
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน:  890-101, 890-102 หรือผู้ที่ไดรับการยกเว้น   
 Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
  ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษที่จ่าเป็นในการศึกษาต่อ การสรุปบันทึกยอขอความจาก
การฟงบรรยาย และการอานต่ารา กลวิธีการอานรูปแบบตาง ๆ การส่ารวจ แหลงขอมูลและรวบรวมขอมูล   
ประกอบการท่ารายงาน การสรุป เรียบเรียงขอมูล และเขียนรายงาน ทักษะการอภิปรายเชิงตั้งประเด็นในการ
อภิปราย การตั้งค่าถาม การตอบค่าถาม การแสดงความคิดเห็นทั่ว ๆ ไป การวิจารณ และการน่าเสนอผล
อภิปราย เทคนิคการน่าเสนอและ/หรือสาธิตผลงาน   
  Listening, speaking, reading and writing in English emphasizing study skills needed for 
higher studies; taking notes from lectures and reading materials; reading strategies; exploring 
information resources and collecting relevant information; summarizing, paraphrasing and 
writing a report; discussion skills including proposing issues, questioning, answering, expressing 
opinions/ giving comments, and reporting the results of the discussion; practicing presentation 
and/or demonstration techniques 
 
890-361 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน      3(3-0-6) 
 English for Job Application 
 รายวิชาบังคับเรียนกอน: 890-101 และ 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 
 Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
  ทักษะและภาษาที่ต้องใช้ในการหางาน การสมัครงาน และการสอบสัมภาษณ์ การเขียนและพูดใน
ปริบทของการหาและสมัครงาน 
 Skills and language for job seeking; applying for jobs and attending interviews; writing 
and speaking in the job-seeking context                              
 
895-101 พฤติกรรมศาสตร์         3(3-0-6)   
            Behavioral Science 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
  Prerequisite : - 
  แนวคิดและหลักการ ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย์ แรงผลักดันพฤติกรรม พฤติกรรมทางสังคม 
การรับรู้ทางสังคม กลุ่มและกระบวนการกลุ่ม การพัฒนาพฤติกรรม  
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  Concepts and principles; basic factors of human behavior; behavior motivation; social 
behavior; social perception; group and group process; behavior development  
 
895-125 การใช้ภาษาไทย       3(3-0-6) 
          Thai Usage   

  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
   การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม หลักการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน 
   Appropriate use of Thai; principles of speaking, listening, reading and writing  
 
895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต         3(2-2-5)  

  Life Aesthetics 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

   Prerequisite : - 
   สุนทรียศาสตร์ในการด ารงชีวิต ความสุข การจัดการความเครียด การสร้างก าลังใจ การเสริมสร้างวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ สุนทรียศาสตร์ทางภาษา การพัฒนาบุคลิกภาพ การแสดงออก การดูแลสุขภาพกายและจิต 
คุณค่าทัศนศิลป์ ความซาบซึ้งในดนตรีและนาฏศิลป์ ความเข้าใจวัฒนธรรมประเพณี และมารยาทชอง 
สังคมและและสากล  

  Aesthetics of living; happiness; stress management; creation of willpower; promotion 
of emotional maturity; aesthetics of language; personality development; self-expression; 
nurturing physical and mental health; value of visual art; appreciation of music and performing 
art; understanding Thai and international cultures, traditions, and social etiquettes 
 
895-171 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต       3(2-2-5)  
            Wisdom of Living 
            รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
   การคิด การบริหาร และการจัดการชีวิตอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และกระแส
สังคมโลก การผสมผสานวิถีไทยกับพหุวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต การมีจิตสาธารณะ และรักษ์สิ่งแวดล้อม การ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม และหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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  Thinking; life administration and management in accordance to changes in Thai and 
global society; blending Thai way of life with multicultural way of life; public mind and 
environmental conservation; living in the society happily based on morality; ethics and 
sufficiency economy 
 
895-203  จิตวิทยาทั่วไป          3(3-0-6) 
     General Psychology                                            

   รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
    Prerequisite : - 
       ความหมาย วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์ ปัจจัยทางชีวภาพและ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาการมนุษย์ แรงจูงใจ อารมณ์ การรับรู้ เชาวน์ปัญญา การเรียนรู้ บุคลิกภาพ สุขภาพจิตและ
การปรับตัว การประยุกต์ใช้จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน 

   Definition psychological methods; influential factors on human behavior; biological 
and environmental factors; human development, motivation, emotion, perception, intelligence, 
learning; personality; mental health and adjustment; application of psychology in daily life 
 
895-205    เศรษฐศาสตร์และการปกครอง       2(2-0-4) 

     Economics and Government  
     รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

      Prerequisite : - 
                เศรษฐศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ สภาวะของเศรษฐกิจ ปัญหาต่าง ๆ รวมถึง
รายได้ประชาชาติ การภาษี การเงิน การคลัง ปัญหาการคลังของประเทศและการเปรียบเทียบเศรษฐกิจ  

     การปกครอง ความหมายของการปกครอง การเมืองและรัฐศาสตร์ การจัดองค์การทางการเมือง 
ระบบการปกครองสังคมทั่วไป หลักการ ชนิดและปรัชญาของแต่ละระบบ โดยเน้นหนักในหลักการและขบวนการ
ของการปกครองระบบประชาธิปไตยของไทย หมวดการเมืองต่าง ๆ เช่น รัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง เป็นต้น 
รวมทั้งรูปแบบการปกครองไทย อันได้แก่ การปกครองส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น     

     Economics: Basic economic systems; economic conditions and problems, GNP, 
taxation, budget, finance, financial problems of the country, and comparative economics  

     Government: Definitions of government, politics and political sciences; political 
organizations  and  political  administration system and the principles and philosophy of each 
system; emphasis on the democratic system of Thailand: constitution, political parties and forms 
of government i.e. central, provincial and local governments 
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895-303  เศรษฐศาสตร์เพ่ือชีวิต         3(3-0-6) 
   Economics for Life  
   รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

    Prerequisite : - 
    หลักท่ัวไปของวิชาเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเรื่องการผลิต การบริโภค การลงทุน แหล่งเงินทุนและประเภท
ของตลาด การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศที่อาจส่งผลต่อการลงทุน การค้า และ
การครองชีพ เช่น เงินเฟ้อ การว่างงาน การขาดดุลบัญชีเงินสะพัด และดุลการช าระเงิน เป็นต้น    

   Principles of economics in production, consumption, investment, sources of funds and 
market structures; economic changes in domestic and other countries which may affect 
investment, trade, and cost of living, such as inflation, unemployment, current account and 
balance of payments deficit etc  
 
3.1.5.2) หมวดวิชาเฉพาะ 
(1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
322-101 แคลคูลัส 1        3(3-0-6) 
   Calculus I  
   รายวิชาบังคับเรียนก่อน :- 
             Prerequisite : - 
  ฟังก์ชันและกราฟ ระบบพิกัดเชิงขั้ว ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต์  
 Functions and graphs; polar coordinate system; limits and continuity; derivatives and 
applications; integrals and applications  
 
322-102 แคลคูลัส 2        3(3-0-6) 
   Calculus II 
   รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  322-101 
   Prerequisite : 322-101 
    อนุกรมอนันต์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อยและ
การประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับที่หนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับที่สองที่มีสัมประสิทธิ์
เป็นค่าคงตัว ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต์  

Infinite series; functions of several variables; limits and continuity of several variables; 
partial derivatives and applications; ordinary differential equations of first order; linear ordinary 
differential equations of second order with constant coefficients; Laplace transforms and 
applications 
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324-101 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
   General Chemistry I 

           รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
   Prerequisite : - 

        บทน่า  ปริมาณสัมพันธ์  โครงสร้างอะตอม  ระบบพีริออดิก  พันธะเคมี  ของแข็งและของแข็ง 
อสัณฐาน  แก๊ส  อุณหพลศาสตร์    สารละลายและสมบัติของสารละลาย  ของเหลวและคอลลอยด์   

       Introduction; stoichiometry; atomic structure; chemical periodicity; chemical bonding; 
solids and amorphous solids; gases; thermodynamics; solutions and their properties; liquids and 
colloids 

324-102  เคมีทั่วไป 2   3(3-0-6) 
 General Chemistry II 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-101 
 Prerequisite : 324-101 

       จลนพลศาสตร์เคมี  สมดุลเคมี  นิยามกรด-เบส  สมดุลกรด-เบสในน้่า  สมดุลของเกลือที่ละลายได้น้อย
และไอออนเชิงซ้อน  ธาตุแทรนซิชัน  เคมีไฟฟ้า  เคมีอินทรีย์ 

        Chemical kinetics; chemical equilibria; acid-base concept; acid-base equilibria; 
simultaneous equilibria involving slightly soluble compounds and complex ions; transition 
elements; electrochemistry; organic chemistry 

325-101  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 
  General Chemistry Laboratory I 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-101 หรือเรียนควบกัน 

              Prerequisite : 324-101 or Concurrent 
       เลขนัยส่าคัญและการเลือกใช้เครื่องแก้ว  การวิเคราะห์สารโดยวิธีโครมาโทกราฟีกระดาษ  การ

วิเคราะห์แคตไอออนและแอนไอออนเชิงคุณภาพกึ่งจุลภาค  โครงผลึกโลหะและสารประกอบไอออนิก  การ
ลดลงของจุดเยือกแข็ง  เทอร์โมเคมี   

        Significant figures and glassware selections; identification of compounds by paper 
chromatography; semimicro qualitative analysis of cations and anions; crystal structures of 
metals and ionic compounds; freezing point depression; thermochemistry 
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325-102  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0) 
 General Chemistry Laboratory II 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-102 หรือเรียนควบกัน 

  Prerequisite : 324-102 or Concurrent 
       การวิเคราะห์โดยปริมาตร การไทเทรตแบบรีดอกซ์ การหาปริมาณวิตามินซี จลนพลศาสตร์เคมี    

สมดุลเคมี การวัดค่าพีเอชของสารละลายกรด-เบส บัฟเฟอร์และสารละลายที่ได้จากปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส การ
สังเคราะห์และวิเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อน  เคมีไฟฟ้า  การทดสอบหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์ 

 Volumetric analysis; redox titration; determination of ascorbic acid; chemical kinetics; 
chemical equilibrium; pH measurement of acid-base solution, buffers and solutions from 
hydrolysis reactions; synthesis and analysis of coordination compounds; electrochemistry; test 
of the functional groups of organic compounds 

330-101  หลักชีววิทยา  1                              3(3-0-6) 
 Principles of Biology I   

   รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
   ชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตในภาพรวม องค์ประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิต  การหายใจระดับเซลล์และการ

สังเคราะห์ด้วยแสง  โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์  การแบ่งเซลล์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
วิวัฒนาการ  นิเวศวิทยา  พฤติกรรมของสัตว์ 

   A study of general concepts of biology; chemical basis of life; cellular respiration and 
photosynthesis; structures and functions of cells; cell reproduction; pattern of inheritance; 
evolution; ecology; animal behavior 

331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1      1(0-3-0) 
 Principles of Biology Laboratory I 
 รายวิชาบังคับก่อน : 330-101 หรือเรียนควบคู่กัน 

   Prerequisite: 330-101 or concurrent  
   ปฏิบัติการเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์  พลังงานกับชีวิต โครงสร้างและชีววิทยาของเซลล์  การแบ่ง

เซลล์ พันธุศาสตร์ ระบบนิเวศของแหล่งน้่าจืด พฤติกรรมของสัตว์ 
   A practical course on use and maintenance of microscopes; energy and life; 

structures and biological aspect of cells; cell division; genetics; freshwater ecology; animal 
behaviour 
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332-101  ฟิสิกส์พื้นฐาน  1       3(3-0-6) 
    Fundamental Physics I 
             รายวิชาบังคับเรียนก่อน :- 
    รายวิชาบังคับเรียนควบกัน : 332-111 

   Prerequisite : - 
   Concurrent : 332-111 
  ปริมาณทางฟิสิกส์และหน่วย เวกเตอร์  แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงานและโมเมนตัม  ระบบ

อนุภาค  การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง   การเคลื่อนที่แบบมีคาบ  การเคลื่อนที่แบบต่างๆของคลื่นอันตรกิริยา
โน้มถ่วง   กลศาสตร์ของไหล  ความร้อนและอุณหพลศาสตร์  
   Physical quantities and units; vectors; forces and motions; work; energy; and 
momentum; system of particles; motion of rigid bodies; oscillatory motion; wave motions; 
gravitational interaction; fluid mechanics; heat and thermodynamics 
 
332-102  ฟิสิกส์พื้นฐาน 2       3(3-0-6) 
    Fundamental Physics II 

   รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
             รายวิชาบังคับเรียนควบกัน : 332-112 

   Prerequisite : - 
   Concurrent : 332-112 
   ไฟฟ้าสถิต  แม่เหล็กสถิต  สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เปลี่ยนตามเวลา  กระแสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  ทัศนศาสตร์  ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ  กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น โครงสร้างอะตอม  
นิวเคลียสและอนุภาคมูลฐาน  
    Electrostatics; magnetostatics; time-varying electromagnetic field; electric currents 
and electronics; electromagnetic waves; optics; special relativity; introduction to quantum 
mechanics; atomic structure; nucleus and particle physics 

332-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1      1(0-2-1)
 Fundamental Physics Laboratory I 
 รายวิชาบังคับเรียนควบกัน : 332-102 
 Concurrent : 332-102  
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เวอร์เนียคาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ การวัดและความผิดพลาด กราฟและสมการเชิงเส้น การ
เคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์สมดุลแรง การชน สปริงและการสั่น โมเมนต์ความเฉื่อย 
สมดุลสถิตของวัตถุแข็งเกร็ง 

Vernier caliper and micrometer; measurement and errors; graph and linear equation; 
circular motion; projectile motion; force equilibrium; collision; spring and oscillation; moment 
of inertia; static equilibrium of rigid bodies 

332-112 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 2      1(0-2-1) 
Fundamental Physics Laboratory II 
รายวิชาบังคับเรียนควบกัน : 332-102 
Concurrent : 332-102 
อุปกรณ์ไฟฟ้าและมาตรวัดไฟฟ้าวงจรไฟฟ้ากระแสตรง สนามไฟฟ้า การเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า 

ตัวเก็บประจุไฟฟ้า ออสซิลโลสโคปวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ พฤติกรรมการก าทอนในวงจรอนุกรม RLC 
Electric devices and multimeter; direct current circuit; electric field; electromagnetic 

induction; capacitor; oscilloscope; alternating current circuit; resonance in RLC circuit 

(2) กลุ่มวิชาบังคับ 
322-203  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3       3(3-0-6) 

   Basic Mathematics III 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 322-102 

        Prerequisite : 322-102 
  ปริพันธ์หลายชั้น เวกเตอร์แคลคูลัส ปริพันธ์ตามเส้นและปริพันธ์ตามผิว สมการเชิงอนุพันธ์   สามัญ

เชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร อนุกรมฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 
       Multiple integrals; vector calculus; line integrals and surface integrals; linear ordinary 

differential equations with variable coefficients; Fourier series; partial differential equations 
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322-204  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4       3(3-0-6) 
   Basic Mathematics IV 

  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 322-203 
             Prerequisite : 322-203 
   การวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น       
การประมาณค่าในช่วง การปรับเส้นโค้ง อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ       
ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ปัญหาค่าเหมาะที่สุด 
   Error analysis; solutions of non-linear equations; solutions of system of linear 
equations; interpolation; curve fitting; numerical differentiation and integration; solutions of 
ordinary differential equation; solutions of partial differential equations; optimization problems  
 
332-122 ฟิสิกส์เชิงแนวความคิด         2 (1-2-3) 

  Conceptual Physics 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
  Prerequisite : - 
  แนวความคิดทางฟิสิกส์ในปรากฏการณ์ธรรมชาติ อุปกรณ์ต่าง ๆ การทดลองทางฟิสิกส์ กีฬา 

ภาพยนตร์ ฯลฯ  
   Physics concepts in natural phenomena, equipments, physics experiments, sports, 
movies, etc.  
 
332-201  ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 3        1(0-3-0) 

   Fundamental Physics Laboratory III 
   รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-111 และ 332-112 

     Prerequisite : 332-111 and 332-112 
             การดูดกลืนรังสีบีต้าและแกมมา ความยาวโฟกัสของเลนส์นูนและเลนส์เว้า สมบัติยืดหยุ่นของสสาร 
โมเมนต์แม่เหล็กในสนามแม่เหล็ก มอดูลัสของยัง ดัชนีหักเห ความหนืดของของเหลว การปล่อยอิเล็กตรอนด้วย
ความร้อน 

   Beta and Gamma absorption; focal lengths of convex and concave lenses; elastic 
properties of matter; magnetic moment in magnetic field; Young’s modulus; refractive index; 
viscosity of fluids; thermionic emission of electrons 
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332-202  ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 4      1(0-3-0) 
              Fundamental Physics Laboratory IV 
              รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-201 

    Prerequisite : 332-201 
    เพนดูลัมแบบมีขนาด บีตส์ อิเล็กตรอนในสุญญากาศ ไจโรสโคป คลื่นนิ่ง การแทรกสอดของแสงจาก

ฟิล์มบาง อินเทอร์เฟอร์โรมิเตอร์แบบไมเคลสัน 
    Physical pendulum; beats; electron in vacuum; gyroscope; standing waves; thin-film 

interference; Michelson interferometer 
 
332-203  การสั่นและคลื่น                                                                       3(3-0-3) 
             Vibrations and Waves 
             รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-101  
             Prerequisite : 332-101 
             การสั่นอย่างอิสระ การสั่นที่ถูกหน่วง การสั่นที่ถูกแรงบังคับ การสั่นแบบคู่ควบ คลื่นเคลื่อนที่ คลื่นนิ่ง 
ดิสเพอร์ชันของคลื่น การสะท้อน การแทรกสอด การเลี้ยวเบน การโพลาร์ไรซ์ 
             Free oscillations; damped oscillations; forced oscillations; coupled oscillations; 
travelling waves; standing waves; dispersion; reflection; interference; diffraction; polarization 
 
332-204  กลศาสตร์         3(3-0-6) 
             Mechanics 
             รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-101 
             Prerequisite : 332-101 
             การวิเคราะห์เวกเตอร์  จลนศาสตร์ของอนุภาค  พลศาสตร์ของอนุภาค  กฎการเคลื่อนที่ของ 
นิวตัน  การเคลื่อนที่ของอนุภาคในหนึ่งมิติ  การเคลื่อนที่ของอนุภาคในสองและสามมิติ  การเคลื่อนที่ของวัตถุ
แข็งเกร็งในระนาบเดียว  
             Vector analysis; kinematics of particle; dynamics of particle; Newton laws; the motion 
of particle in one dimension; the motion of particle in two and three dimensions; the plane 
motion of rigid body 
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332-205  ฟิสิกส์แผนใหม่        3(3-0-6) 
 Modern Physics 
 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: 332-102 
 Prerequisite : 332-102 
 ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ  รากฐานของทฤษฎีควอนตัม  กลศาสตร์ควอนตัม  โครงสร้างของอะตอม  

โครงสร้างของโมเลกุล  กลศาสตร์เชิงสถิติ  ฟิสิกส์สถานะของแข็ง  ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคพ้ืนฐาน 
       Theory of special relativity; foundations of quantum theory; quantum mechanics; 

atomic structure; molecular structure; statistical mechanics; solid state physics; nuclear physics 
and elementary particles 

332-241  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-0) 
  Electronics Laboratory 
  รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: 332-102 
  รายวิชาบังคับเรียนควบกัน: 332-243   
  Prerequisite : 332-102 
  Concurrent : 332-243 
  ปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  ซึ่งสอดคล้องกับวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
  Laboratory in elementary electronics related to theory in electronics 

332-243  อิเล็กทรอนิกส์        3(3-0-6) 
 Electronics 
 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-102 
 รายวิชาบังคับเรียนควบกัน : 332-241 
 Prerequisite : 332-102 
 Concurrent : 332-241 

   ทฤษฎีวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ทฤษฎีเบื้องต้นของสารกึ่งตัวน า การวิเคราะห์วงจรไดโอดและการ 
ประยุกต์ วงจรทรานซิสเตอร์ วงจรขยายสัญญาณไฟฟ้า การวิเคราะห์สัญญาณน้อยและความถ่ีต่ า แนะน าลอจิก
เกต และออปเปอเรชัน แอมปลิไฟเออร์ 

    Basic circuit theory; semiconductor theory; diode, circuit analysis and some 
applications; transistors and basic amplifier circuits; small-signal and low-frequency analysis; 
introduction to logic gates and operational amplifier 
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332-301  ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง       1(0-3-0) 
              Advanced Physics Laboratory 
              รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน 332-202 
              Prerequisite : 332-202 
              ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกที่เปิดสอนโดยภาควิชาฟิสิกส์ 
              Experimental studies in various branches of physics corresponding to physics courses 
 
332-303 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า       3(3-0-6) 
 Electromagnetic Theory 
 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-102 และ 322-203  
            Prerequisite : 332-102 and 322-203 
 สนามไฟฟ้าสถิต  ปัญหาไฟฟ้าสถิตที่มีเง่ือนไขขอบเขต  สนามไฟฟ้าสถิตในสสาร  สนามแม่เหล็กสถิต  
สนามแม่เหล็กสถิตในสสาร  ไฟฟ้าพลศาสตร์  สมการแมกซ์เวลล์  การประยุกต์ใช้สมการแมกซ์เวลล์ 
 Electrostatics, boundary problem, electric fields in matter; magnetostatics; magnetic 
fields in matter; electrodynamics; Maxwell’s equations and applications   
 
332-304 ฟิสิกส์เชิงความร้อน       3(3-0-6) 
 Thermal Physics 
 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-205 
             Prerequisite : 332-205 
  แนวคิดเบื้องต้นของฟิสิกส์ทางความร้อนและอุณหพลศาสตร์แบบคลาสสิก  กฎข้อที่ศูนย์ของอุณหพล
ศาสตร์  สมการสภาวะของก๊าซอุดมคติ สมการสภาวะของก๊าซแวนเดอร์วาลส์ ผลต่างอนุพันธ์แม่นตรงงาน 
พลังงานและความร้อน กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ กระบวนการทรอทลิง วัฏจักรคาร์โนท์ ประสิทธิภาพ
ของเครื่องยนต์ความร้อนและสมรรถนะเครื่องท าความเย็น เอนโทรปี กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ ฟังก์ชัน
เฮล์มโฮลต์ซ  ฟังก์ชันกิบส์ กฎข้อที่สามของเทอร์โมไดนามิกส์ การเปลี่ยนสถานะและสมดุลระหว่างสถานะ  สถิติ
แบบแมกซ์เวลล์-โบลซ์มานน์ เฟร์มิ-ดิแรกและโบซ-ไอสไตน์ 
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 Introduction of thermal physics and classical thermodynamics; the zero law of 
thermodynamics; equation of state of ideal gas; equation of state of van der Waals gas; exact 
differential equation; work energy and heat; the first law of thermodynamics; throttling process; 
Carnot cycle; efficiency of heat engine and coefficient of performance of refrigerator; entropy; 
the second law of thermodynamics; Helmholtz function; Gibbs function; the third law of 
thermodynamics; phase transition and equilibrium between  phases; Maxwell-Boltzmann 
statistics; Fermi-Dirac statistics and Bose-Einstein statistics 

332-306 กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น      3(3-0-6) 
Introductory Quantum Mechanics 
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-205 

  Prerequisite : 332-205 
 แนวคิดฟิสิกส์ยุคใหม่  ฟังก์ชันเจาะจงและตัวด าเนินการ  สมการชเรอดิงเงอร์และผลเฉลยแบบไม่

ขึ้นกับเวลาชนิดหนึ่งมิติ และสามมิติ ปริภูมิฮิลเบิร์ตและสัญกรณ์ดิแรก  ฮาร์มอนิกออสซิลเลเตอร์  โมเมนตัม
เชิงมุม  สปิน อะตอมไฮไดรเจน 

 Modern physics concepts; wave functions and operators; time-independent 
Schrodinger equation in one dimension and three dimensions; Hilbert spaces and Dirac’s 
notations; harmonic oscillator; angular momentum; spin; hydrogen atom 

332-315 วิธีเชิงคณิตศาสตร์ในฟิสิกส์      3(3-0-6) 
Mathematical Methods in Physics 
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-203 และ 322-203 
 Prerequisite : 332-203 and 322-203 

  พีชคณิตเชิงเส้น สมการเชิงอนุพันธ์และสมการเชิอนุพันธ์ย่อย ปัญหาขอบเขต อนุกรมฟูเรียร์ การ
แปลงฟูเรียร์และการแปลงลาปลาซ ฟังก์ชันพิเศษ ทฤษฎีของฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน 

   Linear algebra; differential and partial differential equations; boundary value 
problems; Fourier series, Fourier and Laplace transforms; special functions; theory of function 
of a complex variable 
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332-405 สัมมนาทางฟิสิกส์ 1       1(0-2-1) 
Seminar in Physics I 
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-203 และ 332-205  

 Prerequisite : 332-203 and 332-205 
 เงื่อนไข: ต้องเรียนกลุ่มวิชาบังคับมาแล้วไม่น้อยกว่า  20  หน่วยกิต  
การสืบค้นผลงานวิจัยในฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ การเขียนบทคัดย่อ การอ่านบทความวิจัย 

การเตรียมสื่อน าเสนอทางวิชาการ การน าเสนอและการร่วมรับฟังการน าเสนอสัมมนาทางวิทยาศาสตร์   
Scientific database search; abstract writing; research article reading; academic 

presentation preparation;  scientific seminar presentation and participation  

332-491 โครงงานทางฟิสิกส์ 1 3(0-9-0) 
Project in Physics I 
เงื่อนไข: ต้องสอบผ่านกลุ่มวิชาบังคับมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต  
ฝึกท าวิจัยในสาขาฟิสิกส์ 
Training research in physics 

332-494 สหกิจศึกษา        6(0-18-0) 
Cooperative Education 

  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 216-111, 226-211, 226-212, 211-211, 210-202 และ 332-415 
  และต้องสอบผ่านกลุ่มวิชาบังคับมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต   
  ผู้เรียน : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
  Prerequisite : 216-111, 226-211, 226-212, 211-211, 210-202 and 332-415 
  ปฏิบัติงานและศึกษาระบบการท างานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่ต้องใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ 

ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์หรือ 1 ภาคการศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะด้านอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียน
กับประสบการณ์การท างาน ท ารายงานสรุปเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาและสถานประกอบการประเมินผล 

  Practice and study in organizations related to physics at least 16 weeks or one semester 
in order to develop occupational skills by integrating knowledge and work experiences; carry 
out a report and submit to academic advisors and the organization’s officer for the assessment 
process 
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(3) กลุ่มวิชาเลือกทางฟิสิกส์ 
332-246  ปฏิบัติการดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์      1(0-3-0) 
              Digital Electronics Laboratory 
              รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: 332-243 
              รายวิชาบังคับเรียนควบกัน: 332-248  
              Prerequisite : 332-243 
              Concurrent : 332-248 
              การปฏิบัติการทดลองซึ่งสอดคล้องตามเนื้อหารายวิชา 332-248 
              Experimental studies in topics corresponding to digital electronics 
 
332-248 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์       3(3-0-6) 
            Digital Electronics 
            รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-243 
            รายวิชาบังคับเรียนควบกัน: 332-246  
            Prerequisite : 332-243 
            Concurrent : 332-246 
            สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน า (ไดโอดและทรานซิสเตอร์) เทคโนโลยีของวงจรรวมดิจิตอล (ทีทีแอล ซีมอส) 
ระบบดิจิตอลและลอจิกเกต พีชคณิตบูลีนและการลดรูปนิพจน์ วงจรเลขคณิต วงจรจัดหมู่ 
ลอจิกซีเควนเชียล ฟลิบฟลอบ วงจรนับ 

  Semiconductor devices (diodes and transistors) ;technologies of digital IC (TTL, 
CMOS); digital systems and logic gates; polaris algebra and logic simplification; arithmetic 
circuits; combinational circuits; sequential logic; flip-flops; counters 
 
332-252  นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น       3(3-0-6) 
             Introduction to Nanotechnology  
             รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
             Prerequisite : - 
             ความหมายและประวัติของนาโนเทคโนโลยี  ข้อจ ากัดพ้ืนฐานของเทคโนโลยีในปัจจุบันและความ
จ าเป็นของนาโนเทคโนโลยี ภาพรวม ทิศทางและสถานภาพของนาโนเทคโนโลยีของโลก กฎการเปลี่ยนระดับ
ขนาด ผลของปรากฏการณ์ควอนตัมและสมบัติใหม่ๆของวัสดุในระดับนาโน ตัวอย่างวัสดุนาโนที่มีโครงสร้างแบบ 
3, 2, 1 และ 0 มิติ นาโนเทคโนโลยีในธรรมชาติ กระบวนการสังเคราะห์โครงสร้างนาโน เทคนิคการวิเคราะห์
พ้ืนผิวและโครงสร้างของวัสดุนาโน นาโนอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุแม่เหล็กนาโน และ นาโนโฟโตนิกส์ 
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   Definition and history of nanotechnology; fundamental limitations of current 
technology and necessity of nanotechnology; overview, direction and status of world 
nanotechnology; scaling law; quantum effect and novel properties of material in nanoscale; 
examples of nanomaterials with 3-, 2-, 1-, and 0-dimesional structure; nanotechnology in nature; 
nanofabrication techniques; characterization techniques for surface and structure of 
nanomaterials; nanoelectronics; nanomagnetics materials; nanophotonics  

332-291 เทคนิคโรงงานทางฟิสิกส์      2(1-3-2) 
Physics Workshop Techniques 
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-101 

 Prerequisite : 332-101 
การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางช่างเบื้องต้น  การสร้างอุปกรณ์ฟิสิกส์ เทคนิคการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์

วิทยาศาสตร์เบื้องต้น  เทคนิคทางไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการ  เทคนิคระบบความเย็นต่ ามาก  เทคนิคระบบความ
ดันสูง  งานเขียนและออกแบบอุปกรณ์ฟิสิกส์   

Use basic equipments; construct basic physics instruments; repair and maintain 
scientific instruments; electrical techniques in workshop; cryogenics and high pressure 
techniques; basic drawing and design physics equipments 

332-311 มาตรวิทยา        3(3-0-6) 
Metrology 
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน  :  332-102 

 Prerequisite : 332-102 
หลักมาตรวิทยา การวัด ความคลาดเคลื่อนและความไม่แน่นอนของการวัด การสอบกลับและการ 

สอบเทียบ เครื่องมือวัดทางมาตรวิทยาต่างๆมาตรวิทยาในระบบคุณภาพ 
Principles of metrology; measurement; deviation and uncertainty; traceability and 

calibration; metrological equipment and quality system 
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332-312 ปฏิบัติการทัศนศาสตร์       1(0-3-0) 
 Optics Laboratory 
 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน :  332-313  
            Prerequisite : 332-313 
 การปฏิบัติการทดลองซึ่งสอดคล้องตามเนื้อหาวิชาทัศนศาสตร์ 
 Laboratory work related to optics 
 
332-313 ทัศนศาสตร์        3(3-0-6) 
 Optics 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 332-303 
            Prerequisite : 332-303 
 การเคลื่อนที่ของคลื่น ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าและแสง การเดินทางของแสง แสงเชิงเรขาคณิต 
การซ้อนทับของคลื่น โพลาไรเซชัน การแทรกสอด การเลี้ยวเบน  
 Wave motion; polarization theory and light; the propagation of light; geometrical 
optics,the superposition of waves; polarization; interference; diffraction  
 
332-314 ทัศนศาสตร์ประยุกต์และอุปกรณ์              3(3-0-6) 
 Applied Optics and Instruments 
 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-313   
            Prerequisite : 332-313 
 หลักฟิสิกส์ของแสง  การค านวณและการออกแบบทางแสง  อุปกรณ์วัดความเข้มแสง  แหล่งก าเนิด
แสงเลเซอร์  เส้นใยน าแสง  การส่องสว่าง  การแผ่รังสี  สเปกโตรกราฟ  โฮโลแกรม   
ทัศนอุปกรณ์ในวงการทหาร  แพทย์  อุตสาหกรรม  และวิจัย 
 Physics principles of light; calculation and design in optics; light intensity detectors; 
light sources; lasers; fiber-optics; illumination; radiation; spectrograph; hologram; optical devices 
in military, medicine, industry, and research 
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332-316 ฟิสิกส์เชิงค านวณ       3(3-0-6) 
Computational Physics 
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-102 

  Prerequisite : 332-102 
  การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นโดยวิธีการเชิงตัวเลขและการประยุกต์ทางฟิสิกส์ ราก

บางอย่างของสมการที่ไม่เป็นเชิงเส้น  อินทิเกรตเชิงตัวเลข การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์โดยวิธีการเชิง
ตัวเลข  การค านวณโดยใช้วิธีมอนติคาร์โล  และการประยุกต์ใช้ทางฟิสิกส์ พลวัตในสองมิติ และสามมิติ  พลวัต
แบบเคออส  การวิเคราะห์ข้อมูลการทดลองโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

Solution of linear equation by numerical methods and their application in physics, 
roots of non-linear equation; numerical integration; ordinary differential equation solution by 
numerical methods; Monte-Carlo calculations and their applications in physics; dynamics in two 
and three dimensions; chaotic dynamics; analysis of experimental data by computers 

332-319  ฟิสิกส์บรรยากาศเบื้องต้น      3(3-0-6) 
Introduction to Atmospheric Physics 
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-102  

 Prerequisite : 332-102 
  อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น บรรยากาศและองค์ประกอบของบรรยากาศ รังสีจากดวงอาทิตย์ 

อุณหภูมิ มวลอากาศและการเกิดลม พลังงานลม ความชื้นในอากาศ หยดน้ าในก้อนเมฆและหยาดน้ าฟ้า 
เสถียรภาพและการเคลื่อนที่ของมวลอากาศ การเคลื่อนที่ของบรรยากาศเนื่องมาจากการหมุนของโลก 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

   An introduction to meteorology; atmosphere and atmospheric composition; solar 
radiation; temperature; air mass and wind formation; wind power; humidity; cloud droplets 
and precipitation; hydrostatic stability and convection of air mass; dynamics of the 
atmosphere on a rotating earth; climate changes 
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332-321 ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์         1(0-3-0) 
 Geophysics Laboratory 
 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-102 
 รายวิชาบังคับเรียนควบกัน : 332-323 
             Prerequisite : 332-102          
             Concurrent : 332-323 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับการวัดสมบัติทางฟิสิกส์ของตัวอย่างหิน  เช่น  สภาพต้านทานไฟฟ้า ความ
ถ่วงจ าเพาะ  สภาพซาบซึมได้ทางแม่เหล็ก  ความเร็วของคลื่นกล  เป็นต้น 
 Measuring the physical properties of rock samples; e.g. resistivity; specific gravity; 
magnetic susceptibility; seismic wave velocities; etc. 
 
332-323 ธรณีฟิสิกส์ของโลก       3(3-0-6) 
 Global Geophysics 
 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-102  
             Prerequisite : 332-102 
 เพลทเทคโทนิกส์ และการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก สนามโน้มถ่วงของโลก สมบัติยืดหยุ่นและสมบัติทาง
ไฟฟ้าของโลก กัมมันตภาพรังสีและความร้อนภายในโลก แผ่นดินไหว ภาวะแม่แหล็กบรรพกาล 
 Plate tectonics and plate movement; gravity of the earth; Earth elastic and electrical 
properties of the Earth; radioactivity and heat in the Earth; earthquakes; palaeomagnetism 
 
332-324 การส ารวจทางธรณีฟิสิกส์      3(3-0-6) 
 Exploration Geophysics 
 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน  : 332-102  
            Prerequisite : 332-102 
 หลักการพื้นฐานและการวัดค่าสนามโน้มถ่วง ค่าสนามแม่เหล็ก ค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า คลื่นไหว
สะเทือน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กัมมันตภาพรังสี ความร้อนใต้พิภพ การตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหว  เรดาร์หยั่งลึก 
แมกนีติกเรโซแนนซ์ซาวดิง  การวิเคราะห์และการตีความข้อมูล การประยุกต์การส ารวจธรณีฟิสิกส์ในทาง
วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการส ารวจทรัพยากรธรรรมชาติ 
 Principles and measurements of gravity; magnetic; electrical resistivity; seismic; 
electromagnetic; radioactivity; geothermal; earthquake seismology; GPR; magnetic resonance 
sounding; data processing and interpretation; application of geophysical methods in 
engineering, environmental, and natural resources investigations 
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332-325  ฟิสิกส์ในงานนิติวิทยาศาสตร์และโบราณคดี    3(3-0-6) 
             Physics in Forensic Science and Archeology  
             รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-102  
              Prerequisite : 332-102 
             หลักการพื้นฐานทางฟิสิกส์ที่ใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์ แม่เหล็ก และแม่เหล็กไฟฟ้า สมบัติทางฟิสิกส์
ของพยานวัตถุ เทคนิคธรณีฟิสิกส์ที่ใช้ตรวจค้นหาพยานวัตถุท่ีซ่อนอยู่และวัตถุทางโบราณคดี หลักการทาง
คณิตศาสตร์ที่ใช้ส าหรับเทคนิคการตรวจค้น การส ารวจด้วยเทคนิคแม่เหล็ก แม่เหล็กไฟฟ้า และเรดาห์หยั่งธรณี 
ขั้นตอนการส ารวจ การท ากรรมวิธีข้อมูล และการตีความผล  
              Basic physics principles in forensic science; magnetism and electromagnetics; physical 
properties of material evidences; geophysical techniques for detection of hidden material 
evidences and archeological objects; mathematical principles for detection methods; methods 
of survey, using magnetic, electromagnetic and ground penetration radar; surveying procedures; 
data processing and interpretation of results  
 
332-331 ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์        1(0-3-0) 
 Nuclear Physics Laboratory 
 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: 332-333  
Prerequisite : 332-333 
 การตรวจวัดรังสีนิวเคลียร์  การประยุกต์ใช้งานหัววัดไกเกอร์ในงานอุตสาหกรรม การตรวจวัดกัมมันต
ภาพของรังสีแกมมาโดยหัววัดชนิดเปล่งแสงวาบและหัววัดชนิดสารกึ่งตัวน า การตรวจวัดรังสีแอลฟาโดยการกัด
รอยนิวเคลียร์ ความปลอดภัยทางรังสี  
 Nuclear radiation detection; Geiger-Muller counter for industrial work; gamma ray 
detection by scintillation counter and semiconductor detector; nuclear track-etched 
technique for alpha detection; radiation safety      
 
332-333 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1       3(3-0-6) 
 Nuclear Physics I 
 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-102 
 Prerequisite : 332-102 
 สมบัติของนิวเคลียส การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี  อันตรกิริยาระหว่างรังสีกับสสาร การตรวจวัด
รังสี  การสลายตัวปล่อยอัลฟา  การสลายตัวปล่อยบีตา  การสลายตัวปล่อยแกมมา  การป้องกันอันตรายจาก
รังสี  ปฏิกิริยานิวเคลียร์  
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 Nuclear properties; radioactive materials decay; radiation interaction with matter;  
radiation detection; alpha decay; beta decay; gamma decay; radiation protection; nuclear 
reaction   
 
332-334 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 2       3(3-0-6) 
 Nuclear Physics II 
 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-333 
Prerequisite : 332-333 
 ฟิสิกส์นิวตรอน  โมเมนต์และสปินนิวเคลียร์  แบบจ าลองนิวเคลียส  แรงนิวเคลียร์   แหล่งก าเนิด
พลังงานนิวเคลียร์  ฟิสิกส์อนุภาคมูลฐาน  เครื่องเร่งอนุภาค 
 Neutron physics; nuclear moment and nuclear spin; nuclear model; nuclear force; 
nuclear energy source; elementary particle physics; particle accelerator 
 
332-341 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์       1(0-3-0) 
 Applied Electronics Laboratory   
 รายวิชาบังคับเรียนควบกัน : 332-343 

  Concurrent : 332-343 
  ปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ซึ่งสอดคล้องกับวิชาอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ 

 Laboratory work related to applied electronics 
 
332-343 อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์        3(3-0-6) 
 Applied Electronics  
 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-243 
 รายวิชาบังคับเรียนควบกัน : 332-341 
             Prerequisite : 332-243          
             Concurrent : 332-341 
 มโนมติของไมโครโปรเซสเซอร์  และไมโครคอมพิวเตอร์   สถาปัตย์ของไมโครโปรเซสเซอร์  โครงสร้าง
ประกอบของระบบไมโครคอมพิวเตอร์  หน่วยรับส่งข้อมูล  การต่อโยงระบบอุปกรณ์รอบข้างและการโปรแกรม
ทดสอบการประยุกต์ใช้งานทางฟิสิกส์ 
 Concepts of microprocessor and microcomputer; architecture of microprocessor; 
composition structures of microcomputer system; microcomputer input and output; interfacing 
of microcomputer with peripheral; programming tests and its applications 
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332-346  ออปโตอิเล็กทรอนิกส์       3(3-0-6) 
 Optoelectronics 
 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-243 
  Prerequisite : 332-243  
 ทบทวนสารกึ่งตัวน า  หลักการของไดโอดเปล่งแสง  โครงสร้างไดโอดเปล่งแสง  หลักการของเลเซอร์  

เลเซอร์สารกึ่งตัวน า  การโมดูเลชันเลเซอร์สารกึ่งตัวน า  หลักการตรวจจับแสงสารกึ่งตัวน า พินโฟโตไดโอด  อวา
ลันช์โฟโตไดโอด  ภาครับแสง  สัญญาณรบกวนในภาครับแสง  และความไวภาครับแสง  การตรวจับแบบเฮท
เตอร์โรไดน์ 

 Review of semiconductors; light-emitting diode principle; light emitting diode 
structures; principle of lasers; semiconductor lasers; modulation of the semiconductor laser; 
principle of semiconductor photo-detectors; pin photodiode; avalanche photodiode; optical 
receivers; noise in receiver; receiver sensitivity; heterodyne detection 

332-351 ปฏิบัติการฟิสิกส์วัสดุ         1(0-3-0) 
Materials Physics Laboratory   
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: 332-353 

  Prerequisite : 332-353 
ปฏิบัติการทางวัสดุศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิชาฟิสิกส์วัสดุ1 
Laboratory works in materials physics related to Elements of Materials Physics I 

332-353   ฟิสิกส์วัสดุ 1        3(3-0-6) 
   Materials Physics I 
   รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-102 
  Prerequisite : 332-102 

   โครงสร้างอะตอมและพันธะอะตอม โครงสร้างผลึก  ความบกพร่องของผลึก  สารละลายของแข็ง
และการแพร่ในของแข็ง  สมบัติทางกลของวัสดุ  สมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ วัสดุกึ่งตัวน าและตัวน ายิ่งยวด วัสดุ
ไดอิเล็กทริก 

   Atomic structure and bonding; crystal structures; crystalline imperfections; solid 
solutions and diffusion in solids; mechanical properties of materials; electrical properties of 
materials; semiconducting and conducting materials; dielectric materials 
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332-354  ฟิสิกส์วัสดุ 2        3(3-0-6) 
   Materials Physics II 
   รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-353 
  Prerequisite : 332-353 

   แผนภาพเฟส  สมบัติทางแสงของวัสดุ  สมบัติทางความร้อน  สมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุ  วัสดุ 
พอลิเมอร์  วัสดุเซรามิกใหม่  วัสดุไฟฟ้ากล  วัสดุประกอบ 

   Phase diagrams; optical properties of materials; thermal properties; magnetic 
properties of materials; polymer materials; ceramic materials; electromechanical materials; 
composite materials 

332-356 ฟิสิกส์ของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน า     3(3-0-6) 
Physics of Semiconductor Devices 
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-205 และ 332-243 
 Prerequisite : 332-205 and 332-243 
การเคลื่อนที่ของประจุพาหะ จ านวนของประจุพาหะ  สารกึ่งตัวน าในสภาวะสมดุล ประจุพาหะ

ส่วนเกินในสารกึ่งตัวน าในสภาวะไม่สมดุล รอยต่อพ-ีเอ็น ไดโอดแบบรอยต่อพี-เอ็น ผิวสัมผัสของโลหะกับสารกึ่ง
ตัวน า การประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน า ทรานซิสเตอร์แบบสองขั้ว ทรานซิสเตอร์แบบผลจากสนามไฟฟ้า 
ทรานซิสเตอร์แบบมอส(MOS) สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน าทางแสง และสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน าอื่นๆ 

 The movement of charge carrier; the number of mobile charge carriers; the 
semiconductor in equilibrium; non-equilibrium excess carriers in semiconductor; the pn-
junction; the pn-junction diode; Metal-semiconductor junctions; semiconductor device 
fabrication;  the bipolar transistor; the junction field effect transistor; the metal-oxide- 
semiconductor field effect transistor; optical devices;  other semiconductor devices 

332-361 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสมา        1(0-3-0) 
Plasma Technology Laboratory   
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-364  
Prerequisite : 332-364 

  ปฏิบัติการเทคนิคพ้ืนฐานของวงจรพัลส์ไฟฟ้าศักย์ต่ าและศักย์สูง   การเคลือบผิวโดยการระเหย  
พลาสมาดิสชาร์จไฟฟ้า  การวัดลักษณะเฉพาะทางไฟฟ้าของการทดลองพลาสมา 
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   Practice in basic technique of low voltage and high voltage pulse circuit; vacuum 
evaporation experiment; plasma electrical discharges; electrical characterization measurement 
of plasma experiment 
 
332-363 เทคโนโลยีสุญญากาศ 3(3-0-6) 
 Vacuum Technology  
 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-101 และ 332-102 
 Prerequisite : 332-101 and 332-102 
 หลักการพื้นฐานและจลนศาสตร์ของก๊าซ การจ าแนกระบบความดันสุญญากาศ  การวัดความดัน
สุญญากาศ  สูบกลสุญญากาศ สูบกลโรตารี  สูบดูดซับ สูบเทอร์โบโมเลกุลาร์  สูบสุญญากาศความดันต่ ามาก 
ส่วนประกอบและวัสดุส าหรับระบบสุญญากาศ  การตรวจหารอยรั่วของระบบสุญญากาศ  วิธีซ่อมบ ารุงและ
รักษาระบบสุญญากาศ การประยุกต์ใช้ระบบสุญญากาศในงานปฏิบัติการวิจัย
วิทยาศาสตร์  ภาคอุตสาหกรรม  งานการแพทย์และ อื่น ๆ 
 Basic principles and kinetics of gas; classification of vacuum pressure system; vacuum 
pressure measurement; mechanical pump; rotary pump; sorption pump; turbomolecular pump; 
ultra-high vacuum (UHV) pump; composition and material for vacuum system, leakage detection 
of vacuum system, repiaration  and maintenance of vacuum system; application of vacuum 
system in scientific research laboratory work, industrial sector, medical work and so on  
 
332-364 เทคโนโลยีพลาสมา        3(3-0-6) 
 Plasma Technology  
 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-303 
 Prerequisite : 332-303 
 หลักการพ้ืนฐานทางดิสชาร์จไฟฟ้าในของแข็ง ของเหลวและก๊าซ  ฟิสิกส์ศักย์ไฟฟ้าแรงสูงและ
เทคโนโลยี  กระบวนการที่ผิวของดิสชาร์จทาวเซนต์  ดิสชาร์จเรืองแสง  ดิสชาร์จอาร์คไฟฟ้า  ล าอนุภาค
อิเล็กตรอนและล าอนุภาคไอออน ธรรมชาติและสมบัติของพลาสมา การประยุกต์ใช้พลาสมาอุณหภูมิต่ าใน
กระบวนการอุตสาหกรรม พลาสมาเคมี พลาสมาเจ็ต พลาสมาโลหะวิทยา พลาสมาในเทคโนโลยีนิวเคลียร์  
พลาสมาในอวกาศ 
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 Fundamental electrical discharge processes in solid; liquid and gas, high voltage physics 
and technology; surface phenomena on Townsend discharges, glow discharges, electrical arc 
discharges; electron beam and ion beam; nature and properties of plasma; applications of low 
temperature plasma in industrial process; plasma chemistry; plasma jet, plasma arc metallurgy; 
plasma in nuclear technology; plasma in space 
 
332-365 เทคโนโลยีพลังงาน       3(3-0-6) 
 Energy Technology 
 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-101 และ 332-102  
 Prerequisite : 332-101 and 332-102 
 กฎทางอุณหพลศาสตร์ หลักการทางฟิสิกส์ที่เก่ียวข้องกับด้านพลังงานและเทคโนโลยีพลังงาน 
ลักษณะเฉพาะของแหล่งพลังงานต่าง ๆ และการน าไปใช้ พลังงานจากเชื้อเพลิงปิโตรเลียม พลังงานนิวเคลียร์
(ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันและฟิวชัน) เซลล์เชื้อเพลิง พลังงานแสงอาทิตย์ แหล่งพลังงานทดแทนต่าง ๆ บทความ
และเนื้อหาประเด็นน่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพลังงานทดแทนระดับห้องปฏิบัติการวิจัย และความเป็นไป
ได้การประยุกต์ใช้งานในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม  
 Thermodynamics law; physics principle related to energy and energy 
technology;characteristics of energy sources and their application; energy from petroleum fuel, 
nuclear energy (fission and fusion nuclear reaction), fuel cell, solar energy, renewable energy 
sources; the present articles and interesting issues related to the development of renewable 
energy technology in research laboratory level and their feasibility on application to agriculture 
sector and industry sector 
 
332-371  ดาราฟิสิกส์ 1        3(3-0-6) 
             Astrophysics I  

  รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: 332-101 และ 332-102 
  Prerequisite : 332-101 and 332-102 
  กลศาสตร์ท้องฟ้า ระบบพิกัดและเวลาทางดาราศาสตร์ สมบัติพ้ืนฐานของวัตถุท้องฟ้า  การ

สังเกตการณ์ วิวัฒนาการของดาวฤกษ์  ระบบสุริยะและระบบดาวเคราะห์อ่ืน  ชีวดาราศาสตร์ 
            Celestial mechanics; astronomical coordinate systems and timekeeping; fundamental 
properties of celestial objects; observations; stellar evolution; Solar system and exoplanetary 
systems; astrobiology 
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332-372 ดาราฟิสิกส์ 2        3(3-0-6) 
            Astrophysics II 
            รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: 332-371 
            Prerequisite : 332-371 

  บรรยากาศของดาวฤกษ์  ส่วนภายในของดาวฤกษ์  ดาวแปรแสง  ดาวคู่  กระจุกดาว   กาแล็กซี       
เอกภพวิทยา 
             Stellar atmosphere; stellar interior; variable stars; binary stars; star clusters; galaxies; 
cosmology 
 
332-381 ปฏิบัติการชีวฟิสิกส์       1(0-3-0) 

 Biophysics Laboratory 
 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-383  
             Prerequisite : 332-383 

  ปฏิบัติการทางชีวฟิสิกส์ซึ่งสอดคล้องกับวิชาชีวฟิสิกส์ 1 
 Biophysics experiments in line with 332-383 

 
332-383  ชีวฟิสิกส์ 1        3(3-0-6) 

 Biophysics I 
 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 324-102, 330-101 และ 332-102 
            Prerequisite : 324-102, 330-101 and 332-102 

 โครงสร้างพื้นฐานของชีวโมเลกุล แรงภายในและแรงระหว่างโมเลกุลที่ส าคัญของระบบชีวโมเลกุล 
เซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์  การแพร่และกลไกการเคลื่อนที่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ สมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์  อันตรกิริยา
ระหว่างแสงกับชีวโมเลกุล 

 Basic structure of biomolecules; important inter- and intra-molecular forces of 
biomolecular systems; cells and cell membranes; diffusion and mechanism of transport across 
cell membrane; electrical properties of cells; interaction of light and biomolecules 
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332-384 ชีวฟิสิกส์ 2        3(3-0-6) 
 Biophysics II 

 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: 332-383  
  Prerequisite : 332-383 
 มอเตอร์และเครื่องกลโมเลกุล  เทคนิคทางชีวฟิสิกส์ เชิงกล เชิงแสง เชิงไฟฟ้า เชิงค านวณ เซนเซอร์

ชีวภาพ และหัวข้อที่อยู่ในความสนใจ 
 Molecular motor and machine; mechanical, optical, electrical, and computational 

techniques in biophysics; biosensors; and other interesting topics 
 
332-392 การฝึกงาน        1(0-0-3) 
 Job Training 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -    
             Prerequisite : - 
 ผู้เรียน : นักศึกษาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 3 
 ฝึกงานพิเศษในห้องปฏิบัติการวิจัย โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐบาล และเอกชน  
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาฟิสิกส์เพ่ือให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์  ทักษะ  ฝึกหัดการประยุกต์ใช้วิชาฟิสิกส์
ตลอดจนการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน  จะต้องใช้เวลาในภาคฤดูร้อนไม่น้อยกว่า  6  สัปดาห์   
สัปดาห์ละไม่ต่ ากว่า  25  ชั่วโมง 

 Special job training in research Laboratoryoratories; industrial plant, government 
organizations and private sectors; nature of jobs must involve some physics utilization; 
students will gain experience skills and practice in applying physics to actual work together 
with ability to work with others; most training may be undertaken during summer for a period 
not less than 6 weeks; each week not less than 25 hours 
 
332-393 กลศาสตร์ขั้นสูง        3(3-0-6) 
 Advanced Mechanics 
            รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-204 
            Prerequisite : 332-204 
 การสั่นแบบมีการกระตุ้น  การเคลื่อนที่ของอนุภาคในสองและสามมิติ  ระบบพิกัดเคลื่อนที่   
การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค  การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง  กลศาสตร์ลากรางจ์ และแฮมิลโตเนียน 
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 Excited vibration; the motion of a particle in two and three dimensions; the moving 
coordinate system; the motion of system of particles; the motion of rigid body; Lagrange and 
Hamiltonian  
 
332-394 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง      3(3-0-6) 
 Advanced Electromagnetic Theory  
 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-303 
 Prerequisite : 332-303 
 สมการแมกซ์เวลล์  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  ศักย์ไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า   
 Maxwell’s Equations, electromagnetic waves; potentials and fields; radiation 
 
332-395 ปฏิบัติการระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม 1(0-3-0) 
 MATLABORATORY  
 Numerical Methods and Data Analysis with MATLABORATORY Laboratory   
 รายวิชาบังคับเรียนควบกัน: 332-397  
            Concurrent : 332-397 
 ปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์ซึ่งสอดคล้องกับวิชา 332-397 
   Computational Laboratory in line with 332-397 
 
332-397 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม   3(3-0-6) 
 MATLABORATORY  
 Numerical Methods and Data Analysis with MATLABORATORY  
 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 322-102 
            รายวิชาบังคับเรียนควบกัน: 332-395 
             Prerequisite : 332-102 
             Concurrent : 332-395 
 บทน าการเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรม MATLABORATORY  เวกเตอร์  เมทริกซ์และฟังก์ชัน  การ
จัดระเบียบและการแก้ไขโปรแกรม  การวิเคราะห์กราฟและข้อมูล  ระบบสมการเชิงเส้นแบบพีชคณิต 
การประมาณค่าในช่วงและการปรับเส้นโค้ง  รากของสมการการหาอนุพันธ์เชิงตัวเลข  ปริพันธ์เชิงตัวเลข สมการ
เชิงอนุพันธ์สามัญ  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย  การหาค่าที่เหมาะที่สุดเบื้องต้น 
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   Introduction to programming with MATLABORATORY; vectors, matrix and functions; 
organizing and debugging MATLABORATORY  programs; graph and data analysis; system of 
linear algebraic equations; interpolation and curve fitting; roots of equations; numerical 
differentiation; numerical integration; ordinary differential equations; partial differential 
equations; introduction to optimization 
 
332-405 สัมมนาทางฟิสิกส์ 1       1(0-2-1) 
 Seminar in Physics I 
 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-203 และ 332-205  
            Prerequisite : 332-203 and 332-205 
            เงื่อนไข: ต้องเรียนกลุ่มวิชาบังคับมาแล้วไม่น้อยกว่า  20  หน่วยกิต  
 การสืบค้นผลงานวิจัยในฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ การเขียนบทคัดย่อ การอ่านบทความวิจัย 
การเตรียมสื่อน าเสนอทางวิชาการ การน าเสนอและการร่วมรับฟังการน าเสนอสัมมนาทางวิทยาศาสตร์   
 Scientific database search; abstract writing; research article reading; academic 
presentation preparation;  scientific seminar presentation and participation  
 
332-406 สัมมนาทางฟิสิกส์ 2       1(0-2-1) 
 Seminar in Physics II 
 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-405 
            Prerequisite : 332-405 
 การสืบค้นผลงานวิจัยในฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ การเขียนบทคัดย่อ การอ่านบทความวิจัย 
การเตรียมสื่อน าเสนอทางวิชาการ การน าเสนอและการร่วมรับฟังการน าเสนอสัมมนาทางวิทยาศาสตร์   
 Scientific database search; abstract writing; research article reading; academic 
presentation preparation;  scientific seminar presentation and participation 
 
332-411 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ 1       3(3-0-6) 
 Special Topics in Physics I 
 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-303 และ 332-306 
             Prerequisite : 332-303 and 332-306 
 ศึกษาเรื่องที่น่าสนใจทางฟิสิกส์ตามที่ภาควิชาก าหนด 
 A study of interesting topics in physics, content must be approved by the department 
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332-412 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ 2       3(3-0-6) 
 Special Topics in Physics II 
 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-303 และ 332-306 
 Prerequisite : 332-303 and 332-306 
 ศึกษาเรื่องที่น่าสนใจทางฟิสิกส์ตามที่ภาควิชาก าหนด 
 A study of interesting topics in physics, content must be approved by the department 
 
332-414 การน าพาผ่านเยื่อและเทคโนโลยี                                                   3(3-0-6) 
            Membrane Transport and Technology 
            รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 322-102 และ 324-102 และ 332-102   
            Prerequisite : 322-102 and 324-102 and 332-102   
            ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเมมเบรน  หลักการและทฤษฎีการแยกด้วยเยื่อสังเคราะห์ เมมเบรนชนิดต่างๆ
และโมดูล การผลิตเมมเบรนโดยเทคนิคเฟสอินเวอส์ชั่น การผลิตเมมเบรนชนิดเยื่อนิวเคลียร์พอร์โดยใช้อนุภาค
หนัก การกัดรอยนิวเคลียร์ การแยกก๊าซและไอ การปรับปรุงผิวเมมเบรนด้วยพลาสมาและเทคนิคอ่ืนๆทางฟิสิกส์ 
และการประยุกต์ใช้  
            Membrane introduction ;  principle and theories related to separation by synthetic 
membrane ;  type of synthetic membranes and modules ;  fabrication of phase inversion 
membrane ;  fabrication of nuclear pore membrane using heavy ions ;  nuclear track etching ; 
gas and vapor separation ;  surface membrane modification using plasma and physics 
technique ;  application 
 
332-415 เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์      1(1-2-0) 
 Scientific Research Instruments  
 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-204  
            Prerequisite : 332-204 
 หลักการเครื่องมือปฏิบัติการพ้ืนฐานในงานวิจัยและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
 Principles of scientific instrument, basic Laboratory equipment 
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332-423 ธรณีฟิสิกส์ส าหรับงานวิศวกรรมและงานสิ่งแวดล้อม   3(2-3-4) 
 Engineering and Environmental Geophysics 

  รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-102 
   Prerequisite : 332-102 
  ระเบียบวิธีธรณีฟิสิกส์ส าหรับการตรวจสอบการล าดับชั้นดินในระดับตื้นเพ่ือก าหนดพ้ืนที่ ซึ่งเหมาะสม 

ส าหรับการส ารวจหาแหล่งน้ า  แหล่งแร่ พ้ืนทีท่ิ้งขยะ และงานวิศวกรรมโยธา โดยใช้วิธีทีไ่ม่ท าลายชั้นดิน 
  An application of geophysical methods for study the shallow subsurface stratigraphy; 

with the aim to locate the suitable area for investigating groundwater resource, mineral 
resource, waste dump site, and civil engineering site; using non destructive methods 

332-424 แผ่นดินไหววิทยา       3(2-3-4) 
Seismology 
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-102 

 Prerequisite : 332-102 
ความยืดหยุ่น สมการคลื่น  คลื่นวัตถุและคลื่นผิว  การลดทอนและการกระเจิง  เวลาเดินทางของคลื่น

ในชั้นดิน  การตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหว  การแปลความไซสโมแกรม  ไซสโมเทคโทนิกส์ 
Elasticity; wave equations; body and surface waves; attenuation and scattering; travel 

time in layered earth; seismometry; interpretation of seismogram; seismotectonics 

332-425 ธรณีพิบัติภัย 3(2-3-4) 
Geohazards 

  รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-102 
  Prerequisite : 332-102 

การเกิดหลุมหยุบ ดินถล่ม สภาวะโลกร้อน  ความเสี่ยงจากแผ่นดินไหว คลื่นสึนามิ 
Sinkhole; landslide; global warming; seismic hazard; tsunami 
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332-433 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์ 1      3(3-0-6) 
 Applied Nuclear Physics I 
 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-333  
Prerequisite: 332-333 
 การวัดค่าครึ่งชีวิตของสารกัมมันตรังสีแบบต่าง ๆ  สมดุลทางกัมมันตภาพรังสี  การค านวณค่า
ผิดพลาดในการนับ  สถิติการนับ  หัววัดรังสี การวิเคราะห์ธาตุโดยวิธีการอาบรังสีนิวตรอน   การวิเคราะห์ธาตุ
โดยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ 
 The study of half-life measurements of the radioactive materials; radioactivity 
equilibrium; calculation of counting errors; counting statistics; radiation detectors; neutron 
activation analysis; X-ray fluorescence analysis techniques 
 
332-434 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์ 2      3(3-0-6) 
 Applied Nuclear and Radiation Physics II 
 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-333  
 Prerequisite: 332-333 
 ราดิโอกราฟฟี  การประยุกต์ใช้รังสีแกมมาในการวัดความหนาแน่นของดินและผิวดิน  การส ารวจหา
แหล่งแร่นิวเคลียร์  การออกแบบเครื่องก าบังรังสี  การประยุกต์ใช้ไอโซโทปรังสีในอุตสาหกรรม 

  Radiography; application of gamma rays in soil density and surface density 
measurements; nuclear mineral prospecting exploration; radiation shielding design; applications 
of radioisotope in industries 
 
332-436 พลังงานนิวเคลียร์และสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 
 Nuclear Energy and Environment 
 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-333   
 Prerequisite: 332-333 
 แหล่งพลังงานนิวเคลียร์  ปฏิกิริยาลูกโซ่แบ่งแยกนิวเคลียส  เชื้อเพลิงนิวเคลียร์  เครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์  อุบัติเหตุนิวเคลียร์  กัมมันตภาพรังสีตามธรรมชาติ  การวัดรังสีในสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบของรังสีต่อ
สิ่งมีชีวิต 
 Sources of nuclear energy; fission chain reaction; nuclear fuels; nuclear reactors; 
nuclear accident; natural radioactivity; environmental radiation measurement; biological effects 
of radiations 
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332-437 ทฤษฎีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 1      3(3-0-6) 
Nuclear Reactor Theory I 
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-333   
Prerequisite: 332-333 
โครงสร้างอะตอมและนิวเคลียส  รังสีและกัมมันตภาพรังสี  ปฏิกิริยานิวเคลียร์  นิวเคลียร์ฟิชชัน 

ฟลักซน์ิวตรอน  ความหนาแน่นกระแส  และการแพร่ของนิวตรอน  สภาวะวิกฤต 
Atomic and nuclear structures; radiation and radioactivity; nuclear reactions; nuclear 

fission; neutron flux; current density and diffusion of neutrons; criticality 

332-438 ทฤษฎีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 2      3(3-0-6) 
Nuclear Reactor Theory II 
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-437 
Prerequisite: 332-437 
จลนศาสตร์ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  กลไกย้อนกลับในพลศาสตร์เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  การ

แพร่แบบสองกลุ่มและทฤษฎีการรบกวน  ความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
Kinematics of nuclear reactor; feedback mechanism in nuclear reactor dynamics; two 

group diffusion and perturbation theory; nuclear reactor safety 

332-443 เทคนิคการวัดและกระบวนการสัญญาณดิจิตอล    3(3-0-6) 
Measuring Techniques and Digital Signal Processing 

 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-248 
 Prerequisite : 332-248 
  หัววัดชนิดต่าง ๆ เช่น วัดอุณหภูมิ วัดแรง และหัววัดสุญญากาศ ตัวตรวจจับรังสี 

ตัวตรวจจับคลื่นแผ่นดินไหว วงจรปรับสภาพสัญญาณ วงจรขยายส่วนหน้า วงจรขยายก าลัง วงจรจ่าย
ก าลังไฟฟ้า ฟิลเตอร์ การจัดการสัญญาณดิจิตอล อนุกรมฟูริเยร์ การแปลงฟูริเยร์ สเปกตรัมฟูริเยร์ สหสัมพันธ์ 
ผลการประสาน การแปลง Z ดิจิตอลฟิลเตอร์ การวิเคราะห์สเปกตรัม การแก้ไขปัญหาทางฟิสิกส์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป MATLAB 

 Sensors, e.g. temperature and force sensors; vacuum gauge; nuclear detector; 
seismometer; signal conditioning circuit; preamplifier; power amplifier; power supply; filters; 
digital signal processing. Fourier series and transform; Fourier spectrum; correlation; z-transform; 
digital filters; spectrum analysis; MATLAB for problem solving in physics 
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332-451  วัสดุฉลาด        3(3-0-6) 
 Smart Materials  
 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-353  
            Prerequisite : 332-353  
 ความหมายและสมบัติเบื้องต้นของวัสดุฉลาด วัสดุฉลาดชนิดต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น วัสดุไพอิโซอิเล็กทริก
วัสดุอิเล็กโทรสติกทิฟ วัสดุเฟร์โรอิเล็กทริก โลหะจ ารูป เป็นต้น และการประยุกต์ใช้งานของวัสดุฉลาด 
   Definition and general properties of smart materials; smart materials, for example 
piezoelectric materials, electrostrictive materials, ferroelectric materials, shape memory alloys; 
application of smart materials    
 
332-452 วัสดุส าหรับการเก็บเกี่ยวพลังงาน      3(3-0-6) 
            Materials for Energy Harvesting  
            รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-451  

  Prerequisite : 332-451 
  หลักการของการเก็บเก่ียวพลังงานของวัสดุฉลาด  การแปลงพลังงานด้วยวัสดุไพอิโซอิเล็กทริก วัสดุอิ

เล็กโทรสตรกิทิฟ และวัสดุไพโรอิเล็กทริก  เทคนิกและกระบวนการเก็บเก่ียวพลังงาน การประยุกต์ใช้งานของ
วัสดุเพื่อการเก็บเกี่ยวพลังงาน 
   Principles of energy harvesting of smart materials; energy conversion with 
piezoelectric materials, electrostrictive materials and pyroelectric materials; techniques and 
process of energy harvesting; application of those materials for energy harvesting 
 
332-453 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 1       3(3-0-6) 
 Solid State Physics I 
 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-303 และ 332-306 
            Prerequisite : 332-303 and 332-306 
 โครงสร้างผลึก  การเลี้ยวเบนโดยผลึก  แลททิสส่วนกลับ  แรงยึดเหนี่ยวในผลึก  การสั่นของ
โครงสร้างผลึก  สมบัติทางความร้อน  อิเล็กตรอนอิสระ  ก๊าซเฟอร์มิ  ระดับชั้นพลังงาน 
 Crystal structure; crystal diffraction; reciprocal lattice; crystal binding; lattice vibration; 
thermal properties; free electron; Fermi gas; energy bands 
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332-454 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 2       3(3-0-6) 
 Solid State Physics II 
 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-453 

  Prerequisite : 332-453 
  ผลึกสารกึ่งตัวน า  ผิวเฟอร์มิ สมบัติของโลหะ  โพลาริตอนและโพลารอน  สมบัติทางแสง         

และเอ็กไซตอน  สภาพน ายิ่งยวด  ไดอิเล็กทริก  เฟอรโ์รอิเล็กตริก  อ านาจแม่เหล็กไดอา  อ านาจแม่เหล็กพารา  
อ านาจแม่เหล็กเฟอร์โร  อ านาจแม่เหล็กแอนติเฟอร์โร  เรโซแนนซ์ทางแม่เหล็กและเมเซอร์  จุดบกพร่อง  โลหะ
ผสม  ดิสโลเคชัน 

  Semiconductor crystals; Fermi surface; metals properties; polariton and polaron; 
optical properties and exitons; superconductivity; dielectrics; ferroelectrics; diamagnetism; 
paramagnetism; ferromagnetism; antiferromagnetism; magnetic resonance and masers; point 
defects; alloys; dislocations 
 
332-463 ฟิสิกส์พลาสมาเบื้องต้น       3(3-0-6) 
 Introduction to Plasma Physics 
 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-303 
            Prerequisite : 332-303 
 สังเขปและนิยามทางฟิสิกส์พลาสมา เทคนิคการก าเนิดและวินิจฉัยพลาสมา การเคลื่อนที่ของอนุภาค
มีประจุในสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีของเหลวของพลาสมา คลื่นในพลาสมาเหลว สภาวะคงตัวของพลาสมา
เหลว ทฤษฎีจลน์ของพลาสมา บทน าฟิสิกส์ของปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ฟิวชันที่ควบคุมได้ 
             Introduction to concept and definition of plasma; production and diagnostics 
technique of plasma; motion of charge particle in electromagnetic field; fluid model of 
plasma; wave in plasma; stability of fluid plasma; kinetic theory of plasma; introduction to 
controlled thermonuclear fusion 
 
332-464 ฟิสิกส์ของก๊าซดิสชาร์จ       3(3-0-6) 
 Gas Discharge Physics  
 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-101 และ 332-102 
             Prerequisite : 332-101 and 332-102 
 กระบวนการพ้ืนฐานของก๊าซ อันตรกิริยาของอิเล็กตรอนในก๊าซที่แตกตัวและปรากฏการณ์คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า  การผลิตและการสลายตัวของอนุภาคที่มีประจุ   จลนศาสตร์ของอิเล็กตรอนในก๊าซ ที่แตก
ตัวอย่างอ่อนในสนามไฟฟ้า  การเกิดดิสชาร์จไฟฟ้าในลักษณะต่าง ๆ  
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  Fundamental gas processes; interaction of electron in an ionized gas with oscillating 
electric field and electromagnetic waves; production and decay of charged particles; kinetics 
for electrons in a weakly ionized gas placed in an electric field; types of gas discharges 
generation  

332-465 พลังงานแสงอาทิตย์       3(3-0-6) 
Solar Energy 
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-101 และ 332-102  

             Prerequisite : 332-101 and 332-102 
        นิยามและความหมายของพารามิเตอร์ที่ส าคัญต่าง ๆ ในดวงอาทิตย์และพลังงานแสงอาทิตย์ 

สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ ความเข้มแสงอาทิตย์ การเคลื่อนที่ของ
แสงอาทิตย์ ค่าคงที่สุริยะ เวลาสุริยะ  การประยุกต์การออกแบบการตรวจวัดพลังงานแสงอาทิตย์ ความเข้ม
พลังงานแสงอาทิตย์บนพ้ืนผิวโลก แผนภูมิไอโซเลชัน แผนภูมิความร้อนรายวัน -รายเดือนของแสงอาทิตย์ 
ศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย และการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ในภูมิภาค  ต่าง ๆ
ในประเทศไทย เซลล์สุริยะและการบ ารุงรักษา อายุการใช้งาน การออกแบบระบบการน าพลังงานแสงอาทิตย์มา
ใช้แบบพาสซีพ หน้าต่างสุริยะ การดูดกลืน การสะท้อน และการส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์และตัวอย่างการ
ออกแบบระบบการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบแอคตีฟและพาสซีฟ และปรากฏการณ์เรือนกระจกและอิทธิพล
ของปรากฏการณ์โลกร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

Definition and meaning of principal parameter relating to sun and solar energy; solar 
electromagnetic spectrum from solar radiation; solar intensity; solar trajectories; solar constant; 
solar time; application of solar intensity measuring design; solar intensity on earth surfaces; the 
isolation chart; daily-monthly solar thermal charts; solar energy potential in Thailand and 
utilization of solar energy in each part of Thailand; solar cell and maintenance; life time of solar 
cell; design of passive solar system; solar window; absorption, reflection and emission of solar 
energy; examples design of active and passive solar system; the greenhouse effect and influence 
of global warming on climate change 
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332-466 ฟิสิกส์ของปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันควบคุมได้เบื้องต้น   3(3-0-6) 
            An introduction of Physic for controlled nuclear  
            fusion reaction 
 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-303  
            Prerequisite : 332-303  
 ปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชัน ฟิสิกส์ของพลาสมาเบื้องต้น การส่งผ่านในพลาสมาและการควบคุม
ความสมดุลแบบเอมเอชดีและความไม่เสถียร การวินิจฉัยพลาสมา การให้ความร้อนและให้กระแสพลาสมา 
อันตรกิริยาของพลาสมากับก าแพง งานวิจัยด้านฟิวชันที่น่าสนใจ 
   Nuclear fusion reactions; introduction to physics of plasma; plasma transport and 
confinement; MHD equilibrium and instabilities; plasma diagnostics; plasma heating and 
current drive; plasma-wall interactions; selected topics of fusion research 
 
332-483 ไมโครฟลูอิดิกส์และระบบการวิเคราะห์อนุภาคขนาดไมโคร    3(3-0-6) 

  Microfluidics and Micro Total Analytical Systems 
 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-383  หรือเรียนร่วมกัน 
             Prerequisite : 332-383 or Co-requisite  
   แนะน าไมโครฟลูอิดิกส์และระบบการวิเคราะห์อนุภาคขนาดไมโครอย่างสมบูรณ์ ฟิสิกส์ของไมโคร
ฟลูอิดิกส์ วิธีการประดิษฐ์โครงสร้างไมโครฟลูอิดิกส์ ไมโครฟลูอิดิกส์ส าหรับเซนเซอร์ทางโมเลกุล หัวข้อที่อยู่ใน
ความสนใจ 
   An introduction to microfluidics and Micro Total Analytical Systems (  TAS); physics 
of microfluidics; microfluidic structure fabrication methods; microfluidics for molecular 
sensors; current interesting topics 
 
332-484 ฟิสิกส์การแพทย์       3(3-0-6) 
 Medical Physics 
 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-205  
            Prerequisite : 332-205 
 การประยุกต์ใช้ฟิสิกส์ เช่น กลศาสตร์ แสง เสียง ไฟฟ้า สภาวะแม่เหล็ก และรังสีในทางการแพทย์  
การป้องกันรังสี ฟิสิกส์ของระบบอวัยวะต่าง ๆ เช่น ตา หู ปอด และหัวใจ หัวข้อที่อยู่ในความสนใจ 
 Applications of physics such as mechanics, light, sound, electricity, magnetism and 
radiation in medicine; radiation protection; physics of various organ systems such as the eyes, 
ears, lung and heart; current interesting topics 
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332-485 ฟิสิกส์ส าหรับระบบทางชีววิทยาและเคมี     3(3-0-6) 
 Physics for Chemical and Biological Systems 
 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: 332-306 
            Prerequisite : 332-306 
 อนุภาคในกล่อง อนุภาคในวงแหวน กลศาสตร์ควอนตัมของฮาร์โมนิกออสซิลเลเตอร์ วัตถุหมุนแข็ง
เกร็งระดับโมเลกุล อะตอมและไอออนที่มีอิเล็กตรอนเดี่ยว วิธีการประมาณทางกลศาสตร์ควอนตัม อะตอมและ
ไอออนที่มีหลายอิเล็กตรอน พันธะเคมีส าหรับโมเลกุลสองอะตอมและหลายอะตอม ทันเนลลิง การถ่ายโอน
ประจุและศักย์ไฟฟ้าที่เก่ียวข้อง หลักเบื้องต้นส าหรับซิมุเลชันทางเคมีและชีววิทยา กลศาสตร์สถิติในซิมุเลชัน 
 Particle in a box, particle in a ring; quantum mechanical harmonic oscillator; rigid 
rotor-molecular rotations; single electron atoms and ions; approximation methods; multi-
electron atoms and ions; chemical bond for diatomic molecules; bonding in polyatomic 
molecules; tunneling; charge transfer and related potential; introduction to chemical and 
biological simulations; statistical mechanics in simulations 
 
332-486  สเปกโทรสโกปีเชิงแสง       3(3-0-6) 
 Optical Spectroscopy 
 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-303 และ 332-306  
            Prerequisite : 332-303 and 332-306 
 ทบทวนทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  ทบทวนกลศาสตร์ควอนตัม  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรังสีและสสารจาก
มุมของของกลศาสตร์ยุคเก่าและกลศาสตร์ควอนตัม  พลศาสตร์ของแสงฟลูโอเรสเซนซ์  เทคนิคต่างๆ ในฟลูโอ-
เรสเซนซ์สเปกโตรสโกปี 
 Review of electromagnetism; review of quantum mechanics; interactions of radiation 
with matter from both classical and quantum point of view; fluorescence dynamics; 
techniques in fluorescence spectroscopy 
 
332-492 โครงงานทางฟิสิกส์ 2       3(0-9-0) 
 Project in Physics II 
 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-491  
             Prerequisite : 332-491 
 ฝึกท าวิจัยในสาขาฟิสิกส์ 

  Training research in physics  
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332-495 ฟิสิกส์เชิงสถิติ        3(3-0-6) 
 Statistical Physics 

  รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: 332-102  
  Prerequisite : 332-102 
  ทบทวนอุณหพลศาสตร์เชิงสถิติ สถานะมหภาคและสถานะจุลภาค อองซอมเบิลแบบไมโครคาโนนิคัล 

คาโนนิคัล และแกรนด์คาโนนิคัล กลศาสตร์ควอนตัมเชิงสถิติ สมบัติของเฟอมิออน และ โบซอน การแจกแจง
แบบ แมกซ์เวลล์-โบลต์มาน เฟร์มิ-ดิแรก โบซ-ไอสไตน์ การประยุกต์กลศาสตร์เชิงสถิติในปัญหาทางฟิสิกส์ต่างๆ 
เช่น การแผ่รังสีของวัตถุด า การควบแน่นแบบโบซ-ไอสไตน์ และอิเล็กตรอนในโลหะและสารกึ่งโลหะ ระบบที่มี
อันตรกิริยาต่อกัน แก๊สจริงสาร แม่เหล็กและแบบจ าลองไอซิง การจ าลองแบบมอนติ-คาร์โลเบื้องต้น    

   Review of statistical thermodynamics; macrostate and microstate; microcanonical, 
canonical and grand canonical ensembles; quantum statistics; properties of fermion and boson; 
Maxwell-Boltzmann, Fermi-Dirac and Bose-Einstein distributions; Applications of statistical 
physics: black body radiation, Bose-Einstein condensation and electron in metal & 
semiconductor; interacting system; real gas; magnetic materials and Ising model; basic of Monte-
Carlo simulation   
 
332-497 กลศาสตร์ควอนตัม       3(3-0-6) 
 Quantum Mechanics 
 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-306 
            Prerequisite : 332-306 
 เมทริกซ์และสปิน  การประมาณค่าแบบดับเบิลยูเคบี  หลักการแปรค่า  ทฤษฎีการรบกวนแบบไม่
ขึ้นกับเวลา  ทฤษฎีการรบกวนแบบขึ้นกับเวลา  ทฤษฎีการกระเจิง  โครงสร้างละเอียดยิ่งของอะตอม  

   Matrices and spin;  WKB approximation; variation method; time-independent 
perturbation theory;  time-dependent perturbation theory; scattering theory; hyperfine atomic 
structure 
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332-498 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขประยุกต์      3(3-0-6) 
Applied Numerical Methods 
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-316 หรือ 332-397 

 Prerequisite : 332-316 or 332-397 
การใช้วิธีเชิงตัวเลขเพ่ือแก้ปัญหาเชิงประยุกต์  ระบบที่ไม่เป็นสมการเส้นตรง การใช้ประโยชน์จาก

ไอเกนเวกเตอร์  การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญแบบไม่เป็นเส้นตรง  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยแบบ
พาราโบลา สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยแบบวงรีด้วยวิธีแบบเอกซ์พลิสิสและไฟไนท์ดิฟเฟอร์เรนซ์  การหาผลเฉลย
สมการการพาการน า  การแก้ปัญหาในงานงานวิจัยขั้นสูง 

 Advanced application of numerical methods; nonlinear systems; application of 
eigenvectors; explicit and finite difference methods for nonlinear ODEs, parabolic PDEs and 
elliptic PDEs; convection-diffusion equations; solving advanced research questions 

332-499 ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษและสัมพัทธภาพทั่วไปเบื้องต้น   3(3-0-6) 
Introduction to Special and General Relativities 
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 332-204  

 Prerequisite : 332-204  
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษเบื้องต้น  การแปลงลอเรนซ์  ความขัดแย้งแบบพาราด็อกซ์และความเข้าใจ

เชิงกายภาพ  เวกเตอร์และเทนเซอร์  ของเหลวกับทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ  มิติที่เป็นเส้นโค้ง  ฟิสิกส์ในสภาวะ
ที่ต าแหน่งเวลาเป็นเส้นโค้ง สมการสนามของไอน์สไตน์  เรขาคณิตแบบ Schwarzschild   จักรวาลวิทยา 

  Introduction to special relativity; Lorentz transformation; paradoxes and physical 
intuition; vectors and tensors; fluids in special relativity; curved manifolds; physics in a curved 
space time; the Einstein field equations; Schwarzschild geometry; cosmology 
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กลุ่มวิชาด้านวิศวกรรม 
211-211 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า       3(3-0-6) 
    Fundamental of Electrical Engineering 
     รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
             Prerequisite : -  
   การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันไฟฟ้า กระแสฟ้า และก่าลังไฟฟ้า กฎของโอห์มและกฎของ
เคอร์ชอร์ฟ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ก่าลังไฟฟ้าจริงและก่าลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ ตัวประกอบก่าลัง การ
ปรับปรุงค่าตัวประกอบก่าลัง ระบบไฟฟ้าสามเฟส การส่งจ่ายก่าลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้า
เบื้องต้น เครื่องก่าหนดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น 
   DC circuit anlysis : voltage, current and power; Ohm’s law and Kirchhoff’s law; AC 
circuit analysis; real and reactive power; power factor; power factor collection; three-phase 
systems; methods of power transmission; transformers; introduce to electric machinery; 
generators and motors; basic electrical instrument 
 
210-202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น     1(0-3-0)  
     Basic Electrical Engineering Laboratory 
     รายวิชาบังคับเรียนร่วม : 211-211 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ  
      212-211 วงจรไฟฟ้า 
             Co-requisite : 211-211 or 212-211 
   การทดลองประมาณ 10 หัวข้อ เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องใช้ไฟฟ้า ตลอดจนอุปกรณ์และ
เครื่องมือวัดอย่างง่าย 
   Approximately 10 Laboratory experiments in basic electrical circuits, instruments, 
appliances, and measuring instruments 
 
216-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1  

  Engineering Drawing I      3(2-3-4) 
  รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : - 

             Prerequisite : - 
             ความส่าคัญของการเขียนแบบวิศวกรรม เครื่องมืออุปกรณ์และวิธีใช้ การเขียนตัวเลขและตัวอักษร  
ชนิดของเส้นและมาตรฐานส่าหรับงานเขียนแบบเรขาคณิตประยุกต์ การเขียนภาพสามมิติ ภาพฉายออโธกราฟิก 
และการเขียนภาพฉายออโธกราฟฟิก การเขียนภาพสเก็ต การเขียนภาพตัด การเขียนภาพแยกส่วนและ
ภาพประกอบ การก่าหนดขนาด และความคลาดเคลื่อน และรายละเอียดอ่ืน ๆ พ้ืนฐานการเขียนแบบด้วย
คอมพิวเตอร์ 

   The importance of engineering drawing; drawing instruments and their uses;  lettering; 
line types and standards; applied geometry; pictorial drawings, orthographic projection, 
orthographic drawing; freehand sketches; section drawing, detail and assembly drawing, 
dimensioning and tolerancing and descriptions; basic computer aided drawings 
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216-403 เครื่องมือวัด 3(2-3-4) 
            Instrumentation 
            รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : - 

  Prerequisite : - 
  นิยามของระบบการวัดและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง ความไม่แน่นอนของการวัด สถิติส่าหรับการวิเคราะห์

ข้อมูล การวัดทางไฟฟ้า การวัดทางกล ระบบเก็บข้อมูลอัตโนมัติ ปฏิบัติการของการวัดทางวิศวกรรม 
  Definitions of measurement system and related standards, measurement  uncertainty, 

statistics for data analysis, electrical measurement, mechanical measurement, automatic data 
acquisition system, engineering measurement laboratory 

225-321 วิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
  Safety and Environmental Engineering 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

            Prerequisite : - 
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการความปลอดภัย การวิเคราะห์อันตรายและการป้องกันการสูญเสีย 

กฎหมายความปลอดภัย ระบบการจัดการความปลอดภัย ปัจจัยมนุษย์ การวิเคราะห์อันตรายและการประเมิน
ความเสี่ยง อันตรายในการท่างาน โรคจากการท่างาน การปฐมพยาบาล อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล มลพิษใน
อุตสาหกรรมและการป้องกัน การจัดการสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม 

  Introduction to safety principles; accident analysis and loss prevention; safety laws; 
principle of safety management system; human factor; hazard analysis and risk assessment; 
workplace hazards; work diseases; first aid; personal protection equipments; industrial pollution 
and prevention; environmental management; corporate social responsibility 

225-344  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
   Industrial Plant Design 
   รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  - 
   Prerequisite : - 
   การเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์กรรมวิธีการผลิต การค่านวณ

เครื่องจักรและก่าลังคน ความสัมพันธ์ของกิจกรรม การไหล และพ้ืนที่การผลิต การลาเลียงและขนถ่ายวัสดุ การ
จัดดุลสายงานการผลิต ประเภทพื้นฐานของผังโรงงานและการวางผังโรงงาน การออกแบบระบบสนับสนุนต่างๆ 
ส่าหรับโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ระบบประปา ระบบบาบัดมลพิษ ระบบพลังงานความร้อน ระบบพลังงานไฟฟ้า
และแสงสว่าง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
ความปลอดภัย เป็นต้น 
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    The selection of plant location; product and process analysis; machine selection and 
load calculation; manpower requirement; activity, flow and space relationships analysis; 
material handling; assembly line balancing techniques; basic types of layout and plant layout; 
design of supporting systems for industrial plant: water supply and distribution system, waste 
treatment system, thermal energy system, electrical power and illumination systems, air 
conditioning and ventilation systems, telecommunication system and information technology, 
safety system, etc 

226-211  กระบวนการผลิต 3(3-0-6) 
             Manufacturing Processes 

   รายวิชาบังคับก่อน : - 
   Prerequisite : - 
   กระบวนการทางอุตสาหกรรมการผลิต องค์ประกอบและปัจจัยการผลิต กรรมวิธีการผลิตที่ส่าคัญ 

เช่น การหล่อโลหะ การข้ึนรูปโลหะ การตัดเฉือนวัสดุ การข้ึนรูปวัสดุผง การข้ึนรูปพลาสติก การเชื่อมแบบหลอม
ละลาย กระบวนการเชื่อมประสานแบบอื่นๆ กรรมวิธีทางความร้อน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 
ผลิต และวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเบื้องต้น เทคโนโลยีการผลิตแบบก้าวหน้า การวัดละเอียดและมาตรวิทยา 

  Industrial manufacturing processes, manufacturing components and production factors; 
manufacturing processes such as foundry, metal forming, material cutting, powder forming, 
plastic forming, fusion welding other weld-joint types, heat treatment; CAD/CAM/CAE 
technologies; advanced manufacturing processes precision, measurement and metrology 

226-212  ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 1      1(0-3-0) 
   Manufacturing Processes Laboratory I 
   รายวิชาบังคับเรียนร่วม :  226-211 กระบวนการผลิต 
   Co-requisite : 226-211 
   การปฏิบัติการด้านการกลึงโลหะ เช่น การกลึงปอก กลึงปาดหน้า กลึงเรียว กลึงเกลียว กลึงขึ้นลาย 

เป็นต้น การปฏิบัติการทางด้านการเชื่อมโลหะ เช่น การเชื่อมไฟฟ้า การเชื่อมแก๊ส เป็นต้น การปฏิบัติการด้าน
โลหะแผ่น เช่น การบัดกรี การขึ้นรูปโลหะแผ่น การหล่อโลหะ การทาแบบ การผสมทรายและทาแบบหล่อ การ
เทโลหะหลอมเหลวลงในแบบหล่อ เป็นต้น 

   Laboratory experiments in turning, facing, tapering, screw-thread cutting, knurling, 
welding, arc welding, Oxyfuel-Gas welding; sheet metal, soldering, sheet metal forming; casting 
operations, pattern making, sand blending, mold making, and pouring 
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3.2 ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ท่ี 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ 
ระดับ 

อุดมศึกษา 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ 

ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายชัชชัย พุทซ้อน Ph.D. Materials 
Physics 

Institute National des 
Sciences Appliquees, 
Lyon, France 

2553 230 230 230 230 

วท.ม. ฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 

วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 

2543 

2. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาวสุทธิดา รักกะเปา Ph.D. Science and 

Technology 
Education

มหาวิทยาลัยมหิดล 2553 260 260 260 260 

วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 

2547 

3. อาจารย์ นางสาวสุรีรัตน์ 
หอมหวลล 

Ph.D. Physics National University of 
Singapore, Singapore 

2554 250 250 250 250 

วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 

2548 
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ล าดับ
ท่ี 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ 
ระดับ 

อุดมศึกษา 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ 

ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

4. อาจารย์ นายกฤษดา รวิรัศวัฒนา Ph.D. Physics University of Sheffield, 
U.K. 

2555 190 190 190 190 

วท.ม. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547 

วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545 

5. อาจารย์ นายพฤฒิ กาฬสุวรรณ Ph.D. Physics University of Bristol, U.K 2555 200 200 200 200 
M.Sc Physics Durham University, U.K. 2550 

วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2547 
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ล าดับ
ท่ี 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ 
ระดับ 
อุดมศึ
กษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ 
ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

6. อาจารย์ นายค าแหง วัฒนเสน Ph.D. Applied 
Geophysics 

Luleå University of  
Technology, Sweden 

2550 200 200 200 200 

วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 

2535 

7. อาจารย์ นายฉลองรัฐ แดงงาม Ph.D. Physics Virginia Polytechnic 
Institute and State 
University, U.S.A. 

2555 280 280 280 280 

วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 

2547 

8. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายชิตนนท์ บูรณชัย Ph.D. Biophysics and 
Computational 
Biology 

University of Illinois at  
Urbana-Champaign, U.S.A. 

2551 220 220 220 220 

M.S. Biophysics and 
Computational 
Biology 

University of Illinois at 
Urbana-Champaign,  
U.S.A. 

2546 

วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 

2544 
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ล าดับ
ท่ี 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ 
ระดับ 
อุดมศึ
กษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ 
ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

9. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาวชุตินธร พันธ์วงศ์ Ph.D. Biophysics and 
Computational 
Biology 

University of Illinois at 
Urbana-Champaign,  
U.S.A. 

2552 230 230 230 230 

วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 

2545 

10. รอง 
ศาสตราจารย์ 

นายไตรภพ ผ่องสุวรรณ Ph.D. Applied 
Geophysics 

Luleå University of  
Technology, Sweden 

2543 280 280 280 280 

วท.ม. นิวเคลียร์
เทคโนโลยี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2530 

วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 

2523 

11. รอง 
ศาสตราจารย์ 

นายเทพอักษร เพ็งพันธ์ Ph.D. Physics University of Florida, 
U.S.A. 

2543 250 250 250 250 

วท.ม. เคมีคัลฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2530 

วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2528 

12. รอง 
ศาสตราจารย์ 

นายธวัช ชิตตระการ Ph.D. Nuclear 
Physics 

Kent State University, 
U.S.A. 

2528 200 200 200 200 

วท.ม. นิวเคลียร์
เทคโนโลยี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2521 

วท.บ. ฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2518 
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ล าดับ
ท่ี 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ 
ระดับ 
อุดมศึ
กษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ 
ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

13. รอง 
ศาสตราจารย์ 

นางนันทกาญจน์ มุรศิต Ph.D. Materials 
Physics 

Macquarie University, 
Australia 

2541 220 220 220 220 

วท.ม. ฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2529 

วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 

2526 

14. อาจารย์ นายบุญญฤทธิ์  
 ฉัตรทอง 

Ph.D. Technology สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ 
สิรินธร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต  

2558 180 240 220 240 

M.Sc. Physics มหาวิทยาลัยมหิดล 2553 

B.Sc. Physics/ 
Mathematics 

University of Virginia, 
Charlottesville,  U.S.A. 

2548 

15. รอง 
ศาสตราจารย์ 

นางสาวปณต ถาวรังกูร D.Phil. Biophysics University of Waikato, 
New Zealand 

2528 240 240 240 240 

M.Sc. Biophysics University of Waikato, 
New Zealand 

2523 

B.Sc. Physics University of Waikato, 
New Zealand 

2520 
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ล าดับ
ท่ี 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ 
ระดับ 
อุดมศึ
กษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ 
ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

16. รอง 
ศาสตราจารย์ 

นายยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล ปร.ด. เทคโนโลยี 

พลังงาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

2547 280 280 280 280 

วท.ม. เทคโนโลยี 

พลังงาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

2530 

วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2526 

17. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางปภาวี 
ฟาน โดมเมเลน 

Ph.D. Physics and 
Mathematics 
Science 

Saint Petersburg State 
Polytechnical 
University, Russia 
Federation 

2553 220 220 220 220 

M.Sc. Engineering and 
Technology 

Saint Petersburg State 
Polytechnical 
University, Russia 
Federation 

2549 

วท.บ. ฟิสิกส์
ประยุกต์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2541 
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ล าดับ
ท่ี 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒ ิ
ระดับ 

อุดมศกึษา 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

ภาระการสอน ช.ม./ 
ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

18. ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

นายสวัสดี ยอดขยัน Ph.D. Geophysics Uppsala University, 
Sweden 

2551 240 240 240 240 

วท.ม. ธรณีฟิสกิส ์
ประยุกต ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543 

วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 

2541 

19. อาจารย์ นายสุขสวัสดิ์ ศิริจารุกุล Ph.D. Materials University of  
Montpellier 2, France 

2550 140 140 140 140 

วท.ม. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 

2543 

วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 

2537 

20. ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

Mr.Helmut Durrast Ph.D. Nation 
Science 

University of Gottingen, 
Germany 

2540 260 260 260 260 

Diploma Geology/ 
palaeotology 

University of Gottingen, 
Germany 

2536 
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ล าดับ
ท่ี 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒ ิ
ระดับ 

อุดมศกึษา 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

ภาระการสอน ช.ม./ 
ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

Pre-
Diploma 

Geology/ 
palaeotology

University of Muenster, 
Germany  

2530 
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3.2.2  อาจารย์ประจ า 
ดับท่ี เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ 
ระดับ 
อุดมศึ
กษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ 
ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

1. อาจารย์ นายคมฤทธิ์ วัฒนวาที วท.ม. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546 220 220 220 220 

วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 

2540 

2. อาจารย์ นายธนานุวัติ สุยุพร วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 

2547 - - - - 

3. อาจารย์ นายนรากรณ์ แก้วขาว วท.ม. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547 - - - - 

วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 

2543 

4. อาจารย์ นางสาววนิดา 
สุเมธากุลวัฒน์ 

วท.ม. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 

2551 190 190 190 190 

วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 

2539 

5. อาจารย์ นายวันทพล งามดี วท.ม. ฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 - - - - 

วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 

2541 

6. ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

นายสัมฤทธิ์ อัศดรวิเศษ วท.ม. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2533 210 210 210 210 

วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 

2527 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ในหลักสูตรมีวิชาฝึกงาน จ านวน 1 หน่วยกิต เป็นวิชาเลือกส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึก
ประสบการณ์ในวิชาชีพ ฝึกบูรณาการความรู้ที่เรียนมาสู่การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ก่อนการเข้าท างาน
จริง ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เลือกแผนสหกิจศึกษา ก าหนดให้เรียนวิชาสหกิจศึกษา จ านวน 6 หน่วยกิต โดย
ต้องผ่านวิชาบังคับมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
2) มีระเบียบวินัย
3) มีจิตส่านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
4) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์
5) มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ที่จะน่าอธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์

เฉพาะ/เกี่ยวข้องกับการด่ารงชีวิต 
6) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะน่าไปใช้ในชีวิตประจ่าวัน
7) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
8) น่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ไปประยุกต์หรือบูรณาการความรู้กับสถานการณ์

ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
9) มีความใฝ่รู้  สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่าง

ถูกต้องและสร้างสรรค์  
10) มีภาวะผู้น่า  โดยสามารถท่างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น่าและสมาชิกที่ดี
11) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร/พลเมืองไทยและพลเมืองโลก
12) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรที่ไปปฏิบัติงาน
13) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ  เพ่ือการวิเคราะห์  ประมวลผล  การแก้ปัญหา

และน่าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
14) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้

อย่างเหมาะสม  
15) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและ

จ่าเป็น 

4.2 ช่วงเวลา 
ฝึกงาน : ภาคการศึกษาท่ี 3 (ภาคฤดูร้อน) ของชั้นปีที ่3 
สหกิจศึกษา : ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ของชั้นปีที่ 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอบ 
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
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5.ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานทางฟิสิกส์ 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
 ศึกษาและค้นคว้าทดลองโดยการทดลองในห้องปฏิบัติการหรือวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาเฉพาะทางด้าน
ฟิสิกส์หรือทางด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและเรียบเรียงเป็นรายงาน 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1)  มีจิตส่านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 2)  มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ 
 3)  มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ที่จะน่าอธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์
เฉพาะ/เกี่ยวข้องกับการด่ารงชีวิต  
 4) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
 5) น่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ไปประยุกต์หรือบูรณาการความรู้กับสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
 6) มีความใฝ่รู้  สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่าง
ถูกต้องและสร้างสรรค์สังคม   
 7) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์  
 
           5.3 ช่วงเวลา 
      ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ของชั้นปีที่ 4 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต  3 หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 
 1) ต้นภาคการศึกษาที่ 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รวบรวมหัวข้อโครงงานจากคณาจารย์ที่จะรับ 
                    นักศึกษาเข้าท าโครงงานในสาขาในปีการศึกษาถัดไป แล้วสั่งการจัดประกาศบอร์ด 
                    ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบโดยอาจารย์ที่ปรึกษารับนักศึกษาท าโครงงานได้ไม่เกิน 2 คน/     
                    ต่อภาคการศึกษา  
 2) จัดประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลังการสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 (ก่อนก าหนดรับ 
    ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าส าหรับภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป) เพ่ือชี้แจง 
    ข้อปฏิบัติ วิธีด าเนินโครงงาน 
 3) เสนอชื่อกรรมการสอบโครงงานต่อผู้บริหารภาควิชาเพ่ือแต่งตั้ง/มอบหมายงาน 
     ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการของภาควิชา 
     ในงานที่เก่ียวข้อง 
 4) ในกรณีที่จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบโครงงานหลังจากท่ีภาควิชาฯ 
      ได้ออกค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบแล้ว อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้ประสานงานที่จะ 
      ด าเนินการได้ 
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 5) ประมวลระดับขั้นจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและกรรมการสอบ เมื่อนักศึกษาส่งรายงาน 
      ฉบับสมบูรณ์/ฉบับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เสนอภาควิชาหรือพิจารณาการให้สัญลักษณ์ 
      W, I, R ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานแล้วแต่กรณี 
 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
 1) ประเมินผลจากการน าเสนอปากเปล่า และจากการเขียนรายงาน 
 2) ผู้ประสานงานรายวิชาประเมินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยความเห็นชอบ 
     ของอาจารย์ประจ ารายวิชา  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 1. ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 
2. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียน และนอก
ชั้นเรียนที่ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ 
3. ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคณะ/
มหาวิทยาลัย 
4. สนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์ดูงานหรือ
ฝึกงานในสถานประกอบการที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศ 

2. มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การสืบค้นจากห้องสมุด จากฐานข้อมูล
ต่าง ๆ  
2. เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของคณะ/มหาวิทยาลัย 

3. มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์ของเพ่ือน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

1. จัดกิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
การถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
2. สนับสนุนงบประมาณในการท าโครงการที่เน้นการถือ
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
3. สนับสนุนการ่วมโครงการในวันถือประโยชน์ของ
เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย 
4. สอดแทรกจิตส านึกของการถือประโยชน์ของเพ่ือน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งในการเรียนการสอน และการท า
กิจกรรมของนักศึกษา 
5. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคม

4. มีทักษะและความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง

1. การจัดการเรียนการสอนที่มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
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2) การพัฒนาผลการเรียนรู้ของรายวิชาในสาขาวิชาฟิสิกส์  
2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 2.  มีระเบียบวินัย 
 3.  มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 4.  เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 5.  มีจิตสาธารณะและถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง   
 6.  ตระหนักและเห็นคุณค่าความเป็นไทยและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและ
นานาชาติ และด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
1.  สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในห้องเรียน ตลอดจนยกตัวอย่างและหาแนวทางร่วมกันในการ 

จัดการกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม 
2. ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่ 

เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3. มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม  ฝึกการเป็นผู้น า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ 
4. มอบหมายให้ค้นคว้า เขียนรายงานและน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
5. อาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. ประเมินจากรายวิชาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม 
2. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ 
3. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดเวลาที่ 

มอบหมายและการร่วมท ากิจกรรม 
4. ประเมินจากการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
5. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
6. ประเมินจากกการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
7. ประเมินจากการไม่คัดลอกผลงานผู้อื่นเป็นของตน 
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2.2  ความรู้ 
 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1.  มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ 
 2.  มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ที่จะน ามาอธิบายหลักการและทฤษฎีใน
ศาสตร์เฉพาะ/เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต  
 3.  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือ
คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง  
 4.  มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู ้

1. การจัดล าดับรายวิชาตามความต่อเนื่องของเนื้อหาวิชาและความยากง่าย 
2. สอนแบบบรรยาย ถาม-ตอบในชั้นเรียน/การเรียนการสอนแบบ active learning 
3. จัดให้มีรายวิชาปฏิบัติการ/รายวิชาโครงงาน/รายวิชาสัมมนา 
4. มอบหมายให้ค้นคว้า เขียนรายงานและน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
5. ทบทวนบทเรียนเดิม เชื่อมโยงสู่บทเรียนใหม่ 
6. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง/จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ 

หรือมีประสบการณ์ตรง 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1. ประเมินจากการสอบย่อย/สอบกลางภาค/สอบปลายภาค 
2. ประเมินผลจากการท างานที่ได้รับมอบหมาย/รายงาน/การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 
2.3  ทักษะทางปัญญา 

 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1.  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
 2.  น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ไปประยุกต์หรือบูรณาการความรู้กับสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 3.  มีความใฝ่รู้  สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่าง
ถูกต้องและสร้างสรรค์ 
 4.  สามารถน าความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือท าความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม   
 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1. มอบหมายให้ค้นคว้า/เขียนรายงาน/น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
2. จัดกิจกรรมที่มีการอภิปราย/แสดงความคิดเห็น/ปฏิบัติงานจริง 
3. จัดให้มีรายวิชาปฏิบัติการ/รายวิชาโครงงาน/รายวิชาสัมมนา 
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กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1. การสอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ/สอบปากเปล่า 
2 .ประเมินจากการน าเสนอหน้าชั้น/การตอบค าถาม/การแสดงความคิดเห็นตลอดจนประเด็น 

  อภิปรายต่าง ๆ  
3. ประเมินผลสัมฤทธิ์จากผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
 
2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1.  มีภาวะผู้น า  โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 

 2.  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร/พลเมืองไทยและพลเมืองโลก  
 3.  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรที่ไปปฏิบัติงาน 
 4.  มีความคิดริเริ่ม สามารถวางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม   

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

2. จัดกิจกรรมที่มีการอภิปราย/แสดงความคิดเห็น 
3. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ (ปฏิบัติการ/โครงงาน/สัมมนา/สหกิจศึกษา) 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. ประเมินจากผลงานและความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในกลุ่ม 

           2. ประเมินจากการน าเสนอหน้าชั้นเรียน ตอบค าถามและการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาทั้งกลุ่ม 
 
2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี 

 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี 
 1.  สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ  เพื่อการวิเคราะห์  ประมวลผล  การแก้ปัญหา
และน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
 2.  มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสม 
 3.  มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและ
จ าเป็น 
 4.  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. มอบหมายงานที่อาศัยการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขในการแก้ปัญหา 
2. จัดให้มีรายวิชาปฏิบัติการ/รายวิชาโครงงาน /รายวิชาสัมมนา 
3. จัดให้มีรายวิชาที่มีการใช้สถิติ/คณิตศาสตร์/คอมพิวเตอร์/ภาษาอังกฤษ 
4. ส่งเสริม/มอบหมายงานให้ค้นคว้าและน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
1. ประเมินผลจากการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการน าเสนอผลงาน 
2. ประเมินจากการน าเสนอแบบปากเปล่า และ/หรือ การใช้ภาษาในเอกสารรายงาน 
3. ประเมินผลจากการตอบค าถาม 
4. ประเมินจากความสามารถในการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์/สถิติ เพื่ออธิบายหรืออภิปรายผลงานได้ 
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3) มาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ 
1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.  มีความซื่อสัตย์สุจริต  
 2.  มีระเบียบวินัย     
 3.  มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 4.  เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 5.  มีจิตสาธารณะและถือประโยชน์เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง   
 6.  ตระหนักและเห็นคุณค่าความเป็นไทยและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและ
นานาชาติ และด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 
2.  ด้านความรู้  
 1.  มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ 
 2.  มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ที่จะน าอธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์
เฉพาะ/เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต  
 3.  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์
อย่างต่อเนื่อง  
 4.  มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 
3.  ทักษะทางปัญญา 
 1.  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
 2.  น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ไปประยุกต์หรือบูรณาการความรู้กับสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
 3.  มีความใฝ่รู้  สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่าง
ถูกต้องและสร้างสรรค์   
 4.  สามารถน าความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือท าความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม   
 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1.  มีภาวะผู้น า  โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี   
 2.  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร/พลเมืองไทยและพลเมืองโลก  
 3.  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรที่ไปปฏิบัติงาน  
 4.  มีความคิดริเริ่ม สามารถวางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม   
 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี 
 1.  สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ  เพื่อการวิเคราะห์  ประมวลผล  การแก้ปัญหาและ
น าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม  
 2.  มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม   
 3.  มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจ าเป็น 
 4.  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์  
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4) แผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
ด้านคุณธรรม  จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                       

001-101 อาเซียนศึกษา                       

คณะพยาบาลศาสตร์                       

001-131 สุขภาวะกายและจิต                       

คณะนิติศาสตร ์                       

874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบ
อาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

                      

คณะวิทยาศาสตร์                       

315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

                      

315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา 
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รายวิชา 
ด้านคุณธรรม  จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

315-201 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สังคม 

                      

322-100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                       

336-211 เภสัชวิทยาทั่วไป                        

336-212 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ชีวิตประจ าวัน 

                      

336-213 สารพิษในชีวิตประจ าวัน                        

340-102 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์                       

340-253 วิทยาศาสตร์ประจ าวัน                       

342-200 พอลิเมอร์ในชีวิตประจ าวัน                       

345-102 คอมพิวเตอร์และการ
โปรแกรม 

                      

347-100 สถิติในชีวิตประจ าวัน                       

คณะศิลปศาสตร์                       

890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน 
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รายวิชา 
ด้านคุณธรรม  จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

890-102 การอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

                      

890-211 เสริมทักษะการฟัง
ภาษาอังกฤษ  

                      

890-214 เสริมทักษะด้านการฟัง 
และพูด 

                      

890-221การปรับปรุงการอ่าน
ภาษาอังกฤษ 

                      

890-222 การอ่านภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 

                      

890-223 การอ่านหนังสือพิมพ์
ภาษาอังกฤษ 

                      

890-224 การแปลเบื้องต้น                        

890-226 ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตจริง 
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รายวิชา 
ด้านคุณธรรม  จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

890-227 การเขียนภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น 

                      

890-231 การสื่อสารภาษาอังกฤษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                      

890-241 การฟังและพูดเชิงธุรกิจ
เบื้องต้น 

                      

895-135 สุนทรีย์ศาสตร์แห่งชีวิต                       

895-171 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต                       

895-101 พฤติกรรมศาสตร์                       

895-203 จิตวิทยาทั่วไป                       

895-205 เศรษฐศาสตร์และการ
ปกครอง 

                      

895-303 เศรษฐศาสตร์เพ่ือชีวิต                        

890-245 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 
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รายวิชา 
ด้านคุณธรรม  จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

890-251การอ่านงานเขียนวิชาการ
อังกฤษ 

                      

895-252 การเขียนภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ  

                      

895-125 การใช้ภาษาไทย                        

 



113 
 

5) แผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
ด้านคุณธรรม  จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

332-101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1                       

332-102 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 2                       

332-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1                       
332-112 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 2                       
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 6) แผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
ด้านคุณธรรม  จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

หมวดวิชาเฉพาะ                       

กลุ่มวิชาบังคับ                       

322-203 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3                       

322-204 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4                       

332-122 ฟิสิกส์เชิงแนวความคิด                       

332-201 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 3                       

332-202 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 4                       

332-203 การสั่นและคลื่น                       

332-204 กลศาสตร์                       

332-205 ฟิสิกส์แผนใหม่                       

332-241 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์                       

332-243 อิเล็กทรอนิกส์                       

332-301 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง                        
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 แผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
ด้านคุณธรรม  จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

332-303 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า                       

332-304 ฟิสิกส์เชิงความร้อน                       

332-306 กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น                       

332-315 วิธีเชิงคณิตศาสตร์ในฟิสิกส์                       

332-405 สัมมนาทางฟิสิกส์1                       

332-491 โครงงานทางฟิสิกส์ 1                       

กลุ่มวิชาเลือกทางฟิสิกส์                       

332-246 ปฏิบัติการดิจิตอล
อิเล็กทรอนิกส์ 

                      

332-248 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์                       

332-252 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น                       

332-291 เทคนิคทางโรงงานทางฟิสิกส์                       

332-311 มาตรวิทยา                       
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รายวิชา 
ด้านคุณธรรม  จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

332-312 ปฏิบัติการทางทัศนศาสตร์                       

332-313 ทัศนศาสตร์                        

332-314 ทัศนศาสตร์ประยุกต์และ
อุปกรณ์ 

                      

332-316 ฟิสิกส์เชิงค านวณ                       

332-319 ฟิสิกส์บรรยากาศเบื้องต้น                       

332-321 ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์                       

332-323 ธรณีฟิสิกส์ของโลก                       

332-324 การส ารวจทางธรณีฟิสิกส์                       

332-325 ฟิสิกส์ในงานนิติวิทยาศาสตร์
และโบราณคดี 

                      

332-331 ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์                       

332-333 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1                       

332-334 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 2                       

332-341 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
ประยุกต์ 
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รายวิชา 
ด้านคุณธรรม  จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

332-343 อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์                       

332-397 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม MATLAB 

                      

332-395 ปฏิบัติการระเบียบวิธีเชิง
ตัวเลขและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรม MATLAB 

                      

332-346 ออปโตอิเล็กทรอนิกส์                       

332-351 ปฏิบัติการฟิสิกส์วัสดุ                        

332-353 ฟิสิกส์วัสดุ 1                       

332-354 ฟิสิกส์วัสดุ 2                       

332-356 ฟิสิกส์ของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่ง
ตัวน า 

                      

332-361 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสมา                       

332-363 เทคโนโลยีสุญญากาศ                       

332-364 เทคโนโลยีพลาสมา                       

332-365 เทคโนโลยีพลังงาน                       
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รายวิชา 
ด้านคุณธรรม  จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

332-371 ดาราฟิสิกส์ 1                       

332-372 ดาราฟิสิกส์ 2                       

332-381 ปฏิบัติการชีวฟิสิกส์                       

332-383 ชีวฟิสิกส์ 1                       

332-384 ชีวฟิสิกส์ 2                       

332-392 การฝึกงาน                       

332-393 กลศาสตร์ขั้นสูง                       

332-394 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง                       

332-405 สัมมนาทางฟิสิกส์ 1                       

332-406 สัมมนาทางฟิสิกส์ 2                       

332-411 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์1                        

332-412 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ 1                       

332-414 การน าพาผ่านเยื่อและ
เทคโนโลยี 

                      

332-415 เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์                       
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รายวิชา 
ด้านคุณธรรม  จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

332-423 ธรณีวิศวกรรมส าหรับงาน
วิศวกรรมและงานสิ่งแวดล้อม 

                      

332-424 แผ่นดินไหววิทยา                       

332-425 ธรณีพิบัติภัย                       

332-433 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์ 1                       

332-434 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์ 2                       

332-436 พลังงานนิวเคลียร์และ
สิ่งแวดล้อม 

                      

332-437 ทฤษฎีเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ 1 

                      

332-438 ทฤษฎีเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ 2 

                      

332-443 เทคนิคการวัดและ
กระบวนการสัญญาณดิจิตอล 

                      

332-451 วัสดุฉลาด                       
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รายวิชา 
ด้านคุณธรรม  จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

332-452 วัสดุส าหรับการเก็บเกี่ยว
พลังงาน 

                      

332-453 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 1                       

332-454 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 2                       

332-463 ฟิสิกส์พลาสมาเบื้องต้น                       

332-464 ฟิสิกส์ของก๊าซดิสชาร์จ                       

332-465 พลังงานแสงอาทิตย์                       

332-466 ฟิสิกส์ของปฏิกิริยานิวเคลียร์
แบบฟิวชันที่ควบคุมได้เบื้องต้น 

                      

332-483 ไมโครฟลูอิดิกส์และระบบการ
วิเคราะห์อนุภาคขนาดไมโคร 

                      

332-484 ฟิสิกส์การแพทย์                       

332-485 ฟิสิกส์ส าหรับระบบทางเคมี
และชีววิทยา 

                      

332-486 สเปกโทรโกปีเชิงแสง                       

332-492 โครงงานทางฟิสิกส์ 2                       
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รายวิชา 
ด้านคุณธรรม  จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

332-494 สหกิจศึกษา                        

332-495 ฟิสิกส์เชิงสถิติ                       

332-497 กลศาสตร์ควอนตัม                       

332-498 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขประยุกต์                       

332-499 ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษและ
สัมพัทธภาพทั่วไปเบื้องต้น 

                      

กลุ่มวิชาด้านวิศวกรรม                       

210-202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
เบื้องต้น 

                      

211-211 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า                       

215-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1                       

215-303 เครื่องมือวัด                       

225-321 วิศวกรรมความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม  
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รายวิชา 
ด้านคุณธรรม  จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

225-344 การออกแบบโรงงาน
อุตสาหกรรม  

                      

226-211 กระบวนการผลิต                       

226-212 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 1                       
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี (ภาคผนวก ซ)  
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา   
 1. การทวนสอบในรายวิชาบรรยาย/ปฏิบัติการ 

-  มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้องของข้อสอบ    
   ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการสอนของรายวิชา   

  - มีคณะกรรมการประเมินและรับรองผลระดับคะแนน  
  -  มีการประเมินผลการทวนสอบโดยนักศึกษา 
 2. การทวนสอบรายวิชาสัมมนา 
  - มีคณะกรรมการทบทวนและประเมินรูปแบบการน าเสนอสัมมนาและการ 
     ประเมินผล 
 3. การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

- มีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา ด าเนินการทวนสอบ 
   มาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา อาจด าเนินการตาม 
 ตัวอย่างต่อไปนี้ 
 1.การได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาใน
การหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความม่ันใจ ของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ เป็นต้น 
 2. การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้
เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
 3. การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือ การส่งแบบสอบถามเพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ เช่น 
ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น 
 4. การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาสในระดับ
ความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ  
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 5. การประเมินต าแหน่ง และ หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
 6. ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้
ของนักศึกษา 
 7. ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้อาทิ จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ จ านวน
สิทธิบัตร จ านวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 
เป็นต้น   
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรีและต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1  มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัยฯ  ระบบการเรียนการสอน และเข้าใจ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

1.2  ชี้แจงให้อาจารย์ใหม่เข้าใจภารกิจของคณะฯ  และเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา  
 1.3  แนะน าอาจารย์ใหม่ให้รู้จักบุคลากรในคณะฯ เพ่ือให้สามารถติดต่อประสานงาน 
และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 ส่งเสริมอาจารย์ให้ได้เพ่ิมพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง  สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  น าเสนอผลงาน  ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร 
ต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และการลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์การวิจัยหรือแต่งต ารา 
 2.1  การพัฒนาด้านการวิจัย สนับสนุนให้มีการน าเสนอผลงานทางวิชาการ การเดินทางศึกษาดูงานทาง
วิชาการกับหน่วยงานที่มีศักยภาพทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนทั้งในด้านโอกาสและทุนส าหรับ
เดินทางไปท าวิจัยระยะสั้นทั้งในและต่างประเทศ 

2.2  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลมีการเพ่ิมพูนทักษะการเรียน
การสอนให้ทันสมัย  การปรับปรุงการวัดและประเมินผล  ซึ่งจัดโครงการโดยมหาวิทยาลัย/คณะฯ 
 2.3  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ  
 1)  ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการน าความรู้ในวิชาชีพไปบริการวิชาการ 

แก่ชุมชน 
 2)  สนับสนุนให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ 
 3)  ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ 
 4)  ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยโดยมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นพ่ีเลี้ยง 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

ในการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และ           
แนวทางการบริหาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา                           
เมื่อวันที่ 13 พศจิกายน พ.ศ. 2558 (ดังในภาคผนวก ซ) โดยก าหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรตาม
องค์ประกอบในการประกันคุณภาพ 6 ด้าน คือ (1) การก ากับมาตรฐาน, (2) บัณฑิต, (3) นักศึกษา, (4) 
คณาจารย์ (5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน, และ (6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ แต่ละด้านมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
1.การก ากับมาตรฐาน 

1.1 มีคณะกรรมการประจ าคณะฯ คณะกรรมการวิชาการและพัฒนาศึกษา และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ก ากับมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

1.2 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จ านวน 5 คน ประกอบด้วยประธานหลักสูตร 1 คน และ
กรรมการหลักสูตร 4 คน ซึ่งต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือ มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ ง ให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และน าผลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้หลักสูตรจะต้องมีกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์อยู่ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

1.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอแผนด าเนินงาน การควบคุมและการติดตามผลด าเนินงานต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการและพัฒนาศึกษา ทุกภาคการศึกษาเพ่ือช่วยก ากับให้การด าเนินงานของหลักสูตร
เป็นไปตามมาตรฐาน 
 
2. บัณฑิต 

2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาร้อยละ 80 สามารถจบการศึกษาภายในก าหนดเวลาที่หลักสูตรก าหนด และ
สามารถมีงานท าภายใน 1 ปี 

2.2 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 
 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 
3.1.1 ก าหนดคุณสมบัติผู้เรียนตามเกณฑ์ของหลักสูตร มีการรับนักศึกษาหลายรูปแบบ ทั้งที่

คณะฯ ด าเนินการเองและโดยมหาวิทยาลัยด าเนินการ 
3.1.2 มีกรรมการคัดเลือกนักศึกษาท่ีแต่งตั้งจากคณะฯ 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3.2.1 เตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเริ่มเข้าเรียนโดยการจัดปฐมนิเทศ แนะน าปรัชญา 

มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตร วิชาที่เรียน กฎระเบียบต่างๆ สิ่งอ านวยความสะดวกในการ
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เรียนที่ทางคณะฯ และหลักสูตรจัดให้ พร้อมแจกคู่มือนักศึกษา และจัดโครงการเรียนปรับพ้ืนฐานเพ่ือ
เตรียมความพร้อมด้านเนื้อหาก่อนเปิดเรียนอย่างน้อย 1 สัปดาห์  

3.2.2 สนับสนุนให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในระบบการท ากิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยเป็นจ านวน 100 ชั่วโมง 

3.2.4 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านภาษาอังกฤษ 
3.2.5 ก าหนดระบบการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาทั้งด้านส่วนตัวและการเรียน 

 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
3.3.1 เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา ผลการส าเร็จ

การศึกษา ให้แก่ประธานหลักสูตรฯ และกรรมการวิชาการฯ ทุกภาคการศึกษา 
3.3.2 เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรหลัง

ส าเร็จการศึกษา 
3.3.3 นักศึกษาสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรฯ มีการน าขอร้องเรียนมาประชุมเพ่ือจัดการแก้ปัญหาจากข้อร้องเรียน มีการส ารวจ
ความพึงพอใจของการจัดการข้อร้องเรียน 

 
4. คณาจารย์  
 4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย์  
  4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ประธานหลักสูตรฯ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ต่อคณะกรรมการวิชาการฯ คณะกรรมการประจ าคณะฯ สภามหาวิทยาลัย  

  4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์  
มีระบบอัตราก าลัง ภาระงาน ธ ารงรักษาไว้ ความเสี่ยงต าแหน่งทางวิชาการ โดยคณะ

มีปแผนอัตราก าลังระยะเวลา 4 ปี ของจ านวนอาจารย์ที่คงอยู่ จ านวนอาจารย์ที่เกษียณ จ านวนอาจารย์
ที่ศึกษาต่อในแต่ละปี เพ่ือใช้วางแผนในการด าเนินการสรรหาอัตราก าลังของอาจารย์ในแต่ละปี และ
ก าหนดจ านวนอาจารย์ที่ลาเพิ่มพูนความรู้ 

  4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
(1) ก าหนดให้อาจารย์แต่ละท่านท าแผนการพัฒนาตนเองเก่ียวกับการศึกษาต่อการท า

ต าแหน่งทางวิชาการ การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ และการลาเพ่ิมพูนความรู้ จากนั้น
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอชื่ออาจารย์ที่ศึกษาดูงาน และลาเพ่ิมพูนความรู้ ไปยัง
คณะกรรมการคณะฯ เพ่ือพิจารณาจัดสรรโควต้าในแต่ละปี  

(2) สนับสนุนเงินในการพัฒนาตนเองในการประชุมวิชาการ และการน าเสนอ
ผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 

(3) คณะกรรมการวิชาการฯ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคล วางแผน
ด าเนินการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 

 4.2 คุณภาพอาจารย์  
4.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ติดตามการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ผ่านการติดตามและรายงานผลของงานวิจัยของคณะทุกปี เพ่ือให้มีผลงานที่มีคุณภาพและเป็นไปตาม
เกณฑ์ของคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
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4.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการทุกปี 

 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
ส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารงานของหลักสูตรทุกปี 
 
5. หลักสูตร  การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
  ระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 

(1) คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
(2) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทบทวน มคอ.2 โครงสร้างรายวิชา และ curriculum 

mapping ของแต่ละรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เพื่อปรับปรุงแก้ไข 
(3) อาจารย์ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต ประชาพิจารณ์และแสดงความคิดเห็นต่อหลักสูตรที่

ปรับปรุง 
(4) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลังประชาพิจารณ์ 
(5) ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้หลังประชาพิจารณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ  
(6) ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าให้คณะกรรมการคณะฯ พิจารณา 
(7) ส่งร่างหลักสูตรจากที่ปรับแก้จากที่คณะกรรมการคณะฯ แนะน า ต่อคณะกรรมการ

วิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
(8) เสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย และส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา 
(9) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รายงานผลการด าเนินกงานของหลักสูตรโดยจัดท า มคอ 

7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 5.2.1 การก าหนดผู้สอน 

(1) ผู้บริหารภาควิชาก าหนดผู้สอน โดยพิจารณาถึงความช านาญในเนื้อหาที่สอน 
ผลงานวิจัย หรือประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆ และภาระงานของอาจารย์ 

(2) อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ประจ า อาจารย์
พิเศษ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนดไว้ 

  5.2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
   การจัดท า มคอ. 3, 4, 5, 6 

(1) ผู้ประสานงานรายวิชาซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าที่จัดท า มคอ. 3, 4, 
5, 6 วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการ
เรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  

(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการท า มคอ. 3, 4, 
5, 6 จากนั้นน าเสนอในที่ประชุมกรรมการวิชาการฯ เพ่ือพิจารณาและรับรอง 

(3) ผู้ประสานงานรายวิชา ส่ง มคอ.3/4 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา มคอ. 5/6 ภายใน 
30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 
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(4) ก าหนดให้มีการชี้แจง แนะน าผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา
ในช่วงต้นของการเรียน 

5.2.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
(1) มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือดูแลด้านการเรียนและการท ากิจกรรมต่างๆ  
(2) มีรองหัวหน้าภาควิชาฯ ที่คอยให้ค าปรึกษาส าหรับนักศึกษาเรียนอ่อน 

5.2.4 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
(1) ผู้ประสานงานรายวิชาและผู้สอนจัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามวิธีการประเมิน

ที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 มคอ.4 และพิจารณาให้เกรด และผ่านการพิจารณารับรอง
โดยคณะกรรมการประจ าปคณะ จากนั้นจัดส่งเกรดภายในเวลาที่ทะเบียนกลาง
ของมหาวิทยาลัยก าหนด 

(2) มีการประเมินผลรายวิชาโดยผู้เรียน ในช่วงปลายภาคเรียน 
(3) มีการประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน 
(4) ผู้ประสานงานรายวิชาจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการ

เรียนการสอน  
(5) ก าหนดให้มีการทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่

ก าหนดใน มคอ. 3 และ 4 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา โดย
คณะกรรมการวิชาการฯ จัดหากรรมการเพ่ือทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา และรายงานผลต่อที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการฯ  

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารงบประมาณ 
  คณะ/หลักสูตร จัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เพ่ือจัดซื้อสื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
 
 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม   

(1) ห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์การทดลอง 
(2) สื่อการเรียนการสอนและโสตทัศนอุปกรณ์ 
(3) อุปกรณ์การเรียนการสอนอ่ืนๆ สื่อ ต าราในห้องสมุด รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบ 

learning management system (LMS) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
6.3 การจัดหาทรัพยากร 

(1) มีคณะกรรมการวางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
(2) อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อ สื่อ ต ารา ไปยังห้องสมุดของมหาวิทยาลัย 
(3) จัดสรรงบประมาณ 
(4) จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
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6.4 การประเมินความเพียงของทรัพยากรการเรียนรู้ 
(1) ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
(2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 

 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 

(1)อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร  

x x x x x 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

x x x x x 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนามครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยต่อ
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา   

x x x x x 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรครอบคลุมหัวข้อตาม
แบบ มคอ7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  

x x x x x 

(6) มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงาน 
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

-- x x x x 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน  

x x x x x 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และหรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

x x x x x 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนา และ
หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี   

x x x x x 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

-- -- -- x x 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
มากกว่าระดับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

-- -- -- -- x 

 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพ่ือติดตาม
การด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อย
ละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
              การประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้ก าหนดไว้บนแผน เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนพิจารณา
จากผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ได้แก่ อาจารย์ในภาควิชา/หลักสูตร อาจารย์ผู้จัดการวิชา อาจารย์ผู้สอน และ
นักศึกษา ดังนี้ 
 1. การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ค าแนะน า/ข้อเสนอแนะ ในการด าเนินการตาม กลยุทธ์การ
สอนของคณาจารย์ในภาควิชา และกรรมการบริหารหลักสูตร 
 2. อาจารย์ผู้จัดการวิชา/อาจารย์ผู้สอนขอความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่านอ่ืนหลังการ
วางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชา 
 3.ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบค าถามในชั้นเรียน โดย
การสังเกตและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นโดยผู้สอน หากพบว่าผู้เรียนไม่เข้าใจหรือวิธีการทีใ่ช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียน
เข้าใจได้จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอน 
 4. ประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาคหากมปีัญหา
ต้องด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 1. การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกภาคการศึกษา โดยนักศึกษาตาม
รายละเอียดที่คณะก าหนด 
 2. ประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียน และหรือการสอบถามโดยกรรมการหลักสูตร 
อาจารย์ผู้จัดการวิชา และทีมผู้สอน 
 3. แจ้งผลการประเมินทักษะการสอนให้แก่อาจารย์ผู้สอน และกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือการ
ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
 4. คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะการสอนของอาจารย์เพ่ือจัดกิจกรรมในการพัฒนา/ปรับปรุง
ทักษะและกลยุทธ์การสอนในภาพรวม 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
            การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจากกลุ่มผู้มีส่วนร่วมได้ส่วนเสียจากผลกระทบของหลักสูตรนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้าย บัณฑิตท่ีจบการศึกษา กรรมการบริหารหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก
นายจ้าง ผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
           1. การประเมินรายวิชาและหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษา โดย
แบบสอบถาม หรือการประชุมนักศึกษากับอาจารย์ในหลักสูตร 
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           2. การประเมินติดตามการปฏิบัติงานของนักศึกษาในสถานประกอบการ โดยอาจารย์นิเทศก์ และ
ผู้แทนของสถานประกอบการว่าสามารถปฏิบัติติงานได้หรือไม่ ยังอ่อนด้อยในด้านใด เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร 
           3. การประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร การบริหารของคณะฯและมหาวิทยาลัยของบัณฑิตท่ีจบ
การศึกษาแล้วในช่วงเวลาของการรับปริญญา 
           4. การประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพในระดับภาควิชา และระดับคณะฯ ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดย
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key 
performance Indicators) ในหมวดที ่7 ข้อที่ 7 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆและมีการประเมิน
เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

1. อาจารย์ผู้จัดการวิชาทบทวนผลการประเมินการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบในระหว่างภาคปรับปรุง
ทันทีจากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนอหัวหน้าภาควิชา 
 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อที ่7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในภาควิชา 
 3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี โดยรวบรวมข้อมูลการ
ประเมินการสอนรายวิชาการ ประเมินการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท ารายงานผลการด าเนินหลักสูตรประจ าปี เสนอหัวหน้าภาควิชา 
 4. พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการหลักสูตร จากร่างรายงานผลการด าเนินการหลักสูตรและความ
คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงการด าเนินการเพื่อใช้ในรอบการศึกษาต่อไป จัดท า
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร เสนอคณบดี 
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ภาคผนวก ก 
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชชัย  พุทซ้อน 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
 จ านวนหน่วยกิต 
332-111   Fundamental Physics Laboratory I 1 
332-112   Fundamental Physics Laboratory II 1 
332-351   Materials Physics Laboratory  1 
332-353  Materials Physics I 3 
332-354 Materials Physics II 3 
332-451   Smart Materials 3 
332-452  Materials for Energy Harvesting 3 
332-453   Solid State Physics I 3 
332-454   Solid State Physics II  3 
332-491 Project in Physics I 3 
332-492 Project in Physics II 3 

 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
1) Putson, C., Jaaoh, D., Muensit, N., “Large electromechanical strain at low electric field of  
Modified polyurethane composites for flexible acutators”, 2016; Materials Letters 
2) Putson, C., Jaaoh, D., Muensit, N., “Enhanced strain response and energy harvesting capabilities 
of electrostrictive polyurethane composites filled with conducting polyaniline”, 2016 
Composites Science and Technology  
3) Jaaoh, D., Putson, C., Muensit, N., “Deformation on segment-structure of electrostrictive 
polyurethane/polyaniline blends”,  Polymer, 2015. 
4) Jaaoh, D., Putson, C., Muensit, N. “Electrostriction of natural rubber latex/carbon black 
Nanocomposites”, Advanced Materials Research, 2014. 
5) Putson, C., Jaaoh, D.,Muensit, N., “Compliant natural rubber latex electrodes for electrostrictive 
polyurethane actuation”, Advanced Materials Research, 2014. 
6)  Jaaoh, D., Putson, C., Muensit, N., “Contribution of electrostriction in polyurethane/polyaniline 
blends”, Advanced Materials Research, 2014 
7) Sukwisute, P., Koyvanitch, K., Putson, C., Muensit, N., “Electrostrictive energy conversion of 
polyurethane with different hard segment aggregations”, Advances in Materials Science and 
Engineering, 2013. 
8) Putson, C., Jaaoh, D.,Muensit, N., “Interface polarization effect on dielectric and electrical 
properties of polyurethane (PU)/polyaniline (PANI) polymer composites”, Advanced Materials 
Research, 2013. 
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9) Putson, C., Jaaoh, D.,Meauma, N., Muensit, N., “Effect of Micro- and Nano-Particle Fillers at Low 
Percolation Threshold on the Dielectric and Mechanical Properties of Polyurethane/Copper 
Composites”, Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, 2012. 
10) Guyomar, D., Cottinet, P.-J.,Lebrun, L., Putson, C., Yuse, K., Kanda, M.,Nishi, Y., “Document The 
compressive electrical field electrostrictive coefficient M 33 of electroactive polymer composites 
and its saturation versus electrical field, polymer thickness, frequency, and fillers”, Polymers for 
Advanced Technologies, 2012. 
11) Cottinet, P.-J., Guyomar, D.,Guiffard, B., Lebrun, L.,Putson, C., “Electrostrictive polymer 
composite for energy harvesters and actuators”, Journal of Polymer Engineering, 2011. 
12) Putson, C., Lebrun, L.,Guyomar, D., Muensit, N., Cottinet, P.-J., Seveyrat, L., Guiffard, B., “Effects 
of copper filler sizes on the dielectric properties and the energy harvesting capability of 
nonpercolated polyurethane composites”, Journal of Applied Physics, 2011. 
13) Cottinet, P.-J., Lallart, M.,Guyomar, D., Guiffard, B., Lebrun, L.,Sebald, G.,Putson, C., “Analysis of 
ac-dc conversion for energy harvesting using an electrostrictive polymer P(VDF-TrFE-CFE)”, IEEE 
Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, 2011. 
 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา  รักกะเปา 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
 จ านวนหน่วยกิต 
332-101 Fundamental Physics I  3 
332-102 Fundamental physics II 3 
332-111 Fundamental Physics Laboratory I 1 
332-112 Fundamental Physics Laboratory II  1 
332-113 Physics Laboratory for Engineers I 1 
332-114 Physics Laboratory for Engineers II  1 
332-201 Fundamental Physics Laboratory III 1 
332-202 Fundamental Physics Laboratory IV  1 
332-203 Vibrations and Waves 3 

 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
1) Prasitpong, S., Rakkapao, S.,Chitaree, R., “DocumentThe use of a bristle tips model inteaching 
dynamic friction”, Physics Education, 2014. 
2) Rakkapao, S., Pengpan, T.,Srikeaw, S., Prasitpong, S., “Evaluation of POE and instructor-led 
problem-solving approaches integrated into force and motion lecture classes using a model 
analysis technique”, European Journal of Physics, 2014. 
3) Rakkapao, S., Prasitpong, S.,Arayathanitkul, K., “Recording artificial earthquake wave signals using 
a detector model”, Physics Education, 2012. 
4) Arayathanitkul, K., Rakkapao, S., Prasitpong, S., Emarat, N., “Electric circuit demonstrates 
weightlessness”, Physics Education, 2011. 
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3. อาจารย์ ดร.สุรีรัตน์ หอมหวล 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้   
  จ านวนหน่วยกิต 
332-101  Fundamental Physics I 3 
332-111  Fundamental Physics Laboratory I 1 
332-112  Fundamental Physics Laboratory II 1 
332-113  Physics Laboratory for Engineers I  1 
332-114  Physics Laboratory for Engineers II  1 
332-126 Life Science Physics 3 
332-205  Modern Physics 3 
332-312  Optics Laboratory  1 
332-405  Seminar in Physics I 1 
332-406  Seminar in Physics II 1 
332-383  Biophysics I 3 
332-384  Biophysics II 3 
332-491  Project in Physics I 3 
332-492  Project in Physics II 3 

 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)   
1) Harfield, A. , Homhuan, S. , Humhong, C. , Phattharanamchok, U. , Korbut, S., “A cloud-based 
platform for geological data acquisition via mobile device”, 35th Asian Conference on Remote 
Sensing 2014, ACRS 2014: Sensing for Reintegration of Societies, 2014, 
2) Homhuan, S., Narongrit, C., Pansak, W., “Spectral reflectance selection for assessing organic 
carbon content of clay soil in paddy field”, 33rd Asian Conference on Remote Sensing 2012, ACRS 
2012, 2012.  
3) Homhuan, S., Zhang, B., Sheu, F.-S. , Bettiol, A.A., Watt, F., “Single-cell electroporation using 
proton beam fabricated biochips”, Biomedical Microdevices, 2012. 
4) Hoi, S.-K. , Chen, X., Kumar, V.S., Homhuan, S., Sow, C.-H. , and colleagues, “A microfluidic chip 
with integrated colloidal crystal for online optical analysis”, Advanced Functional Materials, 2011. 
 
4. อาจารย์ ดร.กฤษดา รวิรัศวัฒนา 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้   
  จ านวนหน่วยกิต 
332-101 Fundamental Physics 1 3 
332-102 Fundamental Physics 2 3 
332-111 Fundamental Physics Laboratory I 1 
332-112 Fundamental Physics Laboratory II 1 
332-201 Fundamental Physics Laboratory III 1 
332-202  Fundamental Physics Laboratory IV 1 
332-206 Vibrations and Waves 3 
332-315 Mathematical Methods in Physics 3 
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332-317 Astrophysics I 3 
332-491 Project in Physics I  3 
332-492 Project in Physics II                                                     3 

 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)   
1) Rawiraswattana, K., Lomax, O., Goodwin, S.P., “Collisions in young triple systems”, Monthly 
Notices of the Royal Astronomical Society, 2012. 
 
5. อาจารย์ ดร.พฤฒิ กาฬสุวรรณ 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้   
  จ านวนหน่วยกิต 
332-241 Electronics Laboratory  1 
332-243 Electronics 3 
332-246 Digital Electronics Laboratory   1 
332-248 Digital Electronics 3 

 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)   
1) Zhou, X.-Q. , Kalasuwan, P., Ralph, T.C., O'brien, J.L., “Calculating unknown eigenvalues with a 
quantum algorithm”, Nature Photonics, 2013. 
2) Aungskunsiri, K., Bonneau, D., Engin, E., Fry, D., Hadden, J., and colleagues, “Integrated quantum 
photonics”, Optics InfoBase Conference Papers, 2011. 
3) Politi, A., Matthews, J.C.F., Laing, A., Peruzzo, A., Poulios, K., and colleagues, “Integrated optics 
components for quantum information”, Optics InfoBase Conference Papers, 2011. 
4) Politi, A., Matthews, J.C.F., Laing, A., Peruzzo, A., Poulios, K., and colleagues, “New photonic 
components for quantum information science”, Optics InfoBase Conference Papers, 2011. 
5)  Politi, A., Matthews, J.C.F., Laing, A., Peruzzo, A., Poulios, K., and colleagues, “Photonic 
components for quantum information science”, Optics InfoBase Conference Papers, 2011. 
6) Politi, A., Matthews, J.C.F., Laing, A., Peruzzo, A., Poulios, K., and colleagues, “Integrated 
photonics for quantum information science”, Optics InfoBase Conference Papers, 2011. 
7) Politi, A. , Matthews, J.C.F. , Laing, A. , Peruzzo, A. , Poulios, K., and colleagues, “New photonic 
components for quantum information science”, 2011 Conference on Lasers and Electro-Optics: 
Laser Science to Photonic Applications, CLEO 2011, 2011. 
8) Zhou, X.-Q. , Ralph, T.C., Kalasuwan, P., Zhang, M., Peruzzo, A., and colleagues, “Adding control 
to arbitrary unknown quantum operations”, Nature Communications, 2011. 
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6. อาจารย์ ดร. ค าแหง วัฒนเสน 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้   
  จ านวนหน่วยกิต 
312-601 Thesis 18 
312-691 Seminar in Geophysics I  1 
332-101 Fundamental Physics I 3 
332-113 Physics Laboratory for Engineers I 1 
332-114 Physics Laboratory for Engineers II  1 
332-323 Global geophysics  3 
332- 324 Exploration geophysics 3 
332-324 Engineering and Environmental Geophysics 3 
332-405 Seminar in Physics 1 
332-491 Project in Physics  3 

 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)   
1)  Saetang, K. , Yordkayhun, S. , Wattanasen, K., “Detection of hidden faults beneath Khlong Marui 
fault zone using seismic reflection and 2-D electrical imaging”, ScienceAsia; Saetang, 2014. 
2) Wattanasen, K. , Arrykul, S. , Lohawijarn, W., “Groundwater investigation in hard rock using 
remote sensing and geophysical methods in an area of economical trees plantation, western 
Songkhla Lake”, 74th European Association of Geoscientists and Engineers Conference and 
Exhibition 2012 Incorporating SPE EUROPEC 2012: Responsibly Securing Natural Resources, 2012. 
3) Perttu, N. , Wattanasen, K. , Phommasone, K. , Elming, S.-A., “Determining water quality 
parameters of aquifers in the Vientiane Basin, Laos, using geophysical and water chemistry data”, 
Near Surface Geophysics, 2011.  
4) Perttu, N. , Wattanasen, K. , Phommasone, K. , Elming, S.-A., “Characterization of aquifers in the 
Vientiane Basin, Laos, using Magnetic Resonance Sounding and Vertical Electrical Sounding”, 
Journal of Applied Geophysics, 2011. 
 
7. อาจารย์ ดร.ฉลองรัฐ แดงงาม 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้   
  จ านวนหน่วยกิต 
332-103 Physics for Engineers I  3 
332-104 Physics for Engineers II  3 
332-111 Fundamental Physics Laboratory I 1 
332-113 Physics Laboratory for Engineers I  1 
332-114 Physics Laboratory for Engineers II  1 
332-252 Introduction to Nanotechnology 3 
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ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)   
1) Daengngam, C. , Kandas, I. , Ashry, I. , Wang, A. , Heflin, J.R. , and colleagues, “Fabrication and 
characterization of periodically patterned silica fiber structures for enhanced second-order 
nonlinearity”, Optics Express, 2015.  
2) Kandas, I., Zhang, B., Daengngam, C., Ashry, I., Jao, C.-Y. , and colleagues, “High quality factor 
silica microspheres functionalized with self-assembled nanomaterials”, Optics Express, 2013. 
3) Daengngam, C., Thorpe, S.B., Guo, X., Stoianov, S.V., Santos, W.L., and colleagues, “High 
photoreactivity of o-nitrobenzyl ligands on gold”, Journal of Physical Chemistry C, 2013. 
4) Ashry, I. , Daengngam, C. , Kandas, I. , Heflin, J. , Robinson, H. , and colleagues, “Self-assembled 
nanomaterials for nonlinear fiber optics and tunable plasmonics”, Proceedings of SPIE - The 
International Society for Optical Engineering, 2013. 
5) Ashry, I., Zhang, B., Stoianov, S.V., Daengngam, C., Heflin, J.R., and colleagues, “Probing the 
photonic density of states using layer-by-layer self-assembly”, Optics Letters, 2012. 
6) Stoianov, S.V., Daengngam, C. , Borhani, M. , Zhang, Y. , Morris, J.R. , and colleagues, “Amine-rich 
polyelectrolyte multilayers for patterned surface fixation of nanostructures”, ACS Applied Materials 
and Interfaces, 2012. 
7) Robinson, H.D. , Montazami, R. , Daengngam, C. , Zuo, Z. , Dong, W. , and colleagues,  
“Optoelectronic Materials and Devices Incorporating Polyelectrolyte Multilayers”, Multilayer Thin 
Films: Sequential Assembly of Nanocomposite Materials: Second Edition, 2012. 
8) Daengngam, C. , Hofmann, M. , Liu, Z. , Wang, A. , Xu, Y. , and colleagues, “Demonstration of a 
second-order nonlinear silica fiber taper with self-assembled organic surface layers”, Optics 
InfoBase Conference Papers, 2011. 
9) Daengngam, C., Hofmann, M. , Liu, Z. , Wang, A. , Xu, Y. , and colleagues, “Demonstration of a 
second-order nonlinear silica fiber taper with self-assembled organic surface layers” 2011 
Conference on Lasers and Electro -Optics:Laser Science to Photonic Applications, CLEO 2011, 2011. 
10) Daengngam, C., Hofmann, M. , Liu, Z. , Wang, A. , Heflin, J.R. , and colleagues, “Demonstration 
of a cylindrically symmetric second-order nonlinear fiber with self-assembled organic surface 
layers” ,Optics Express, 2011. 
  
 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตนนท์  บูรณชัย 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
 จ านวนหน่วยกิต 
332-303 Electromagnetic Theory 3 
332-312 Optics Laboratory 1 
332-313  Optics  3 
332-381 Biophysics Laboratory 1 
332-383 Biophysics I 3 
332-384 Biophysics II 3 
332-394  Advanced Electromagnetic Theory 3 
332-405  Seminar in Physics I  1 
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332-406 Seminar in Physics I 1 
332-486  
332-491 

Optical Spectroscopy for Sensors 
Project in Physics I 

3 
3 

 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
1)  Sawangsang, P., Buranachai, C., Punwong, C., “Excited state free energy calculations of Cy3 in 
different environments”, Journal of Physics D: Applied Physics, 2015. 
2) Samanman, S., Thammakhet, C., Kanatharana, P.,Buranachai, C., Thavarungkul, P., “Novel 
template-assisted fabrication of porous gold nanowire arrays using a conductive-layer-free anodic 
alumina oxide membrane”, Electrochimica Acta, 2013. 
3) Leesakul, N., Pongampai, S., Kanatharana, P., Sudkeaw, P., Tantirungrotechai, Y., Buranachai, C., 
“A new screening method for flunitrazepam in vodka and tequila by fluorescence spectroscopy”, 
Luminescence, 2013. 
4) Buranachai, C., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., “A novel reconfigurable optical biosensor 
based on DNA aptamers and a DNA molecular beacon”, Journal of Fluorescence, 2012. 
 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ชุตินธร พันธ์วงศ์ 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้   
  จ านวนหน่วยกิต 
332-111  Fundamental Physics Laboratory I 1 
332-112   Fundamental  Physics Laboratory II  1 
332-113   Physics Laboratory for Engineers I  1 
332-114   Physics Laboratory for Engineers II 1 
332-306 Introductory Quantum Mechanics 3 
332-497 Quantum Mechanics 3 
332-405  Seminar in Physics I 1 
332-406  Seminar in Physics II 1 
332-381 Biophysics Lab. 1 
332-383  Biophysics I 3 
332-384  Biophysics II 3 
332-485 Physics for Chemical and Biological System 3 
332-491  Project in Physics I 3 
332-492  Project in Physics II 3 

 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)   
1) Sawangsang, P., Buranachai, C., Punwong, C., “Excited state free energy calculations of Cy3 in 
different environments” Journal of Physics D: Applied Physics, 2015. 
2) Punwong, C. , Owens, J. , Martínez, T.J. , “Direct QM/MM excited-state dynamics of retinal 
protonated schiff base in isolation and methanol solution”, Journal of Physical Chemistry B, 2015. 
3) Punwong, C., Martínez, T.J., Hannongbua, S., “Direct QM/MM simulation of photoexcitation 
dynamics in bacteriorhodopsin and halorhodopsin”, Chemical Physics Letters, 2014. 
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10. รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรภพ ผ่องสุวรรณ 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้   
  จ านวนหน่วยกิต 
332-433 Applied nuclear Physics I 3 
332-436 Nuclear energy and Environment 3 

332-437 Nuclear Reactor Theory I 3 
332-438 Nuclear Reactor Theory II 3 
332-323 Global Geophysics 3 
332-324 Exploration Geophysics 3 
332-325 Physics in Forensic Science and Archeology 3 

 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)   
1) Singsoupho, S., Bhongsuwan, T. and Elming, S.-Å., “Palaeocurrent direction estimated in 
Mesozoic redbeds of the Khorat Plateau, Lao PDR, Indochina Block using anisotropy of magnetic 
susceptibility”, Journal of Asian Earth Sciences, 2015.  
2) Bhongsuwan, T., and Auisui, S.A., “A high natural radiation area in khao-than hot spring, southern  
thailand”, Radiation Protection Dosimetry, 1–5; doi:10.1093/rpd/ncv263, 2015. 
3) Singsoupho, S., Bhongsuwan, T. and Elming, S-Â., “Tectonic evaluation of the Indochina Block 
during Jurassic-Cretaceous from palaeomagnetic results of Mesozoic redbeds in central and 
southern Lao PDR”, Journal of Asian Earth Science, 92: 18-35. (As corresponding author), 2014. 
4) Krmar, M., Wattanavatee, K., Radnovi, D., Slivka, J., Bhongsuwan, T., Frontasyeva, M.V. and 
Pavlov, S.S., “Airborne radionuclides in mosses collected at different latitudes”, Journal of 
Environmental Radioactivity 117: 45-48, 2013. 
 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.เทพอักษร  เพ็งพันธ์ 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้   
  จ านวนหน่วยกิต 
332-101 Fundamental Physics I 3 
332-107 Agriculture Physics 3 
332-315 Mathematical Methods in Physics 3 
332-491 Project in Physics I 3 
332-492 Project in Physics II 3 

 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)   
1) A.Thatribud and T.Pengpan, “Electronic structurecalculations of delafossite Cu-based 
transparent conducting oxides CuMO2(M=B, Al, Ga, In) by quasi-particle self-consistent GW 
approximation andTran-Blaha's modified Becke-Johnson exchange potential”, Physical Review B90, 
115150, 2014. 
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2) A.Thatribud, T.Tungsurat and T.Pengpan, “First-principles study onelectronic and optical 
properties of transparent conducting oxide CuBO2”, Computational Materials Science 81, 601, 
2014. 
3) T. Pengpan and A. Boonthummo, "First-principles calculations of magnetism of substitutional 
transition impurities in binary iron-seleniumsystem”, Technical Digest of Frontiers in Electronic 
Materials: A Collection of Extended Abstracts of the Nature Materials, June 17th to 20th 2012, 
Aachen, Germany edited by J. Heber, D. Schlom, Y. Tokura, R.Waser, M. Wuttig (Wiley-VCH, 
Weinheim, 2012), pp. 480-1, 2012. 
4) A.Thatribud, T.Tungsurat and T. Pengpan, "Accurate Band Gaps of Transparent Conducting Oxides 
with a Semilocal Exchange-correlationPotential”,  Technical Digest of Frontiers in Electronic 
Materials: A Collection of Extended Abstracts of the Nature Materials, June 17th to20th 2012, 
Aachen, Germany edited by J. Heber, D.Schlom, Y.Tokura, R.Waser, M.Wuttig (Wiley-VCH, Weinheim, 
2012), pp. 486-7, 2012. 
5) A.Thatribud, A.Boonthummo, T.Tungsurat and T.Pengpan, "First-Principles Study on Physical 
Properties of the TransparentConducting Oxide CuBO2”,  The 6th Conference of the Asian 
Consortium onComputational Material Science, ACCMS-6, September 6th to 9th 2011, Biopolis, 
Singapore, p. 49 (Poster presentation, Abstract only), 2011. 
6) T.Pengpan and A.Boonthummo, "Density Functional Calculation onMagnetism of Fe1-xCuxSe”, 
The 6th Conference of the Asian Consortium onComputational Material Science, ACCMS-6, 
September 6th to 9th 2011,Biopolis, Singapore, p. 53. (Poster presentation, Abstract only), 2011. 
 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช  ชิตตระการ 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้   
  จ านวนหน่วยกิต 
332-334 Nuclear Physics II 3 
332-433 Applied Nuclear and Radiation Physics I 3 
332-434 Applied Nuclear and Radiation Physics II 3 
332-436 Nuclear Energy and Environment 3 
332-437 Nuclear Reactor Theory I 3 
332-438 Nuclear Reactor Theory II 3 
332-483 Medical Physics 3 

 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)   
1) S.Konruang, S.Sirijarukul, P.Wanichapichart, L.Yu, and T.Chittrakarn, “Ultraviolet-ray treatment of 
polysulfone membranes on the O2/N2 and CO2/CH4 separation performance”, Journal of Applied 
Polymer Science, 2015. 
2) C.Yuenyao, Y.Tirawanichakul, and T.Chittrakarn, “Asymmetric polysulfone gas separation 
membranes treated by low pressure DC glow discharge plasmas”, Journal of Applied Polymer 
Science, 2015. 
3) S.Konruang, T.Chittrakarn, and S.Sirijarukul, “Surface modification of asymmetric polysulfone 
membrane by UV irradiation”, Jurnal Teknologi (Sciences and Engineering), 2014. 
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13. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทกาญจน์  มุรศิต 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้   
  จ านวนหน่วยกิต 
332-491 Project in Physic 3 
332-304 Thermal Physics 3 
332-205 Introduction to Nanotechnology 1 

 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)   
1) D.Jaaoh, C.Putson, and N.Muensit, “Deformation on segment-structure of electrostrictive 
polyurethane/polyaniline blends”, Polymer (United Kingdom), 2015. 
2) B.Jaleh, N.Gavar, P.Fakhri, N.Muensit, and S.M.Taheri, “Characteristics of PVDF membranes 
irradiated by electron beam”, Membranes, 2015. 
3) K.Koyvanich, P.Smithmaitrie, and N.Muensit, “Perspective microscale piezoelectric harvester for 
converting flow energy in water way”, Advanced Materials Letters, 2015.  
4) W.Tangwatanakul, C.Sirisathitkul, N.Muensit, T.Monnor, and R.Yimnirun, “Synchrotron XANES 
spectra of superparamagnetic iron oxides synthesized by ultrasonic-assisted co-precipitation”, 
Applied Mechanics and Materials, 2014. 
5) D.Jaaoh, C.Putson, and N.Muensit, “Electrostriction of natural rubber latex/carbon black 
Nanocomposites”, Advanced Materials Research, 2014. 
6) C.Putson, D.Jaaoh, and N.Muensit, “Compliant natural rubber latex electrodes for electrostrictive 
polyurethane actuation”, Advanced Materials Research, 2014. 
7) D.Jaaoh, C.Putson, and N.Muensit, “Contribution of electrostriction in polyurethane/polyaniline 
blends”, Advanced Materials Research, 2014. 
8) P.van Dommelen, and N.Muensit, “Modulation intersubband absorption and the hot electron 
mechanism in heterostructure of AL1-yInyN/Ga1-xInxN”, Chinese Journal of Physics, 2014. 
9) N.Tohluebaji, and N.Muensit, ”Piezoelectric polyvinylidene fluoride thin film as monitoring 
sensor”, BMEiCON 2013 - 6th Biomedical Engineering International Conference, 2013. 
10) P.Sukwisute, K.Koyvanitch, C.Putson, and N.Muensit, “Electrostrictive energy conversion of 
polyurethane with different hard segment aggregations”, Advances in Materials Science and 
Engineering, 2013. 
11) P.Amornpitoksuk, S.Suwanboon, S.Sangkanu, A.Sukhoom, and N.Muensit, “Morphology, 
photocatalytic and antibacterialactivities of radial spherical ZnO nanorods controlled with a 
diblock copolymer”, Superlattices and Microstructures, 2012 
12) P.Amornpitoksuk, S.Suwanboon, S.Sangkanu, A.Sukhoom, N.Muensit, and J.Baltrusaitis, 
“Synthesis, characterization, photocatalytic andantibacterial activities of Ag-doped ZnO powders 
modified with a diblockcopolymer”, Powder Technology, 2012. 
13) P.Bomlai, N.Muensit, and S.J.Milne, “Structural and electrical properties of (1-x)(Na0.465K0.465 
Li0.07)NbO3 – x CaTiO3 lead-free piezoelectric ceramics with high Curie temperature”, Procedia 
Engineering, 2012. 
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14) P.Smithmaitrie, P.Suybangdum, P.Laoratanakul, and N.Muensit, “Design and performance testing 
of an ultrasoniclinear motor with dual piezoelectric actuators”, IEEE transactions onultrasonics, 
ferroelectrics and frequency control., 2012. 
15) C.Putson, D.Jaaoh, N.Meauma, and N.Muensit, “Effect of Micro- and Nano-Particle Fillers atLow 
Percolation Threshold on the Dielectric and Mechanical Properties ofPolyurethane/Copper 
Composites”, Journal of Inorganic andOrganometallic Polymers and Materials, 2012. 
16) C.Sirisathitkul, P.Jantaratana and N.Muensit, “Dielectric and magnetic properties 
ofpolyvinylidene fluoride polymer composites highly loaded with nickel”, Science and engineering 
of composite materials, 2012. 
17) V.Yordsri, S.Kijamnajsuk, N.Binhayeeniyi and N.Muensit, “Microstructural investigation of sol-gel 
BZTpowders”, Materials Letters, 2012. 
18) B.Jaleh, P.Fakhri, M.Noroozi, and N.Muensit, “Influence of Copper Nanoparticles 
Concentrationon the Properties of Poly(vinylidene fluoride)/Cu Nanoparticles 
NanocompositeFilms”, Journal ofinorganic and organometallic polymers and materials, 2012. 
19) M.Lallart, C.Richard, P.Sukwisut, L.Petit, D.Guyomar, and N.Muensit, “Electrostrictive bending 
actuators: Modeling and experimental investigation”, Sensors and actuatorsa-physical, 2012. 
20) P.Bomlai, N.Muensit, S.J.Miline, “Structural and electrical properties of Na 0.47K 0.47Li 0.06NbO 
3 lead-free piezoelectric ceramics modified by AgSbO 3”, Ceramics International, 2012. 
21) C.Putson, L.Lebrun, D.Guyomar, N.Muensit, P.J.Cottinet, L.Seveyrat, and B.Guiffard, “Effects of 
copper filler sizes on thedielectric properties and the energy harvesting capability of 
nonpercolatedpolyurethane composites”, Journal of applied physics, 2011. 
22) S.Salaeh, N.Muensit, P.Bomlai, and C.Nakason, “Ceramic/natural rubber composites: 
influencetypes of rubber and ceramic materials on curing, mechanical, morphological, and 
dielectric properties”, Journal of Materials Science, 2011. 
23) S.Suwanboon, P.Amornpitoksuk, and N.Muensit, “Dependence of photocatalytic activity 
onstructural and optical properties of nanocrystalline ZnO powders”, Ceramics International, 2011. 
 
14. อาจารย์ ดร.บุญญฤทธิ์ ฉตัรทอง 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้   
  จ านวนหน่วยกิต 
332-397  Numerical Methods and Data Analysis with MATLAB 3 
332-395  Numerical Methods and Data Analysis with MATLAB Lab. 1 
332-466  Introduction to Controlled Fusion  3 
332-498 Applied Numerical Methods 3 
332-499 Introduction to Special and General Relativities 3 

 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)   
1) B. Chatthong, T. Onjun, “Locality Effects on Bifurcation Paradigm of L-H Transition”, 
Songklanakarin J. Sci. Technol, 2015. 
2) B. Chatthong, T. Onjun, “Study of L-H Transition and Pedestal Width Based on Two-Field 
Bifurcation and Fixed Point Concepts”, ActaPolytechnica, 2015. 
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3) B. Chatthong, T. Onjun, “Investigation of toroidal flow effects on L-H transition in tokamak 
plasma based on bifurcation model”, Journal of Physics: Conference Series, 611(1), 2015.  
4) P. Intharat,B. Chatthong, T. Onjun, N. Poolyarat, R. Picha,“The investigation of L-H transition using 
MMM95 transport model”, Journal of Physics: Conference Series, 611(1) ,2015.  
5) B. Chatthong, T. Onjun, “Comparison of H-mode plasma simulations using toroidal velocity 
models depending on plasma current density and ion temperature in presence of an ITB”, 
Songklanakarin J. Sci. Technol., 36(3) ,2014.  
6) Y.Pianroj, S. Jumrat, B. Chatthong, T.Onjun, “A Full Radial Electric Field Calculation for Predicting 
Pedestal Formation in H-mode Tokamak Plasma by using BALDUR code”,Thammasat Int. J. Sc. 
Tech., 19(2) ,2014.  
7) B. Chatthong, T. Onjun, “Simulations of ITER with the Presence of ITB using NTV Intrinsic Toroidal 
Rotation Model”, Nuclear Fusion53 1, 2013.  
8) B. Chatthong, T.Onjun, “Self-consistent Simulation of Standard H-Mode ITER with the Presence 
of an Internal Transport Barrier”,Thammasat Int. J. Sc. Tech., 16(1) ,2011. 
 
15. รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต  ถาวรังกูร 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
 จ านวนหน่วยกิต 
332-128  Physics for Dentists 3 
332-129 Physics for Physical Therapists  3 
332-301 Advanced Physics Laboratory 1 
332-381  Biophysics Laboratory 1 
332-383 Biophysics I 3 
332-384 Biophysics II  3 
332-483 Medical Physics  3 
332-491 Project in Physics I 3 

 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
1) Waiyapoka, T., Deachamag, P., Chotigeat, W., Bunsanong, N., Kanatharana, P.,Thavarungkul, P., 
Loyprasert-Thananimit, S., “Application of a Label-Free Immunosensor for White Spot Syndrome 
Virus (WSSV) in Shrimp Cultivation Water”, Applied Biochemistry and Biotechnology, 2015. 
2) Chaocharoen, W., Suginta, W., Limbut, W., Ranok, A., Numnuam, A., Khunkaewla, P., 
Thavarungkul, P., Schulte, A., “Electrochemical detection of the disease marker human chitinase-3-
like protein 1 by matching antibody-modified gold electrodes as label-free immunosensors”, 
Bioelectrochemistry, 2015. 
3) Makkliang, F., Kanatharana, P., Thavarungkul, P.,Thammakhet, C. “Development of magnetic 
micro-solid phase extraction for analysis of phthalate esters in packaged food”, Food Chemistry, 
2015. 
4) Samanman, S., Numnuam, A., Limbut, W., Kanatharana, P., Thavarungkul, P. “Highly-sensitive 
label-free electrochemical carcinoembryonic antigen immunosensor based on a novel Au 
nanoparticles-graphene-chitosan nanocomposite cryogel electrode”, Analytica Chimica Acta, 2015. 
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5) Poorahong, S., Thammakhet, C., Thavarungkul, P.,Kanatharana, P. “One-step preparation of 
porous copper nanowires electrode for highly sensitive and stable amperometric detection of 
glyphosate”, Chemical Papers, 2015. 
6) Noosang, S., Bunkoed, O., Thavarungkul, P.,Kanatharana, P. “New sulfonate composite 
functionalized with multiwalled carbon nanotubes with cryogel solid-phase extraction sorbent for 
the determination of β-agonists in animal feeds”, Journal of Separation Science, 2015. 
7) Fatoni, A., Numnuam, A.,Kanatharana, P., Limbut, W., Thavarungkul, P. “A Conductive Porous 
Structured Chitosan-grafted Polyaniline Cryogel for use as a Sialic Acid Biosensor”, Electrochimica 
Acta, 2014. 
8) Chaiphet, T., Bunkoed, O.,Thammakhet, C., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., “A novel 
microextractor stick (polyaniline/zinc film/stainless steel) for polycyclic aromatic hydrocarbons in 
water”, Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and 
Environmental Engineering, 2014. 
9) Pelden, T., Thammaknet, C.,Thavarungkul, P.,Kanatharana, P., “Tea bag filter paper as a novel 
protective membrane for micro-solid phase extraction of butachlor in aqueous samples”, Journal 
of Environmental Science and Health - Part B Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural 
Wastes, 2014. 
10) Numnuam, A., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., “An amperometric uric acid biosensor based 
on chitosan-carbon nanotubes electrospun nanofiber on silver nanoparticles”, Analytical and 
Bioanalytical Chemistry, 2014. 
11) Fatoni, A., Numnuam, A.,Kanatharana, P., Limbut, W.,Thavarungkul, P., “A novel molecularly 
imprinted chitosan-acrylamide, graphene, ferrocene composite cryogel biosensor used to detect 
microalbumin”, Analyst, 2014. 
12) Charoenpornpukdee, K.,Thammakhet, C.,Thavarungkul, P.,Kanatharana, P., “Novel pipette-tip 
graphene/poly (vinyl alcohol) cryogel composite extractor for the analysis of carbofuran and 
carbaryl in water”, Journal of Environmental Science and Health - Part B Pesticides, Food 
Contaminants, and Agricultural Wastes, 2014. 
13) Siritham, C., Thammakhet, C., Thavarungkul, P.,Kanatharana, P., “Online microchannel 
preconcentrator for carbofuran detection”, Journal of Environmental Science and Health - Part B 
Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes, 2013. 
14) Dawan, S., Wannapob, R.,Kanatharana, P., Limbut, W., Numnuam, A., Samanman, S., 
Thavarungkul, P., “One-step porous gold fabricated electrode for electrochemical impedance 
spectroscopy immunosensor detection”, Electrochimica Acta, 2013. 
15) Fatoni, A., Numnuam, A.,Kanatharana, P., Limbut, W., Thammakhet, C., Thavarungkul, P. “A 
highly stable oxygen-independent glucose biosensor based on a chitosan-albumin cryogel 
incorporated with carbon nanotubes and ferrocene”, Sensors and Actuators, B: Chemical, 2013. 
16) Samanman, S., Thammakhet, C., Kanatharana, P.,Buranachai, C., Thavarungkul, P., “Novel 
template-assisted fabrication of porous gold nanowire arrays using a conductive-layer-free anodic 
alumina oxide membrane”, Electrochimica Acta, 2013. 
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17) Saelim, J., Kanatharana, P.,Thavarungkul, P.,Thammakhet, C., “Novel fabricated silver 
particles/polypyrrole printed circuit board passive samplers for volatile organic compounds 
monitoring”, Microchemical Journal, 2013. 
18) Bunkoed, O., Thavarungkul, P., Thammakhet, C.,Kanatharana, P., “Evaluation of cost-effective 
sol-gel-based sensor for monitoring of formaldehyde in workplace environment and cancer risk 
assessment”, Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances 
and Environmental Engineering, 2013. 
19) Poorahong, S., Thammakhet, C., Thavarungkul, P.,Kanatharana, P., “Online in-tube 
microextractor coupled with UV-Vis spectrophotometer for bisphenol a detection”, Journal of 
Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental 
Engineering, 2013. 
20) Sankoh, S., Samanman, S.,Thipmanee, O., Numnuam, A., Limbut, W., Kanatharana, P., Vilaivan, 
T., Thavarungkul, P., “A comparative study of a label-free DNA capacitive sensor using a pyrrolidinyl 
peptide nucleic acid probe immobilized through polyphenylenediamine and polytyramine non-
conducting polymers”, Sensors and Actuators, B: Chemical, 2013. 
21) Buranachai, C., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., “A novel reconfigurable optical biosensor 
based on DNA aptamers and a DNA molecular beacon”, Journal of Fluorescence, 2012. 
22) Poorahong, S., Thammakhet, C., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., “Cauliflower 
polyaniline/multiwalled carbon nanotube electrode and its applications to hydrogen peroxide and 
glucose detection”, Pure and Applied Chemistry, 2012. 
23) Thipmanee, O., Samanman, S., Sankoh, S., Numnuam, A., Limbut, W., Kanatharana, P., Vilaivan, 
T., Thavarungkul, P., “Label-free capacitive DNA sensor using immobilized pyrrolidinyl PNA probe: 
Effect of the length and terminating head group of the blocking thiols”, Biosensors and 
Bioelectronics, 2012. 
24) Samanman, S., Kanatharana, P., Asawatreratanakul, P.,Thavarungkul, P., “Characterization and 
application of self-assembled layer by layer gold nanoparticles for highly sensitive label-free 
capacitive immunosensing”, Electrochimica Acta, 2012. 
25) Loyprasert-Thananimit, S.,Saleedang, A., Kanatharana, P., Thavarungkul, P.,Chotigeat, W., 
“Production of a polyclonal antibody to the VP26 nucleocapsid protein of white spot syndrome 
virus (wssv) and its use as a biosensor”, Frontiers of Chemical Science and Engineering, 2012. 
26) Grygolowicz-Pawlak, E.,Numnuam, A., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., Bakker, E., 
“Interference compensation for thin layer coulometric ion-selective membrane electrodes by the 
double pulse technique”, Analytical Chemistry, 2012. 
27) Bunkoed, O., Thavarungkul, P., Thammakhet, C.,Kanatharana, P., “A simple and high collection 
efficiency sampling method for monitoring of carbonyl compounds in a workplace environment”, 
Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and 
Environmental Engineering, 2012. 
28) Poorahong, S., Thammakhet, C., Thavarungkul, P., Limbut, W., Numnuam, A., Kanatharana, P., 
“Amperometric sensor for detection of bisphenol A using a pencil graphite electrode modified with 
polyaniline nanorods and multiwalled carbon nanotubes”, Microchimica Acta, 2012. 
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29) Teeparuksapun, K.,Hedström, M., Kanatharana, P., Thavarungkul, P.,Mattiasson, B., “Capacitive 
immunosensor for the detection of host cell proteins”, Journal of Biotechnology, 2012. 
30) Jantra, J., Kanatharana, P.,Asawatreratanakul, P., Hedstrom, M., Mattiasson, B., Thavarungkul, P., 
“Real-time label-free affinity biosensors for enumeration of total bacteria based on immobilized 
concanavalin A”, Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous 
Substances and Environmental Engineering, 2011. 
31) Dawan, S., Kanatharana, P.,Chotigeat, W., Jitsurong, S.,Thavarungkul, P., “Surface plasmon 
resonance immunosensor for rapid and specific diagnosis of melioidosis antibody”, Southeast Asian 
Journal of Tropical Medicine and Public Health, 2011. 
32) Dawan, S., Kanatharana, P.,Wongkittisuksa, B., Limbut, W., Numnuam, A., Limsakul, 
C., Thavarungkul, P., “Label-free capacitive immunosensors for ultra-trace detection based on the 
increase of immobilized antibodies on silver nanoparticles”, Analytica Chimica Acta, 2011. 
33) Choodum, A., Smith, N.W.,Thavarungkul, P., Kanatharana, P., “Fluorinated monolithic column 
for CEC”, Journal of Separation Science, 2011. 
34) Chullasat, K., Kanatharana, P., Limbut, W., Numnuam, A.,Thavarungkul, P., “Ultra trace analysis 
of small molecule by label-free impedimetric immunosensor using multilayer modified electrode”,  
Biosensors and Bioelectronics, 2011. 
35) Thammakhet, C.,Thavarungkul, P.,Kanatharana, P., “Development of an on-column affinity 
smart polymer gel glucose sensor”, Analytica Chimica Acta, 2011. 
36) Jantra, J., Kanatharana, P.,Asawatreratanakul, P., Wongkittisuksa, B., Limsakul, C., Thavarungkul, 
P., “Detection of staphylococcal enterotoxin A (SEA) at picogram level by a capacitive 
immunosensor”, Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous 
Substances and Environmental Engineering, 2011. 
37) Poorahong, S., Santhosh, P.,Ramírez, G.V., Tseng, T-F., Wong, J.I., Kanatharana, P., Thavarungkul, 
P., Wang, J., “Development of amperometric α-ketoglutarate biosensor based on ruthenium-
rhodium modified carbon fiber enzyme microelectrode”, Biosensors and Bioelectronics, 2011. 
38) Samanman, S., Kanatharana, P., Chotigeat, W.,Deachamag, P.,Thavarungkul, P., “Highly sensitive 
capacitive biosensor for detecting white spot syndrome virus in shrimp pond water”, Journal of 
Virological Methods, 2011. 
39) Wongkittisuksa, B., Limsakul, C., Kanatharana, P., Limbut, W., Asawatreratanakul, P., Dawan, S., 
Loyprasert, S., Thavarungkul, P., “Development and application of a real-time capacitive sensor”, 
Biosensors and Bioelectronics, 2011. 
40) Kueseng, P., Thammakhet, C., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., “Custom-made c18 column for 
simultaneous determination of endocrine disrupting substances in water by diode-array and 
fluorescence detectors”, Analytical Letters, 2011. 
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16. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  ฏิระวณิชย์กุล 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
 จ านวนหน่วยกิต 
332-113 Physics Laboratory for Engineers I  1 
332-114 Physics Laboratory for Engineers II  1 
332-361 Plasma Physics Laboratory  1 
332-363 Vacuum Technology 3 
332-364  Plasma Technology 3 
332-405 Seminar in Physics I 1 
332-413  Special Topic on Plasma and Energy 3 
332-463 Introduction to Plasma Physics  3 
332-491 Project in Physics I 3 

 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
1) Yuenyao, C., Tirawanichakul, Y., Chittrakarn, T., “Asymmetric polysulfone gas separation 
membranes treated by low pressure DC glow discharge plasmas”, Journal of Applied Polymer 
Science, 2015. 
2) Tekasakul, P.,Dejchanchaiwong, R.,Tirawanichakul, Y.,Tirawanichakul, S., “Three-Dimensional 
Numerical Modeling of Heat and Moisture Transfer in Natural Rubber Sheet Drying Process”, Drying 
Technology, 2015. 
3) Tirawanichakul, S.,Wanthong, S.,Tirawanichakul, Y., “Effective moisture diffusivity, moisture 
sorption, thermo-physical properties and infrared drying kinetics of germinated paddy”, 
Songklanakarin Journal of Science and Technology, 2014. 
4) Werapun, W., Tirawanichakul, Y., Kongnakorn, W.,Waewsak, J., “An assessment of offshore wind 
energy potential on Phangan Island by in southern Thailand”, Energy Procedia, 2014. 
5) Suntaro, K., Tirawanichakul, S., Tirawanichakul, Y., “Determination of Isosteric Heat and Entropy 
of Sorption of Air Dried Sheet Rubber Using Artificial Neural Network Approach”, Applied Mechanics 
and Materials, 2014. 
6) Pupakapanpong, C.,Tirawanichakul, S.,Tirawanichakul, Y., “Drying Modeling and Energy 
Consumption of Air Dried Sheet (ADS) Rubber by Solar and Biomass Energy”, Applied Mechanics 
and Materials, 2014. 
7) Bualuang, O., Tirawanichakul, Y., Tirawanichakul, S., “Comparative study between hot air and 
infrared drying of parboiled rice: Kinetics and qualities aspects”, Journal of Food Processing and 
Preservation, 2013. 
8) Suntaro, K., Sangchum, K.,Tirawanichakul, S.,Tirawanichakul, Y., “Artificial neural network 
approach for impingement drying of germinated brown rice soaking with turmeric solution”, 
Applied Mechanics and Materials, 2013. 
9) Sangchum, K.,Tirawanichakul, Y.,Tirawanichakul, S., “Effect of drying on physical qualities and 
sensory evaluation of herbal germinated brown rice by hot air: Turmeric and roselle”,  
Applied Mechanics and Materials, 2013. 
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10) Tirawanichakul, Y., Tasara, J., Tirawanichakul, S., “Artificial neural network approaches for the 
sorption isotherms, enthalpy and entropy of heat sorption of two types block rubber products”, 
Songklanakarin Journal of Science and Technology, 2013. 
11) Sae-Khow, A.,Tirawanichakul, S.,Tirawanichakul, Y., “Isotherm adsorption behavior and drying 
kinetics of black pepper”, Advanced Materials Research, 2013. 
12) Ekphon, A., Ninchuewong, T.,Tirawanichakul, S.,Tirawanichakul, Y., “Drying model, shrinkage and 
energy consumption evaluation of air dried sheet rubber drying system for small enterprise”, 
Advanced Materials Research, 2013. 
13) Ninchuewong, T.,Tirawanichakul, S.,Tirawanichakul, Y., “Empirical model and artificial neural 
network model approach for air dried sheets (ADS) rubber”, Advanced Materials Research, 2013. 
14) Tirawanichakul, S., Bualuang, O., Tirawanichakul, Y., “Study of drying kinetics and qualities of 
two parboiled rice varieties: Hot air convection and infrared irradiation”, Songklanakarin Journal of 
Science and Technology, 2012. 
15) Nadee, A., Tirawanichakul, Y., Tirawanichakul, S., “Drying kinetics model and physical properties 
of herb Pandanus leaf”, 2011 IEEE Colloquium on Humanities, Science and Engineering, CHUSER 
2011, 2011. 
16) Tirawanichakul, Y., Kaseng, S., Tirawanichakul, S., “Infrared and hot air drying of mullet fish: 
Drying kinetics, qualities and energy consumption”, Thai Journal of Agricultural Science, 2011. 
17) Suchonpanit, W.,Tirawanichakul, Y.,Tirawanichakul, S., “Experimental study of the effects of 
different drying methods on the kinetics and quality of air dried sheet (ADS) rubber”, 2011 IEEE 
Colloquium on Humanities, Science and Engineering, CHUSER 2011, 2011. 
18) Wanthong, S.,Tirawanichakul, Y.,Tirawanichakul, S., “Comparative study of impingement and 
fixed-bed drying: Kinetics and quality aspects of pregerminated GI rice” 2011 IEEE Colloquium on 
Humanities, Science and Engineering, CHUSER 2011, 2011. 
19) Tasara, J., Tirawanichakul, S., Tirawanichakul, Y., “Water sorption isotherm and thermo-physical 
properties for the analysis of natural rubber drying”, Thai Journal of Agricultural Science, 2011. 
20) Tirawanichakul, S.,Saenaratana, N., Boonyakiat, P., Tirawanichakul, Y., “Microwave and hot air 
drying of cashew nut: Drying kinetics and quality aspects”, 2011 IEEE Colloquium on Humanities, 
Science and Engineering, CHUSER 2011, 2011. 
21) Phuengkum, N.,Tirawanichakul, Y., “Physics applications: IV characteristics of CO 2 and O 2 
dielectric barrier discharges”, 2011 IEEE Colloquium on Humanities, Science and Engineering, 
CHUSER 2011, 2011. 
22) Bualuang, O., Tirawanichakul, Y., Tirawanichakul, S., “Drying kinetics study of parboiled rice by 
using artificial neural network model”, 2011 IEEE Colloquium on Humanities, Science and 
Engineering, CHUSER 2011, 2011. 
23) Tirawanichakul, S.,Tirawanichakul, Y., “One and two-stage drying of shrimp using hot air and 
infrared: Quality aspect and energy consumption”, Thai Journal of Agricultural Science, 2011. 
24) Tirawanichakul, Y., Tasara, J., Tirawanichakul, S., “Two-stage optimal fixed-bed drying for natural 
rubber producing STR20 block rubber”, 2011 IEEE Colloquium on Humanities, Science and 
Engineering, CHUSER 2011, 2011. 
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25) Tasara, J., Tirawanichakul, S., Tirawanichakul, Y., “Thermodynamic properties and moisture 
sorption isotherms four types of natural rubber”, 2011 IEEE Colloquium on Humanities, Science 
and Engineering, CHUSER 2011, 2011. 
26) Dejchanchaiwong, R.,Suchonpanit, W.,Tirawanichakul, Y.,Tekasakul, P.,Tirawanichakul, S., “Drying 
kinetics of unsmoked rubber sheet by forced and natural convection”, 2011 IEEE Colloquium on 
Humanities, Science and Engineering, CHUSER 2011, 2011. 
27) Ruttanachot, C.,Tirawanichakul, Y.,Tekasakul, P., “Application of electrostatic precipitator in 
collection of smoke aerosol particles from wood combustion”, Aerosol and Air Quality Research, 
2011. 
 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาวี ฟาน โดมเมเลน 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้   
  จ านวนหน่วยกิต 
332-101   Fundamental Physics I 3 
332-111  Fundamental Physics Laboratory I 1 
332-112   Fundamental  Physics Laboratory II  1 
332-113   Physics Laboratory for Engineers I  1 
332-114   Physics Laboratory for Engineers II  1 
332-120 Physics for Pharmacists  2 
332-124   Physics for Veterinarians 2 
332-134   Physics Laboratory for Veterinarians 1 
332-243   Electronics 3 
332-241   Electronics Laboratory    1 
332-346   Optoelectronics 3 
332-356   Physics of  Semiconductor Devices 3 
332-453   Solid State Physics I 3 
332-454   Solid State Physics II 3 

 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)   
1) P Van Dommelen, N Muensit, “Modulation Intersubband Absorption and the Hot Electron 
Mechanism in the Heterostructure of Al1-yInyN/Ga1-xInxN.”, Chinese Journal of Physics 52 (2014X 
No.6 1825-1833., 2014;   
2) P Van Dommelen, N Muensit, “Charge Carrier Heating Mechanism in a Wide Optical Waveguide 
structure of Tunnel-Coupled Quantum Wells of GaAs/AlxGa1-xAs.”, International Conference on 
Mathematics and Physics (ICMP 2014). Chennai, India, March 17-18. 2014, 2014. 
3) P Van Dommelen, N Muensit, “Hot Charge Carriers Phenomena in Doped and Undoped 
Nanostructures with Quantum Wells.”, RSU Research Conference 2012. Bangkok Thailand, April 
2012, 2012. 
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18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดี  ยอดขยัน 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
 จ านวนหน่วยกิต 
332-101 Fundamental Physics I  3 
332-111 Fundamental Physics Laboratory I 1 
332-112 Fundamental Physics Laboratory II  1 
332-323 Global Geophysics 3 
332-423 Engineering and Environmental Geophysics 3 
332-324 Exploration Geophysics  3 
332-491 Project in Physics I  3 
332-492 Project in Physics II  3 
332-321 Geophysics Laboratory I  1 
332-322  Geophysics Laboratory II  1 

 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
1) Yordkayhun, S., Sujitapan, C., Chalermyanont, T., “Shear wave velocity mapping of Hat Yai 
district, southern Thailand: Implication for seismic site classification”, Journal of Geophysics and 
Engineering, 2015. 
2) Yordkayhun, S., Sujitapan, C., Chalermyanont, T., “Joint analysis of shear wave velocity from SH-
wave refraction and MASW techniques for SPT-N estimation”, Songklanakarin Journal of Science 
and Technology, 2014. 
3) Saetang, K., Yordkayhun, S.,Wattanasen, K., “Detection of hidden faults beneath Khlong Marui 
fault zone using seismic reflection and 2-D electrical imaging”, ScienceAsia, 2014. 
4) Yordkayhun, S., Na Suwan, J., “A university-developed seismic source for shallow seismic 
surveys”, Journal of Applied Geophysics, 2012. 
5) Yordkayhun, S., “Detecting near-surface objects with seismic traveltime tomography: 
Experimentation at a test site”, Songklanakarin Journal of Science and Technology, 2011. 
 
19. อาจารย์ ดร. สุขสวัสดิ์ ศิริจารุกุล 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้   
  จ านวนหน่วยกิต 
332-303  Electromagnetic theory I 3 
332-333  Nuclear Physics I 3 
332-334 Nuclear Physics II  3 
332-491  Project in Physics I 3 
332-484  Membrane Transport & Technology 3 
332-331  Nuclear Physics Laboratory I 1 
332-138  Life Science Physics Laboratory  1 
332-117  Agriculture Physics Laboratory  1 
332-405  Seminar in Physics  1 
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ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)   
1) Konruang, S., Sirijarukul, S. , Wanichapichart, P. , Yu, L. , Chittrakarn, T. “Ultraviolet-ray treatment 
of polysulfone membranes on the O2/N2 and CO2/CH4 separation performance”, Journal of 
Applied Polymer Science, 2015. 
2) Konruang, S., Chittrakarn, T., Sirijarukul, S., “Surface modification of asymmetric polysulfone 
membrane by UV irradiation” Jurnal Teknologi (Sciences and Engineering), 2014. 
 
20. Asst.Prof.Dr. Helmut  Duerrast 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
 จ านวนหน่วยกิต 
332-301 Advanced Physics Laboratory  3 
332-321  Geophysics Laboratory   1 
332-323  Global Geophysics 3 
332-324  Exploration Geophysics 3 
332-424 Seismology 3 
332-425 Geohazards 3 
332-491  Project in Physics I 3 
332-492 Project in Physics II  3 

 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
1) Siegesmund, S., Dürrast, H., "Physical and mechanical properties of rocks", Stone in Architecture: 
Properties, Durability: Fifth Edition, 2014. 
2) Dürrast, H., “Core-log integration for a fractured reservoir", PGCE 2013 - Petroleum Geoscience 
Conference and Exhibition 2013: Innovative Geoscience: Securing Energy Needs, 2013. 
3) Klinmanee, P., Dürrast, H., “Geophysical logging for groundwater investigations in Southern 
Thailand”, Songklanakarin Journal of Science and Technology , 2012. 
4) Jonjana, S., Lohawijarn, W.,Dürrast, H., “Geological structure and origin of the Kaochaison hot 
spring in Phattalung, Southern Thailand”, Songklanakarin Journal of Science and Technology, 2012. 
5) Siegesmund, S., Dürrast, H., "Physical and mechanical properties of rocks", Stone in Architecture: 
Properties, Durability, 2011. 
6) Bhongsuwan, T., Pisapak, P.,Dürrast, H., “Result of alpha track detection of radon in soil gas in 
the Khlong Marui Fault Zone, Southern Thailand: A possible earthquake precursor”, Songklanakarin 
Journal of Science and Technology, 2011. 
7) Laongsakul, P., Dürrast, H., “Characterization of reservoir fractures using conventional 
geophysical logging”, Songklanakarin Journal of Science and Technology, 2011. 
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อาจารย์ประจ า 
1. อาจารย์คมฤทธิ์ วัฒนวาที 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้   
  จ านวนหน่วยกิต 
332-103 Physics for Engineers I 3 
332-104 Physics for Engineers II 3 
332-106 General Physics   3 
332-111 Fundamental Physics Laboratory I  1 
332-113 Physics Laboratory for Engineers I  1 
332-116 General Physics Laboratory 1 
332-301 Advanced Physics Laboratory  1 
332-331 Nuclear Physics Laboratory I 1 
332-333 Nuclear Physics I 3 
332-334 Nuclear Physics II 3 
332-405 Physics Seminar 1 
332-491 Project in Physics I 3 

 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)   
1) Krmar, M., Wattanavatee, K., Radnović, D., Slivka, J., Bhongsuwan, “Airborne radionuclides in 
mosses collected at different latitudes”, Journal of Environmental Radioactivity, 2013. 
 
2. อาจารย์ธนานุวัติ สุยุพร 
ลาศึกษาต่อ 
 
3. อาจารย์นรากรณ์ แก้วขาว 
ลาศึกษาต่อ 
 
4. อาจารย์วนิดา สุเมธากุลวัฒน์ 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้   
  จ านวนหน่วยกิต 
332-103 Physics for Engineers I 3 
332-104 Physics for Engineers II  3 
332-113 Physics Laboratory for Engineers I  1 
332-114 Physics Laboratory for Engineers II 1 
332-116 General Physics Laboratory  1 
332-117 Agricultural Physics Laboratory  1 
332-136 Life Science Physics Laboratory   3 
332-138 Physics Laboratory for Dentists   1 

 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)   
- 
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5. อาจารย์วันทพล งามดี 
ลาศึกษาต่อ 
 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมฤทธิ์   อัศดรวิเศษ 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
 จ านวนหน่วยกิต 
332-102 Fundamental Physics II  3 
332-204 Mechanics 3 
332-393 Advanced Mechanics  3 

 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
- 
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ภาคผนวก ข ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการด าเนินการของหลักสูตร 
 

ความเห็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงและการด าเนินการ 

ผศ.ดร.ขวัญ อารยะธนิตกลุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

1. ภาพรวม 

มีความเหมาะสมดีมาก  เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ออกแบบการ
เรียนรู้ของตัวเองมาก และมีทางเลือกหลายทางให้กับนักศึกษา   

- 

2. หน้าที่ 2 มีการระบุอาชีพที่หลากหลาย 

1) ในการระบุอาชพีต่าง ๆ ควรจะมีข้อมูลที่สอดคล้องกันวา่ 
นักศึกษาที่จบหลักสูตรนั้นมี Competency อะไร (เช่น ทักษะ
คอมพิวเตอร์  การคิดค านวณ )  ที่ตรงกับอาชีพเหล่านี้บา้ง และ
ได้ถูกสอนผ่านกระบวนการอะไร หรือ วิชาอะไร 
 

 

2)ควรยกตัวอย่างอาชีพอิสระทีช่ัดเจน และทันสมัยกว่าเดิม 

 

1) ได้มีการระบุทักษะต่าง ๆ เชน่ ทักษะดา้น
วิชาการ ทักษะการค านวณ ทักษะการสื่อสาร
และภาษา ทักษะการทดลองและการใช้
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งแสดงไว้
แล้วในส่วนหน้า 93-97 และแสดงไว้ใน 
Mapping ในแต่ละรายวชิา 

2) ปรับแก้เป็น “ประกอบอาชีพอิสระ เช่น 
นักเขียนทางวชิาการ เจ้าของร้านคอมพิวเตอร์ 
นักพัฒนาซอฟแวร์ ช่างภาพ นกัวิเคราะห์
ข้อมูล” 

3. หน้าที่ 4 หัวข้อ 12.1 และ12.2 กล่าวถึงการพัฒนา
หลักสูตรที่บอกว่าจะมีการผลิตบุคลากรฟิสิกส์ที่มีความพร้อม 
และ ศักยภาพสูง 
ควรระบุว่าทักษะ หรือ ความรู้ที่ท าให้พร้อมนั้นคืออะไร และมีกล
ยุทธ์ในการด าเนนิการอย่างไร  ตลอดจนการกล่าวถึงคุณธรรม 
จริยธรรม ก็ควรน ากล่าวถึงวิธีการที่เป็นรูปธรรมบา้ง 

ปรับตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

กลยุทธ์ในการด าเนินการมีการระบุไว้ในหน้า 
93-97  

4. หน้าที่ 11 หัวข้อย่อยที่ 2 การส่งเสริม active learning   
สหกิจศึกษา และ ภาษาอังกฤษ 
มีหลายอย่างรวมอยู่ในข้อเดียว ท าให้เห็นกลยุทธ์ และ KPI ไม่
ชัดเจน ควรแยกออกจากกันให้ชัดเจน   
อาจน าเอาหัวข้อสหกิจศึกษาไปรวมกับหัวข้อที่ 3 ได ้
หลักสูตรอาจจะต้องเน้นวา่จะด าเนินการอย่างไร ทั้งในแง่ของการ
เพิ่มรายวิชา หรือ การใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษามี
ทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได ้

ปรับตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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ความเห็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงและการด าเนินการ 

5. หน้าที่ 12 หัวข้อที่ 5 
ค าว่าทุกดา้น กว้างเกินไป  
ในช่องที่เป็นกลยุทธ์มีค าว่า “พฒันาทักษะ.....”  ซึ่งยังไม่ใช ่
กลยุทธ์ แต่เป็นวัตถปุระสงค์ของการด าเนินการ จึงยังไม่ได้ระบุ
ถึงกลยุทธ์อย่างชัดเจน 

ปรับตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

6. หน้าที 21  จ านวนหน่วยกิตวิชาเลือก 33 หน่วยกิต 
ดีมากที่ให้นักศึกษามีโอกาสได้เลือกวิชาเรียนเป็นจ านวนมาก  
น่าจะสอดคล้องกับลักษณะนสิัยและความชอบของนักศึกษาใน
ปัจจุบนั ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจในหลักสูตรนี้ 
ขอชื่นชมที่มีการจัดกลุ่มวิชาเลือก และ มีจ านวนวชิาในแตล่ะ
กลุ่มให้นักศึกษาเลือก  ตลอดจนจัดให้มีวิชาเลือกที่มาจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ที่แสดงถึงความร่วมมือระหว่างคณะ และ การ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรูว้ิชาข้ามคณะ 

 

7. วิชาศึกษาทั่วไป 
มีวิชาทีน่่าสนใจเปน็จ านวนมาก และมีการเพิ่มวิชาด้านภาษาที่
นักศึกษาสามารถเลือกได้ 

 

8. วิชา Conceptual Physics  332-122 
เป็นวิชาที่ดี น่าจะช่วยให้นักศึกษาเห็นภาพทีช่ัดเจนของฟิสิกส์ 
เป็นรายวชิาทีน่่าสนใจ และ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่หลักสูตรจัดให้เป็น
วิชาบังคับอาจจะดีกว่านี้ถ้าอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 1 แต่การ
จัดให้อยู่ในภาคเรียนที่ 2 ก็ท าให้นักศึกษาไม่เรียนหนักมากใน
ภาคเรียนแรกก็มีความเหมาะสมดี 
 

 เนื่องจากนักศึกษาชัน้ปทีี่ 1 ส่วนใหญ่จะทราบ
แน่ชัดวา่ได้เข้าเรียนสาขาวชิาฟสิิกส์ในภาค
เรียนที่ 2 จึงได้จัดวชิาConceptual Physics 
(332-122)ไว้เป็นวชิาบังคับของนักศึกษาชัน้ปี
ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

9. วิชา 332-484 ฟิสิกส์การแพทย์ 
วิชานี้นา่สนใจดี แตน่่าจะมีการระบุรายละเอียดที่มากกว่านี้ โดย
ควรที่ยังคงมีส่วนที่เปิดกว้างที่อาจารย์ผูส้อนสามารถเลือกหัวข้อ
ใหม่ที่สอดคล้องกับสถานการณไ์ด ้

ปรับตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

10. Curriculum Mapping 
เข้าใจว่า สกอ. มีเกณฑ์ที่ต้องให้แต่ละวิชา (ทุกวชิา) มีความ
รับผิดชอบหลัก (หรือรอง) ครบทั้งห้าด้าน แต่ไม่จ าเป็นต้องครบ
ทุกข้อย่อย   
 
 

ตามเกณฑ์ใหม่ สกอ. ก าหนดให้ทุกรายวิชา
ต้องมีความรับผิดชอบหลักในสามด้าน คือ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้        
และครบ 5 ด้าน 50% และด้านทักษะปัญญา 
(แต่ไม่จ าเปน็ต้องครบทุกข้อย่อย) 
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ความเห็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงและการด าเนินการ 

ผศ.ดร.สมชาย เกียรติกมลชัย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

1. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 มีความทันสมัยและยดืหยุ่นมาก
มีข้อดีที่มีให้เลือกทั้งแผนปกติที่เน้นสายวชิาการและแผนประยุกต์ 
/สหกิจที่เน้นสายอาชีพกลุ่มวิชาเลือกมีความหลากหลายและ
เหมาะสมคาดวา่จะเปน็ปัจจยัหนึ่งที่ดึงดดูนักเรียนให้เลือกเข้า
ศึกษา 

 

2. หน้า 8 
วิชา”ฟิสิกส์วิทยาศาสตรช์ีวภาพ” มีรหัสวิชาที่แตกต่างกนั แต่ชือ่
วิชาเดียวกัน ไม่แน่ใจวา่เป็นเพราะมีเนื้อหาแตกต่างกนัหรือมี
เนื้อหาเหมือนกันแต่เป็นเพียงการให้บริการกับภาควิชา/คณะที่
แตกต่างกัน  
(เป็นเพียงข้อสังเกต ไม่มีข้อเสนอแนะ) 

มีเนื้อหาแตกต่างกันและบริการนักศึกษาต่าง
คณะฯ 

 

3. หน้า 11 ในกลยุทธ์ “ก าหนดให้มีคณะกรรมการวิเคราะห์
ข้อสอบในทุกรายวิชา” 
ควรท าโดยก าหนดความส าคัญที่วิชาบังคับปี 1 และ 2 ก่อน
เนื่องจากมีจ านวนนิสิตมากและมักจะมีข้อร้องเรียนจากนิสิตมาก
เช่นกัน 

ปรับตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 

4. หน้า 14 ในตารางของหัวขอ้2.5 แผนการรับนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
การที่จ านวนนสิิตคงที่ 80 คนแต่มาจบในปี 2564 จ านวน 70 คน
ท าให้เกิดค าถามว่าอีก 10 คนหายไปไหน โดยปกตนิิสิตจะออกไป
จ านวนมากในช่วงปี 1 ขึ้นปี 2 และมีส่วนหนึ่งทีไ่ม่จบภายใน 4 ปี 
น่าจะน าสถิติย้อนหลังมาปรับให้ตัวเลขไม่กระโดดเช่นนี้เช่น จาก 
80 ในปีแรก เหลือ 75 ในปีที่ 2 และเหลือ 73 ในปีที่ 3 และ
เหลือ 70 ในปีที่สี่ เปน็ต้น ค่อย ๆ ลดจ านวนผู้ที่คาดว่าจะจบ
ภายในสีป่ีลงช้า ๆ  

ปรับตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 

 

 

5. หน้า 14-15  เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 
มีค่าใช้จ่ายต่อหัวลดลงอย่างมากจาก 176,502 ไปอยู่ที่ราว ๆ 5-
6 หมื่นบาทในปี 2563-2564  ตั้งเป็นข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงไม่
ใกล้เคียงกันในแต่ละปี 

ข้อมูลจากงานนโยบายและแผนคณะ
วิทยาศาสตร ์

6. หน้า 91 เรื่อง การให้อาจารย์ที่ปรึกษารับนักศึกษาท า
โครงงานไม่เกิน 2 คน 

แก้ไขเป็น 2 คนต่อภาคการศึกษา  
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ความเห็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงและการด าเนินการ 

คิดค านวณจากจ านวนอาจารยป์ระจ าที่ 27 คน เม่ือคูณ 2 จะได้
เท่ากับ 54 คน แต่มีแผนทีจ่ะรบันักศึกษาถึง 80 คนต่อปี เป็น
ความไม่สอดคล้องหรือไม่ ประการใด 
 
7. หน้า 93 ในเรื่อง กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
อาจเพิ่มข้อความ “ประเมินจากการไม่คัดลอกผลงานผู้อ่ืนเป็น
ของตน” ซึ่งในที่นี้จะรวมถึงการลอกการบ้าน การลอกงานเพื่อน 
และการคัดลอกงานโครงงานบางส่วน (เช่น บทน า) หรือการ
คัดลอกผลงานวิจัยด้วย เพราะเกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอและควร
รณรงค์ 

เพิ่มข้อความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

8. หน้า 114 ข้อ 1.5 ที่ระบุว่าจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ถึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ 
การเขียนเช่นนี้จะหมายถึงการตอ้งท าให้เกิดกระบวนการ
ตรวจสอบการเข้าเรียนของนักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือไม่ 
ต้องการท าให้เกิดขึ้นจริงหรือไม่ 

ตัดข้อ 1.5 ออก เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติจริง 

9. มีการพิมพ์ผิดหรือข้อมูลอาจไม่ถูกต้องเป็นบางแห่ง เช่น 
หน้า 3 บรรทัดแรก ไม่ควรมีค าว่า “เช่น”     
หน้า 13 ค าว่า “ทฤษฏี” ต้องใช้ ฎ ไม่ใช่ ฏ     
หน้า 85 สถาบนัการศึกษาของอาจารย์ฉลองรัฐ เขียนไว้วา่ 
University of Leeds, Virginia Tech, U.K ไม่แน่ใจว่าถูกต้อง
หรือไม่   
หน้า 90 บรรทัดสุดทา้ย “ภาคการศึกษาที่ 2 หรือ ชั้นปีที่ 4”   
ไม่แน่ใจว่าพิมพ์ถูกหรือไม่ 
หน้า 150 เป็นต้นไปเก่ียวกับผลงานวชิาการ ตั้งข้อสังเกตว่าไม่มี
หมายเลขหน้าและ Vol.ที่จัดพิมพ์ ไม่แน่ใจว่าจ าเปน็หรือไม่ 

 
เอาค าว่า “เช่น” ออก 
แก้ไขเป็น ทฤษฎ ี
หน้า 85 แก้ไขเป็น Virginia Polytechnic 
Institute and state University, U.S.A. 
 
แก้ไขเป็นชั้นปีที่ 4 
 
คงเดิม เพราะต้องการแสดงเฉพาะส่วนส าคัญ
เท่านั้น 
 

ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

1.การปรับปรุงหลักสูตรนอกจากครบรอบตามที่ สกอ. ก าหนด
แล้ว สิ่งที่ต้องแสดงให้เห็นในเล่มปรับปรุงนี้คือ สาเหตุ/ปัจจัย ที่
ต้องปรับปรุง ข้อมูลเหล่านี้อาจจะปรากฏอยู่ใน มคอ.07 ซึ่งจะมี
สิ่งที่นักศึกษาสะท้อนผลการใชห้ลักสูตรในแต่ละปี รวมทั้งข้อมูล
ผู้ใช้บัณฑิต  

ได้ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรนี้แลว้ซึ่งสอดคล้อง
ตาม มคอ.7  
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2.ในเล่มการปรับปรุงหลักสูตรควรจะแสดงให้เห็นรายวิชาที่มีการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รายวิชาใด คือ รายวิชาเก่า รายวชิาใด คือ 
รายวิชาใหม่ พร้อมทั้งแสดงเหตผุล ว่าท าไมจึงมีการเปลีย่นแปลง
รายวิชาดังกล่าว 
 
 

 ชี้แจงข้อมูลในหน้า 121-128 เรียบร้อยแล้ว 

3.มีค าผิดบ้าง แต่ก็ไมไ่ด้ดใูห้ละเอียดทุกหน้า เช่น  
หน้า 4 ค าว่า นวัตกรรม  
หน้า 14  หน้า 15 หน้า 50 (เร่ือง format และการเว้นค า) 
หน้า 51 ค าว่า Vernier, caliper ไม่น่าจะมีคอมมา 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ 

4.ค าอธิบายรายวิชา 
การเขียนค าอธิบายรายวิชานา่จะมีลักษณะการเขียนที่เป็น 
pattern เดียวกันทั้งเล่ม เช่น เขียนเฉพาะหัวข้อเรียงต่อๆ กัน ถ้า
เป็นภาษาไทยเคาะ space bar ส่วนภาษาอังกฤษก็ใส่ semi 
colon แต่มีบางรายวชิาที่ค าอธิบายรายวิชาแตกต่างจากวิชาอ่ืนๆ 
เช่น วิชา ฟิสิกส์เชงิแนวความคดิ หน้า 52 ที่เป็นการอธิบายวา่
วิชานี้มีวัตถุประสงค์อย่างไร และสอนอย่างไรก่อนที่จะบอกว่า
สอนหัวข้อใดๆ  
การเขียนค าอธิบาย กลุ่มรายวิชาปฏิบัติการทดลอง ค่อนข้างจะ
เขียนสั้น และไม่ได้อยู่ใน pattern กับวิชาส่วนใหญ่ ผมเสนอแนะ
ให้ list รายชื่อปฏบิัติการทดลองลงในค าอธบิายรายวิชา 
 
 

  

-ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ 

-ค าอธิบายรายวิชาฟิสิกส์เชงิแนวคิดคงเดิม
เพราะมีรูปแบบการเรียนต่างจากรายวิชาอ่ืน 

 

 

-กลุ่มรายวิชาปฏิบตัิการปรับแกต้าม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวปราณี หนูทองแก้ว ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 
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1.ต้องการให้นักศึกษาได้ลงเรียนวิชาสถิติ เป็นวิชาบังคบัเลือก

(หรือวิชาที่นักศึกษาทุกคนต้องได้เรียน) เพราะสถิติเปน็เครื่องมือ

ที่จ าเป็นในการท างาน ทั้งดา้นวชิาการ วิจัย และโรงงาน  

มีวิชาสถิติในชีวิตประจ าวัน (347-100) จ านวน 
3 หน่วยกิต เป็นรายวชิาเลือกในกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป  

2.ต้องการให้นักศึกษาได้ลงเรียน(ผา่นการอบรมหรือมี

ประสบการณ์)เก่ียวกับโปรแกรม เช่น SolidWork, MATLAB 

 

มีรายวิชาระเบียบวธิีเชิงตัวเลขและการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม MATLAB ทั้ง
ทฤษฎีและปฏบิัติ เป็นวชิาเลือกกลุ่มวิชาฟสิิกส์
และวิศวกรรม หมวดวิชาเฉพาะ และส่งเสริม
ให้นักศึกษาเข้าอบรมโปรแกรมที่น่าสนใจหรือ
จัดอบรมให้นักศึกษา 

 

นายอารักข์ มาฆทาน สถาบันเพื่อการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  

 ความคิดเห็นที่เห็นด้วย  

 วัตถุประสงค์เพ่ือแสดงความเห็นชอบให้คงรูปแบบแนวคิด หรือกิจกรรมดังกล่าวไว้ 

1.แผนประยุกต์/สหกิจศึกษา 

แสดงถึงความมุ่งมัน่ของภาควิชาฟิสิกส์ในการปรับปรุงหลักสูตร

เพี่อสร้างสรรค์บัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตรงกับความ

ต้องการในสภาวการณป์ัจจุบนั 

 

2.การแยกแผนการศึกษาออกเป็นแผนปกติและแผนประยุกต/์

สหกิจศึกษา 

แสดงถึงการมองเห็นสภาพความเป็นจริง และความปรารถนาดใีน

การส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเลือกแผนการศึกษาที่เหมะสมกับ

ตนเอง  

 

3. รายวิชา 332-122 ฟิสิกส์เชิงแนวความคิด 

ถึงแม้นักศึกษาจะเลือกเรียนในภาควิชาฟสิิกส์ แต่กระนัน้ยังคงมี

นักศึกษาบางกลุ่มที่ยงัต้องการทราบถึงแนวคิดหลักทางฟิสิกส์ 

เพื่อให้ตนเองเข้าใจและรู้เป้าหมายของฟิสิกส์ เป็นแรงผลักดัน

สนับสนนุให้นักศึกษาเห็นความจ าเป็นของความรู้ทางฟสิิกส์ต่อ
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ความเห็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงและการด าเนินการ 

ตนเองและสังคม รวมถึงเปน็รายวิชาที่เป็นจุดเร่ิมต้นที่ดีส าหรับผู้

เร่ิมต้นศึกษาในสาขาฟิสิกส์ 

ความคิดเห็นที่เห็นต่าง 

วัตถุประสงค์เพ่ือแสดงความไม่เห็นด้วย และต้องการให้มีการปรับปรุง 

1.รายวิชา 332-122 ฟิสิกส์เชิงแนวความคิด 

   ค าอธิบายรายวิชา : ต้องการให้เพิ่มจุดประสงค์ของรายวิชานี้ 

ได้แก่ ความส าคัญของความรู้ทางฟิสิกส์ ที่มีส่วนในการผลักดันให้

เกิดการพัฒนาตนเองและประเทศ 

 

วัตถุประสงค์ของทุกรายวชิาแสดงใน มคอ.3 
แล้ว 

2. รายวิชา 332-371 ดาราฟิสิกส์ 1 และดาราฟิสิกส์ 2 

  ในเมื่อถูกย้ายไปอยู่กลุ่มวิจัยกลุ่มดาราศาสตร์ เหตุใดจึงไม่เปิด

รายวิชาภาคปฏบิัติควบคู่ ทัง้ที่เป็นส่วนชว่ยสร้างความเข้าใจและ

ประสบการณ์ที่ท าให้เกิดการพัฒนาอยา่งแท้จริง หากมีข้อจ ากดั

ทางดา้นวสัดุอุปกรณ์ ควรต้องได้รับการแก้ไข ทั้งนี้ความ

รับผิดชอบดงักล่าว ได้กลา่วไว้ใน หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ

หลักสูตร หัวข้อ 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  

 อีกทั้งปัจจุบนัในประเทศไทยมสีถาบนัวิจัยดาราศาสตร์ที่ให้การ

ดูแลในส่วนของงานวิจัยได้ รวมถึงการอนุญาตให้เข้าร่วมท างาน

วิจัยและเปิดโอกาสให้เข้าใช้งานตามความจ าเป็น   

 

 

วิชาดาราฟิสิกส์ 1 และ 2 เป็นวชิาที่เนน้ทฤษฎี
เป็นหลัก การเปิดวิชาปฏบิัติการควบคู่ไปด้วย
จะต้องมีความพร้อมทั้งดา้นวสัดอุุปกรณ์ และ
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งภาควิชายงัไม่มี
ความพร้อมในทั้งสองดา้น 
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ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทยีบปรัชญาและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตรเดิมกบัหลักสตูรปรบัปรุงใหม่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

ปรัชญา 
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความ
มุ่งม่ันที่จะเป็นแหล่งวิชาการทางฟิสิกส์ 
และ แหล่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐาน
ด้านฟิสิกส์ที่เป็นมาตรฐานสากล  
สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการด้านฟิสิกส์ และประยุกต์ความรู้
เพ่ือประกอบอาชีพด้านแขนงฟิสิกส์  
และแขนงวิทยาการข้างเคียงที่เก่ียวข้อง
ได้ อีกท้ัง มีความคิดสร้างสรรค์  มีภาวะ
ผู้น า  มีทักษะการสื่อสาร และท างาน
เป็นทีม และมีคุณธรรม ทักษะชีวิต 
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตดี    

 

ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ที่มีความรู้
พ้ืนฐานด้านฟิสิกส์และมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตาม
มาตรฐานสากล มีความสามารถใน
การบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้
ฟิสิกส์กับศาสตร์อื่น ๆ ได้อย่าง
สร้างสรรค์  รวมทั้งมีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม  

 

 วัตถุประสงค์  
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ 
ดังต่อไปนี้  
1. มีความรู้ด้านฟิสิกส์ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ สามารถน าไปใช้ประกอบวิชาชีพเพ่ือ
สนองความต้องการของสังคมได้  

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม 

3. มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า 
วิจัย ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

4. มีความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม 
มีความเป็นผู้น า มีทักษะ 
ในการสื่อสาร การด าเนินชีวิต และสามารถ
สร้างสรรค์งานขึ้นเอง และตระหนักถึงผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

 วัตถุประสงค์  
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ 
ดังต่อไปนี้  

 1. มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานทาง
ฟิสิกส์ สามารถน าไปใช้ประกอบวิชาชีพเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของสังคมได้  
          2. มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติท่ีดี
ต่อวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
          3. มีความสามารถในการศึกษา
ค้นคว้าและท าวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ 
          4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ แก้ปัญหา แสวงหาความรู้และ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

           5. มีความสามารถแสวงหาความรู้และ
เรียนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ ด้วยตนเอง และศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาที่สูงขึ้นได้ 

 

      5. มีความสามารถในการเลือกใช้
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 6. มีความเป็นผู้น า รู้จักปรับตัวและ
ท างานร่วมกันเป็นทีม  

7. มีทักษะในการบริหารจัดการ การ
สื่อสารและด้านภาษาอังกฤษ 

 8. มีทักษะและประสบการณ์ที่พร้อม
ประกอบอาชีพ (ส าหรับแผนสหกิจศึกษา) 
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ภาคผนวก ง ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 
 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

   1)กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต    1)กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 

890-101  การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) คงเดิม 3(2-2-5) 

890-102  การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

895-125  การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) ย้ายไปอยู่ในกลุ่มเลือกเรียน 6 หนว่ยกิต (ด้านล่าง)    

และเลือกเรียนรายวิชาในวิชาภาษา จ านวน 
ไม่น้อยกวา่ 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

3 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ  
จ านวน 6 หนว่ยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้ 

6 หน่วยกิต 

890-221  การปรับปรุงการอา่นภาษาองักฤษ 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 
890-223  การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาองักฤษ 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 
890-231  การสื่อสารภาษาอังกฤษทาง 
             วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
3(3-0-6) 

คงเดิม 3(3-0-6) 

890-261  ภาษาอังกฤษในที่ท างาน 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 
890-351  ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ 
             การศึกษาตอ่ 

 
3(3-0-6) 

คงเดิม 3(3-0-6) 

890-361  ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) คงเดิม 
890-211  เสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 
890-214  เสริมทักษะด้านการฟังและพดู 
890-222  การอ่านภาษาอังกฤษในชวีิตประจ าวัน 
890-224  การแปลเบื้องต้น 
890-226  ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริง 
890-227  การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น  
890-241  การฟังและพูดเชิงธุรกิจเบือ้งต้น 
890-245  ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกจิ  
890-251  การอ่านงานเขยีนวิชาการอังกฤษ  
890-252  การเขียนภาษาอังกฤษในที่ท างาน  
895-125  การใช้ภาษาไทย 
 

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

    2)กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  12 หน่วยกิต     2)กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต 

315-101  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 
640-101  สุขภาวะกายและจิต 
895-171  ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 

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

คงเดิม 
เป็นรายวิชากลางและเปลีย่นรหัสใหม่เปน็ 001-131 
ตัดออก 

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

895-xxx  วิชากีฬา พลศึกษาหรือนันทนาการ 1(x-x-x) คงเดิม 1(x-x-x) 

  001-101  อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 

  874-194  กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 

  895-135  สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต 3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หนว่ยกิต   
จากรายวิชาต่อไปนี ้

2 หน่วยกิต เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์จ านวนไม่น้อยกว่า 4 หนว่ยกิต   
จากรายวิชาต่อไปนี ้

4 หน่วยกิต 

895-101  พฤติกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 
895-203  จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 
895-205  เศรษฐศาสตร์และการปกครอง 2(2-0-4) คงเดิม 2(2-0-4) 
895-303  เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 
  895-xxx วิชากีฬา พลศึกษา หรือ นันทนาการ  

  3)กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต   3)กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 

315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสังคม 3(3-0-6) 345-102 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม  3(2-2-5) 

345-102  คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม 3(2-2-5) และเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ  

  คณิตศาสตร์จ านวนไม่น้อยกวา่ 3 หน่วยกิต  จาก  

และเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์จ านวนไม่น้อยกวา่ 2 หน่วยกิต  จาก
รายวิชาต่อไปนี ้

2(x-x-x) 315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สนิและทาง
ปัญญา 
315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสังคม  

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

190-404  ธรรมชาตบิ าบัด 2(2-0-4) ยกเลิก  
315-103  ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2(2-0-4) ตัดออก (ย้ายไปอยูก่ลุ่มบังคับ 8 หนว่ยกิต)  
322-100  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 3(3-0-6) คงเดิม  
  315-212  ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชวีิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
336-213  สารพิษในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) คงเดิม 2(2-0-4) 
342-200  พอลิเมอร์ในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) คงเดิม 2(2-0-4) 
347-201  สถิติในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัส เป็น 347-100 และปรับหนว่ยกิต 3(2-2-5) 
  340-102 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 

  340-253 วิทยาศาสตร์ประจ าวัน  2(2-0-4) 

  336-211 เภสัชวิทยาทัว่ไป  2(2-0-4)  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 97หน่วยกิต ข. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต 

   1)กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 26หน่วยกิต    1)กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 26 หน่วยกิต 

322-101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อเป็นแคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

322-102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2             3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อเป็นแคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

324-101  เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) คงเดิม  3(3-0-6) 

325-101  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) คงเดิม 1(0-3-0) 

324-102  เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

325-102  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0) คงเดิม 1(0-3-0) 

330-101  หลักชีววิทยา 1          3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

331-101  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1  1(0-3-0) คงเดิม 1(0-3-0) 

332-101  ฟิสิกส์พื้นฐาน 1           3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

332-102  ฟิสิกส์พื้นฐาน 2 
332-111  ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1   
332-112  ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 2 

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

คงเดิม 3(3-0-6) 

คงเดิม 1(0-2-1) 

คงเดิม 1(0-2-1) 

 



 

166 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

   2)กลุ่มวิชาบังคับ 38 หน่วยกิต  ปรับเป็น 
2) กลุ่มวิชาบังคับ 
แผนปกต ิ
แผนสหกิจศึกษา 

 
 
40 หน่วยกิต 
43 หน่วยกิต 

  เพิ่มวิชา 332-122 ฟิสิกส์เชิงแนวคิด 2(1-2-3) 

322-203  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  3 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

322-204  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  4 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

332-201  ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 3 1(0-3-0) คงเดิม 1(0-3-0) 

332-202  ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 4 1(0-3-0) คงเดิม 1(0-3-0) 

332-204 กลศาสตร์ 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

332-205 ฟิสิกส์แผนใหม ่ 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

332-206 การสั่นและคลื่น 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชาเป็น  332-203 การสั่นและคลื่น 3(3-0-6) 

332-241 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส ์ 1(0-3-0) คงเดิม 1(0-3-0) 

332-243  อิเล็กทรอนิกส ์ 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

332-301 ปฏิบัติการฟิสกิส์ขั้นสูง    1(0-3-0) คงเดิม 1(0-3-0) 

332-303  ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า    3(3-0-6) คงเดิม         3(3-0-6) 

332-304  ฟิสิกส์เชิงความร้อน   3(3-0-6) คงเดิม        3(3-0-6) 

332-306  กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น 3(3-0-6) คงเดิม        3(3-0-6) 

332-315  วิธีเชิงคณิตศาสตร์ในฟิสิกส์ 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

332-405  สัมมนาทางฟิสิกส์ 1  1(0-2-1) คงเดิม 1(0-2-1) 

332-491  โครงงานทางฟิสิกส์ 1 3(0-9-0) ปรับเป็นวิชาบังคับส าหรับแผนปกต ิ 3(0-9-0) 

เพิ่มวิชา 332-494 สหกิจศึกษา เป็นวิชาบังคับส าหรับ
แผนสหกิจศึกษา 

6(0-18-0) 

3)กลุ่มวิชาเลือก 33 หน่วยกิต ปรับเป็น 
3) กลุ่มวิชาเลือก 
แผนปกต ิ
แผนสหกิจศึกษา 

 
 
33 หน่วยกิต 
30 หน่วยกิต 

3.1) รายวิชาปฏิบัตกิาร ให้เลือกจากรายวิชาตอ่ไปนี้ 
ไม่น้อยกวา่ 2 หน่วยกิต 

 ปรับเป็น  
3.1) รายวิชาปฏิบัตกิาร  
แผนปกติ   2 หนว่ยกิต 
แผนสหกิจศึกษา   1 หน่วยกิต 
ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี ้

 

332-312 ปฏิบัติการทัศนศาสตร์     1(0-3-0) คงเดิม   1(0-3-0) 

332-321  ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส ์ 1(0-3-0) คงเดิม 1(0-3-0) 

332-331  ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร ์ 1(0-3-0) คงเดิม 1(0-3-0) 

332-341  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต ์ 1(0-3-0) คงเดิม 1(0-3-0) 

332-351  ปฏิบัติการฟิสิกส์วัสด ุ 1(0-3-0) คงเดิม 1(0-3-0) 

332-361  ปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสมา   1(0-3-0) คงเดิม 1(0-3-0) 

332-371  ปฏิบัติการออปโตอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-0) ตัดออก  

332-381  ปฏิบัติการชีวฟิสิกส ์ 1(0-3-0) คงเดิม 1(0-3-0) 

  เพิ่ม  332-395    ปฏิบัติการระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม MATLAB 

1(0-3-0) 
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3.2) รายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 31 หนว่ยกิต  
 กลุ่มวิชาฟิสิกส์ โดยเลือกเรียนจากรายวิชาใน
กลุ่มวิชาฟิสกิส์ (รหัส 332 เท่านั้น) ไม่น้อยกว่า 
28 หน่วยกิต 

 ปรับเป็น  
3.2) รายวิชาเลือก 
แผนปกติ     31  หนว่ยกิต 
แผนสหกิจศึกษา  29 หน่วยกิต 
ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้  
3.2.1) กลุ่มวิชาฟิสิกส์และวิศวกรรม 
 แผนปกติ     28  หน่วยกิต 
แผนสหกิจศึกษา  26 หน่วยกิต 
ประกอบดว้ย 

 

-  กลุ่มวิชาฟิสิกส์ทั่วไป  -  กลุ่มวิชาฟิสิกส์ทั่วไป  

332-291 เทคนิคโรงงานทางฟิสิกส์ 
332-311  มาตรวิทยา 

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

คงเดิม 2(1-3-2) 

คงเดิม 3(3-0-6) 

332-313  ทัศนศาสตร์        3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

332-314  ทัศนศาสตร์ประยุกต์และอุปกรณ์ 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

332-316  ฟิสิกส์เชิงค านวณ               3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

332-317  ดาราฟิสิกส์ 1                3(3-0-6) ย้ายไปอยู่กลุ่มวิจยักลุ่มวิชาดาราศาสตร์ และปรับ
เป็น 332-371 ดาราฟิสิกส์ 1                

 

332-318  ดาราฟิสิกส์ 2                 3(3-0-6) ย้ายไปอยู่กลุ่มวิจยักลุ่มวิชาดาราศาสตร์ และปรับ
เป็น 332-372 ดาราฟิสิกส์ 2                

 

332-319  ฟิสิกส์บรรยากาศเบื้องต้น 3(3-0-6) คงเดิม         3(3-0-6) 

332-392 การฝึกงาน                  1(0-0-3) คงเดิม               1(0-6-0) 

332-393  กลศาสตร์ขั้นสูง          3(3-0-6) คงเดิม          3(3-0-6) 

332-394  ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง     3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

  เพิ่มวิชา 332-397     ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม MATLAB 

3(3-0-6) 

332-406  สัมมนาทางฟิสิกส์ 2  1(0-2-1) คงเดิม 1(0-2-1) 

332-411  หวัข้อพิเศษทางฟิสิกส์ 1 3 (3-0-6) คงเดิม 3 (3-0-6) 

332-412  หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

332-413  หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ประยกุต์ 1 3(3-0-6) ตัดออก  

332-414  หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ประยกุต์ 1 3(3-0-6) ปรับเป็น 332-414 การน าพาผ่านเยือ่และ
เทคโนโลยี 

3(3-0-6) 
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332-415เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และ 
                เทคโนโลย ี

3(3-0-6) ปรับเป็น 332-415 เครื่องมือวิจัยทางวทิยาศาสตร์ 
จ านวน 1 หนว่ยกิต  

1(1-2-0) 

332-492  โครงงานทางฟิสิกส์ 2 3(0-9-0) คงเดิม  3(0-9-0) 

332-494  สหกิจศึกษา 6(0-18-0) คงเดิม  6(0-18-0) 

332-495  ฟิสิกส์สถิติ      3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

332-497  กลศาสตร์ควอนตัม     3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

เพิ่มวิชา 332-498    ระเบยีบวธิีเชิงตัวเลขประยุกต ์                                       3(3-0-6) 

เพิ่มวิชา 332-499     ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษและ
สัมพัทธภาพทั่วไปเบื้องต้น 

3(3-0-6) 

-  กลุ่มวิชาธรณีฟิสิกส ์  -  กลุ่มวิชาธรณีฟิสิกส ์  

332-323  ธรณีฟิสิกส์ของโลก 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

332-324  การส ารวจทางธรณีฟิสิกส ์ 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

332-325 ฟิสิกส์ในงานนิติวิทยาศาสตร์และ 
โบราณคดี 

3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

332-423  ธรณีฟิสิกส์ส าหรับงานวิศวกรรมและงาน
สิ่งแวดล้อม 
332-424  แผ่นดินไหววิทยา   
332-425 ธรณีพิบัติภัย 

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

คงเดิม 3(3-0-6) 

คงเดิม 3(2-3-4) 

-  กลุ่มวิชาฟิสิกส์นิวเคลียร ์  -  กลุ่มวิชาฟิสิกส์นิวเคลียร ์  

332-333  ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1    3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

332-334  ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 2      3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

332-433  ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยกุต์ 1 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

332-434  ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยกุต์ 2 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

332-436  พลังงานนิวเคลียร์และสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

332-437  ทฤษฎีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 1               3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

332-438  ทฤษฎีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 2 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 
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-  กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  -  กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  

332-246  ปฏิบัติการดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-0) คงเดิม 1(0-3-0) 

332-248  ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส ์ 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

332-343  อิเล็กทรอนิกส์ประยกุต์    3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

  เพิ่มรหัสวิชา  332-346   ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 

332-443 เทคนิคการวัดและกระบวนการสัญญาณ
ดิจิตอล 

3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

-  กลุ่มวิชาฟิสิกส์วัสด ุ  -  กลุ่มวิชาฟิสิกส์วัสด ุ  

332-252  นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น 
332-353 ฟิสิกส์วัสดุ 1    

3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

332-354  ฟิสิกส์วัสดุ 2  3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

332-355 วัสดุแม่เหล็กเบื้องต้น 3(3-0-6) ตัดออก  

332-356  ฟิสิกส์ของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน า 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

332-452 วัสดุฉลาด 3(3-0-6) ปรับเป็น 332-451 วัสดุฉลาด 3(3-0-6) 

  เพิ่มวิชา332-452 วัสดุส าหรับการเก็บเกี่ยวพลังงาน 3(3-0-6) 

332-453  ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 1   3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

332-454  ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 2   3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

316-311 วัสดุเซรามิกส์        3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

-  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลาสมาและพลังงาน  -  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลาสมาและพลังงาน  

332-363  เทคโนโลยีสุญญากาศ      3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

332-364  เทคโนโลยีพลาสมา     3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

332-365  เทคโนโลยีพลังงาน 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

332-463  ฟิสิกส์พลาสมาเบือ้งต้น    3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

332-464  ฟิสิกส์ของก๊าซดิสชาร์จ       3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

332-465  พลังงานแสงอาทิตย ์ 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

เพิ่มวิชา 332-466  ฟิสิกส์ของปฏิกิริยานิวเคลียร์
แบบฟิวชันที่ควบคุมได้เบื้องต้น  

3(3-0-6) 

-  กลุ่มวิชาออปโตอิเล็กทรอนิกส ์  -  กลุ่มวิชาออปโตอิเล็กทรอนิกส์ตัดชื่อกลุ่มวิชาออก  

332-373  ใยแก้วน าแสง       3(3-0-6) ตัดออก  

332-374  ออปโตอิเล็กทรอนกิส์     3(3-0-6) ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  

  -เพิ่มกลุ่มวิชาดาราศาสตร์  

  เพิ่มวิชา 332-371 ดาราฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 

 เพิ่มวิชา 332-372 ดาราฟิสิกส์ 2 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 

 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

-  กลุ่มวิชาชวีฟิสิกสแ์ละฟิสิกสก์ารแพทย์  -  กลุ่มวิชาชวีฟิสิกสแ์ละฟิสิกสก์ารแพทย์  

332-383  ชีวฟิสิกส์ 1   3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

332-384  ชีวฟิสิกส์ 2    3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

332-483  ฟิสิกส์การแพทย ์      3(3-0-6) ปรับเป็น 332-483 ไมโครฟลูอิดิกส์และระบบการ
วิเคราะห์อนุภาคขนาดไมโคร 

3(3-0-6) 

332-484  การน าพาผ่านเยื่อและเทคโนโลยี     3(3-0-6) ปรับเป็น 332-484 ฟิสิกส์การแพทย ์      3(3-0-6) 

332-485  ฟิสิกส์ส าหรับระบบทางเคมีและ
ชีววิทยา 

3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

332-486  สเปกโทรสโกปีเชิงแสง 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

  -เพิ่ม กลุ่มวิชาด้านวิศกรรม  

  เพิ่มวิชา  216-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1 3(2-3-4) 

เพิ่มวิชา  215-303 เครื่องมือวัด 3(2-3-4) 

เพิ่มวิชา  225-321 วิศวกรรมความปลอดภัยและ 
สิ่งแวดล้อม 

3(3-0-6) 

เพิ่มวิชา  225-344  การออกแบบโรงงาน
อุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 

เพิ่มวิชา  226-211 กระบวนการผลิต                                                           3(3-0-6) 

เพิ่มวิชา  226-212 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 1 1(0-3-0) 

เพิ่มวิชา  211-211 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 

เพิ่มวิชา  210-202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
เบื้องต้น 

1(0-3-0) 

หรือวิชาอื่นๆ ในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฟิสิกส์ 

 

กลุ่มวิชาอื่น ๆ  
          รายวิชาเฉพาะในหลักสูตรที่เปิดสอนโดย 
คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ 
คณะอื่น ที่สัมพันธ์ เกี่ยวข้อง หรือเพิ่มเติมความรู้ 
ทางฟิสิกส์ ตามทีภ่าควิชาฟิสิกส์เห็นว่าเหมาะสม 
ตามประกาศของภาควิชาฟิสิกส์ 
 

 ปรับเป็น 
3.2.2) กลุ่มวิชาเลือกอ่ืนๆ       3 หน่วยกิต 
รายวิชาเฉพาะในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ
วิทยาศาสตร์  หรือคณะอื่นๆ ที่สัมพันธ ์เกี่ยวขอ้ง 
หรือเพิ่มเติมความรู้ทางฟิสิกส์ โดยความเห็นชอบ
ของสาขาวิชาฟิสิกส ์
 

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
          นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ 
ที่สนใจที่เปิดสอนในหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หรือมหาวิทยาลยัอื่นๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเปิดสอน 

6 หน่วยกิต ค. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกวา่ 6 หนว่ยกิต 
ปรับเป็น 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลยัอื่นๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศโดยความเห็นชอบของ
สาขาวิชาฟิสิกส ์

6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 
และหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2559 กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับปรญิญาตรี 

ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  

หมวดวิชา/กลุ่มวชิา เกณฑ์ สกอ. 

(จ านวนหน่วยกิต) 

หลักสูตรเดิม 

(จ านวน
หน่วยกิต) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

(จ านวน
หน่วยกิต) 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1) กลุ่มวิชาภาษา 

2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 

3) กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

 

ไม่น้อยกว่า 30 30 

12 

10 

 

8 

30 

12 

12 

 

6 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

1) กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน 

2) กลุ่มวิชาบังคับ (กลุ่มวิชาแกน) 

              -แผนปกต ิ

              -แผนสหกิจศึกษา 

3) กลุ่มวิชาเลือก 

              -แผนปกต ิ

              -แผนสหกิจศึกษา 

ไม่น้อยกว่า 72 97 

26 

38 

- 

- 

33 

- 

- 

99 

26 

 

40 

43 

 

33 

30 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 6 6 

ง. ฝึกงาน   - - 

รวม 120-130 133 135 
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ภาคผนวก ฉ แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อน Active Learning    
  

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

 
ร้อยละของการสอนแบบบรรยาย
ของจ านวนชั่วโมงตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ      
 
 
รวมร้อยละ 100 

ใช้ส่ือ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การ
อภิปราย  
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

แบบโครงงาน 
 
  

แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

  

แบบเน้นทักษะ
กระบวนการคิด 

  

แบบอื่นๆ 
  

  ระบุจ านวน 
ชั่วโมงบรรยาย 

 ระบ ุ
ร้อยละ 

ระบ ุ
การจัดการเรียนรู้ 

ระบ ุ
ร้อยละ 

332-101  ฟิสิกส์พื้นฐาน 1                    3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

332-102  ฟิสิกส์พื้นฐาน 2                    3(3-0-6)  45 50 10 - 20 20 - - 100 

332-111  ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1       1(0-2-1)   - - - - - - LAB 100 100 

332-112  ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 2       1(0-2-1)    - - - - - - LAB 100 100 

332-122  ฟิสิกส์เชิงความคิด                 2(1-2-3) 15 50 10 - 30 10 - - 100 

332-201  ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 3       1(0-3-0) - - - - - - LAB 100 100 

332-202  ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 4       1(0-3-0) - - - - - - LAB 100 100 

332-203  การสั่นและคลื่น                   3(3-0-6) 45 50 10 - 10 10 การน าเสนอหน้าชั้น
เรียน 

20 100 

         

332-204 กลศาสตร์   3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

332-205  ฟิสิกส์แผนใหม่                     3(3-0-6) 45 50 10 - 25 15 - - 100 

332-241 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์  1(0-3-0) - - - - - - LAB 100 100 

332-243 อิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 45 50 10  20 20 - - 100 

332-246 ปฏิบัติการดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-0) - - - - - - LAB 100 100 

332-248 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์              3(3-0-6) 45 50 10 - 10 30 - - 100 

332-252 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น            3(3-0-6) 45 50 15 10 10 15 - - 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

 
ร้อยละของการสอนแบบบรรยาย
ของจ านวนชั่วโมงตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ      
 
 
รวมร้อยละ 100 

ใช้ส่ือ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การ
อภิปราย  
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

แบบโครงงาน 
 
  

แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

  

แบบเน้นทักษะ
กระบวนการคิด 

  

แบบอื่นๆ 
  

  ระบุจ านวน 
ชั่วโมงบรรยาย 

 ระบ ุ
ร้อยละ 

ระบ ุ
การจัดการเรียนรู้ 

ระบ ุ
ร้อยละ 

332-291 เทคนิคโรงงานทางฟิสิกส์  2(1-3-2) 15 40 10 20 20 10 - - 100 

332-301 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง              1(0-3-0)  - - - - - - LAB 100 100 

332-303 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า    3(3-0-6) 45 50 15 - 15 20 - - 100 

332-304 ฟิสิกส์เชิงความร้อน    3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

332-306 กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น       3(3-0-6) 45 50 10 - 10 30 - - 100 

332-311 มาตรวิทยา    3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

332-312 ปฏิบัติการทัศนศาสตร์             1(0-2-1) - - - - - - LAB 100 100 

332-313 ทัศนศาสตร์                         3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

332-314 ทัศนศาสตร์ประยุกต์และอุปกรณ์ 3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

332-315 วิธีเชิงคณิตศาสตร์ในฟิสิกส์  3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

332-316 ฟิสิกส์เชิงค านวณ   3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

332-319 ฟิสิกส์บรรยากาศเบื้องต้น  3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

332-321  ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์              1(0-3-0) - - - - - - LAB 100 100 

332-323  ธรณีฟิสิกส์ของโลก              3(3-0-6) 45 50 10 10 20 10 - - 100 

332-324 การส ารวจทางธรณีฟิสิกส์  3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

332-325 ฟิสิกส์ในงานนิติวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
และโบราณคดี 

45 50 10 - 20 20 - - 100 

332-331 ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์  1(0-3-0) - - - - - - LAB 100 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

 
ร้อยละของการสอนแบบบรรยาย
ของจ านวนชั่วโมงตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ      
 
 
รวมร้อยละ 100 

ใช้ส่ือ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การ
อภิปราย  
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

แบบโครงงาน 
 
  

แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

  

แบบเน้นทักษะ
กระบวนการคิด 

  

แบบอื่นๆ 
  

  ระบุจ านวน 
ชั่วโมงบรรยาย 

 ระบ ุ
ร้อยละ 

ระบ ุ
การจัดการเรียนรู้ 

ระบ ุ
ร้อยละ 

332-333 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1   3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

332-334 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 2   3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

332-341 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์1(0-3-0) - - - - - - LAB 100 100 

332-343 อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์  3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

332-346 ออปโตอิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

332-351  ปฏิบัติการฟิสิกส์วัสดุ              1(0-3-0) - - - - - - LAB 100 100 

332-353  ฟิสิกส์วัสดุ 1                        3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

332-354  ฟิสิกส์วัสดุ 2                        3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

332-356 ฟิสิกส์ของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน า3(3-0-6)                       45 50 10 - 20 20 - - 100 

332-361 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสมา   1(0-3-0) - - - - - - LAB 100 100 

332-363 เทคโนโลยีสุญญากาศ  3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

332-364 เทคโนโลยีพลาสมา  3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

332-365 เทคโนโลยีพลังงาน  3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

332-371  ดาราฟิสิกส์ 1                       3(3-0-6) 45 50 10 30 - 10 - - 100 

332-372  ดาราฟิสิกส์ 2                       3(3-0-6) 45 50 10 30 - 10 - - 100 

332-381  ปฏิบัติการชีวฟิสิกส์                1(0-2-1) - - - - - - LAB 100 100 

332-383  ชีวฟิสิกส์ 1                          3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

332-384 ชีวฟิสิกส์ 2                          3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

 
ร้อยละของการสอนแบบบรรยาย
ของจ านวนชั่วโมงตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ      
 
 
รวมร้อยละ 100 

ใช้ส่ือ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การ
อภิปราย  
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

แบบโครงงาน 
 
  

แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

  

แบบเน้นทักษะ
กระบวนการคิด 

  

แบบอื่นๆ 
  

  ระบุจ านวน 
ชั่วโมงบรรยาย 

 ระบ ุ
ร้อยละ 

ระบ ุ
การจัดการเรียนรู้ 

ระบ ุ
ร้อยละ 

332-392 การฝึกงาน    1(0-6-0) - - - - - - 
ฝึกปฏิบัติงานใน

บริบทจริง 
100 100 

332-393 กลศาสตร์ขั้นสูง   3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

332-394 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง        3(3-0-6) 45 50 15 - 10 25 - - 100 

332-395 ปฏิบัติการระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม MATLAB     1(0-3-0) 

- - - - - - LAB 100 100 

332-397 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรม MATLAB               3(3-0-6) 

45 50 10 15 10 15 - - 100 

332-405 สัมมนาทางฟิสิกส์ 1   1(0-2-1) - - - - - - 

น าเสนอและ
อภิปราย ผลการ

สืบค้นข้อมูล
งานวิจัย 

100 100 

332-406 สัมมนาทางฟิสิกส์ 2   1(0-2-1) - - - - - - 

น าเสนอและ
อภิปราย ผลการ

สืบค้นข้อมูล
งานวิจัย 

100 100 

332-411 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ 1  3(3-0-6) 45 50 10 10 10 20 - - 100 

332-412 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ 2  3(3-0-6) 45 50 10 10 10 20 - - 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

 
ร้อยละของการสอนแบบบรรยาย
ของจ านวนชั่วโมงตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ      
 
 
รวมร้อยละ 100 

ใช้ส่ือ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การ
อภิปราย  
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

แบบโครงงาน 
 
  

แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

  

แบบเน้นทักษะ
กระบวนการคิด 

  

แบบอื่นๆ 
  

  ระบุจ านวน 
ชั่วโมงบรรยาย 

 ระบ ุ
ร้อยละ 

ระบ ุ
การจัดการเรียนรู้ 

ระบ ุ
ร้อยละ 

332-414 การน าผ่านเยื่อและเทคโนโลยี     3(3-0-6) 45 50 20 - 10 10 
สืบค้นข้อมูลจาก

งานวิจัย 
10 100 

332-415 เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์    1(1-2-0)  15 50 20 - - - 
เรียนรู้และเพิ่ม
ทักษะการใช้

เครื่องมือ 
30 100 

332-423 ธรณีฟิสิกส์ส าหรับงานวิศวกรรม 3(2-3-4) 
และงานส่ิงแวดล้อม 

30 50 5 5 5 5 LAB 30 100 

332-424 แผ่นดินไหววิทยา                    3(2-3-4) 30 50 5 5 5 5 LAB 30 100 

332-425 ธรณีพิบัติภัย                         3(2-3-4) 30 50 5 5 5 5 LAB 30 100 

332-433 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์ 1  3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

332-434 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์ 2  3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

332-436 พลังงานนิวเคลียร์และสิ่งแวดล้อม3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

332-437 ทฤษฎีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 1  3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

332-438 ทฤษฎีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 2  3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

332-443 เทคนิคการวัดและกระบวนการ  3(3-0-6) 
สัญญาณดิจิตอล 

45 50 10 10 20 10 - - 100 

332-451 วัสดุฉลาด                            3(3-0-6) 45 60 10 10 10 10 - - 100 

332-452 วัสดุส าหรับการเก็บเกี่ยวพลังงาน 3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

 
ร้อยละของการสอนแบบบรรยาย
ของจ านวนชั่วโมงตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ      
 
 
รวมร้อยละ 100 

ใช้ส่ือ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การ
อภิปราย  
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

แบบโครงงาน 
 
  

แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

  

แบบเน้นทักษะ
กระบวนการคิด 

  

แบบอื่นๆ 
  

  ระบุจ านวน 
ชั่วโมงบรรยาย 

 ระบ ุ
ร้อยละ 

ระบ ุ
การจัดการเรียนรู้ 

ระบ ุ
ร้อยละ 

332-453 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 1            3(3-0-6) 45 50 15 - 15 20 - - 100 

332-454 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 2            3(3-0-6) 45 50 15 - 15 20 - - 100 

332-463 ฟิสิกส์พลาสมาเบื้องต้น 3(3-0-6) 45 50 15 - 15 20 - - 100 

332-464 ฟิสิกส์ของก๊าซดิสชาร์จ 3(3-0-6) 45 50 15 - 15 20 - - 100 

332-465 พลังงานแสงอาทิตย์   3(3-0-6) 45 50 15 - 15 20 - - 100 

332-466 ฟิสิกส์ของปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชันท่ี
ควบคุมได้เบ้ืองต้น               3(3-0-6) 

45 50 15 10 15 10 - - 100 

332-483 ไมโครฟลูอิดิกส์และระบบการวิเคราะห์
อนุภาคขนาดไมโคร                3(3-0-6) 

45 50 15 - 15 20 - - 100 

332-484 ฟิสิกส์การแพทย์                   3(3-0-6) 45 50 15 - 15 20 - - 100 

332-485  ฟิสิกส์ส าหรับระบบทางชีววิทยาและเคมี 
                                        3(3-0-6) 

45 50 15 - 15 20 - - 100 

332-486 สเปกโทรสโกปีเชิงแสง             3(3-0-6) 45 50 15 - 15 20 - - 100 

332-491 โครงงานทางฟิสิกส์ 1   3(0-9-0) 45 - - 100 - - - - 100 

332-492 โครงงานทางฟิสิกส์ 2   3(0-9-0) 45 - - 100 - - - - 100 

332-494 สหกิจศึกษา             6(0-18-0) 90 - - - - - ท างานในบริบทจริง 100 100 

332-495  ฟิสิกส์เชิงสถิติ                       3(3-0-6) 45 50 - 15 20 15 - - 100 

332-497 กลศาสตร์ควอนตัม                 3(3-0-6) 45 50 10 - 10 30 - - 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

 
ร้อยละของการสอนแบบบรรยาย
ของจ านวนชั่วโมงตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ      
 
 
รวมร้อยละ 100 

ใช้ส่ือ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การ
อภิปราย  
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

แบบโครงงาน 
 
  

แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

  

แบบเน้นทักษะ
กระบวนการคิด 

  

แบบอื่นๆ 
  

  ระบุจ านวน 
ชั่วโมงบรรยาย 

 ระบ ุ
ร้อยละ 

ระบ ุ
การจัดการเรียนรู้ 

ระบ ุ
ร้อยละ 

332-498 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขประยุกต์    3(3-0-6) 45 50 10 15 10 15 - - 100 

332-499 ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษและสัมพัทธภาพ
ท่ัวไปเบ้ืองต้น                         3(3-0-6) 

45 50 10 15 10 15 - - 100 

 

หมายเหตุ     รายวิชาต้องจัดการสอนที่เน้น active learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนชั่วโมงตามหน่วยกิต  และ 
                        หลักสูตรต้องจัดการสอนที่เน้น active learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของรายวิชาในหลักสูตร   
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ภาคผนวก ช ตารางแสดงความสอดคล้องของวัตถุประสงคก์ับรายวิชาท่ีรองรับ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา ค าอธิบาย 

1. มีความรู้และทักษะพื้นฐาน
ทางฟิสิกส์ สามารถน าไปใช้
ประกอบวิชาชีพเพือ่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคมได้ 

322-101 แคลคูลัส  1                3(3-0-6) 

322-102 แคลคูลัส  2   3(3-0-6) 

324-101 เคมีทั่วไป  1   3(3-0-6) 

325-101  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1  1(0-3-0) 

324-102  เคมีทั่วไป 2   3(3-0-6) 

325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2  1(0-3-0) 

330-101  หลักชีววิทยา 1   3(3-0-6) 

331-101 ปฏิบัติการหลกัชีววิทยา 1 1(0-3-0) 

332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1   3(3-0-6) 

332-102 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2   3(3-0-6) 

332-111 ปฏิบัติการฟิสกิส์พื้นฐาน 1 1(0-2-1) 

332-112 ปฏิบัตกิารฟิสกิส์พื้นฐาน 2 1(0-2-1) 

332-122 ฟิสิกส์เชิงแนวคิด                       2(1-2-3) 

322-203  คณิตศาสตร์พื้นฐาน3                   3(3-0-6) 

322-204  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4  3(3-0-6) 

332-201 ปฏิบัติการฟิสกิส์พื้นฐาน 3 1(0-3-0) 

332-202 ปฏิบัตกิารฟิสกิส์พื้นฐาน 4 1(0-3-0) 

332-203 การสั่นและคลื่น   3(3-0-6) 

332-204 กลศาสตร์    3(3-0-6) 

332-205 ฟิสิกส์แผนใหม่   3(3-0-6) 

332-241 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนกิส ์ 1(0-3-0) 

332-243 อิเล็กทรอนิกส์   3(3-0-6) 

332-301 ปฏิบัติการฟิสกิส์ขั้นสูง  1(0-3-0) 

332-303 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟา้   3(3-0-6) 

332-304 ฟิสิกส์เชิงความร้อน   3(3-0-6) 

332-306 กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น 3(3-0-6) 

332-315 วิธีเชิงคณิตศาสตร์ในฟิสิกส์ 3(3-0-6) 

332-405 สัมมนาทางฟิสิกส์ 1   1(0-2-1) 

332-491 โครงงานทางฟิสิกส์ 1   3(0-9-0) 

332-492 โครงงานทางฟิสิกส์ 2   3(0-9-0) 

332-494 สหกิจศึกษา      6(0-18-0) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา ค าอธิบาย 

2. มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจต
คติที่ดีต่อวิชาชีพ และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

640-101 สุขภาวะกายและจิต   3(2-2-5) 

315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 1(0-0-3) 

895-171 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 

332-111 ปฏิบัติการฟิสกิส์พื้นฐาน 1 1(0-2-1) 

332-112 ปฏิบัติการฟิสกิส์พื้นฐาน 2 1(0-2-1) 

332-201 ปฏิบัตกิารฟิสกิส์พื้นฐาน 3 1(0-3-0) 

332-202 ปฏิบัติการฟิสกิส์พื้นฐาน 4 1(0-3-0) 

332-241 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนกิส ์ 1(0-3-0) 

332-301 ปฏิบัติการฟิสกิส์ขั้นสูง  1(0-3-0) 

 

3. มีความสามารถใน
การศึกษาค้นควา้และท าวิจยัที่
สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ 

332-405 สัมมนาทางฟิสิกส์ 1   1(0-2-1) 

332-414 การน าพาผา่นเยื่อและเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 

332-491 โครงงานทางฟิสิกส์ 1   3(0-9-0) 

332-494 สหกิจศึกษา    6(0-18-0) 

332-291 เทคนิคโรงงานทางฟิสิกส์  2(1-3-2) 

332-311 มาตรวิทยา   3(3-0-6) 

332-392 การฝึกงาน   1(0-0-3) 

332-324 การส ารวจทางธรณีฟิสิกส ์    3(3-0-6) 

332-325 ฟิสิกส์ในงานนิติวิทยาศาสตร์และโบราณคดี  3(3-0-6) 

332-423 ธรณีฟิสิกส์ส าหรับงานวิศวกรรมและงานสิ่งแวดล้อม 3(2-3-4) 

332-436 พลังงานนิวเคลียร์และสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 

332-443 เทคนิคการวัดและกระบวนการสัญญาณดิจิตอล  3(3-0-6) 

332-356 ฟิสิกส์ของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน า 3(3-0-6) 

332-451 วัสดุฉลาด   3(3-0-6) 

332-452 วัสดุส าหรับการเก็บเกีย่วพลังงาน   3(3-0-6) 

332-363 เทคโนโลยีสุญญากาศ  3(3-0-6) 

332-365 เทคโนโลยีพลังงาน  3(3-0-6) 

332-465 พลังงานแสงอาทิตย์  3(3-0-6) 

332-374 ออปโตอิเล็กทรอนิกส ์  3(3-0-6) 

332-483 ฟิสิกส์การแพทย ์  3(3-0-6) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา ค าอธิบายเพิ่มเติม 

4. มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
แก้ปัญหา แสวงหาความรู้และ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

322-101 แคลคูลัส  1                3(3-0-6) 

322-102 แคลคูลัส  2   3(3-0-6) 

324-101 เคมีทั่วไป  1   3(3-0-6) 

325-101  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1  1(0-3-0) 

324-102  เคมีทั่วไป 2   3(3-0-6) 

325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2  1(0-3-0) 

330-101  หลักชีววิทยา 1   3(3-0-6) 

331-101 ปฏิบัติการหลกัชีววิทยา 1 1(0-3-0) 

332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1   3(3-0-6) 

332-102 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2   3(3-0-6) 

332-111 ปฏิบัติการฟิสกิส์พื้นฐาน 1 1(0-2-1) 

332-112 ปฏิบัตกิารฟิสกิส์พื้นฐาน 2 1(0-2-1) 

332-122 ฟิสิกส์เชิงแนวคิด                       2(1-2-3) 

322-203  คณิตศาสตร์พื้นฐาน3                   3(3-0-6) 

322-204  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4  3(3-0-6) 

332-201 ปฏิบัติการฟิสกิส์พื้นฐาน 3 1(0-3-0) 

332-202 ปฏิบัตกิารฟิสกิส์พื้นฐาน 4 1(0-3-0) 

332-203 การสั่นและคลื่น   3(3-0-6) 

332-204 กลศาสตร์    3(3-0-6) 

332-205 ฟิสิกส์แผนใหม่   3(3-0-6) 

332-241 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนกิส ์ 1(0-3-0) 

332-243 อิเล็กทรอนิกส์   3(3-0-6) 

332-301 ปฏิบัติการฟิสกิส์ขั้นสูง  1(0-3-0) 

332-303 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟา้   3(3-0-6) 

332-304 ฟิสิกส์เชิงความร้อน   3(3-0-6) 

332-306 กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น 3(3-0-6) 

332-315 วิธีเชิงคณิตศาสตร์ในฟิสิกส์ 3(3-0-6) 

332-405 สัมมนาทางฟิสิกส์ 1   1(0-2-1) 

332-491 โครงงานทางฟิสิกส์ 1   3(0-9-0) 

332-492 โครงงานทางฟิสิกส์ 2   3(0-9-0) 

332-494 สหกิจศึกษา      6(0-18-0) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา ค าอธิบายเพิ่มเติม 

5. มีความสามารถในการ
เลือกใช้และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

332-122 ฟิสิกส์เชิงแนวคิด                       2(1-2-3) 

332-201 ปฏิบัติการฟิสกิส์พื้นฐาน 3 1(0-3-0) 

332-202 ปฏิบัตกิารฟิสกิส์พื้นฐาน 4 1(0-3-0) 

332-203 การสั่นและคลื่น   3(3-0-6) 

332-205 ฟิสิกส์แผนใหม่   3(3-0-6) 

332-241 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนกิส ์ 1(0-3-0) 

332-301 ปฏิบัติการฟิสกิส์ขั้นสูง  1(0-3-0) 

332-405 สัมมนาทางฟิสิกส์ 1   1(0-2-1) 

332-491 โครงงานทางฟิสิกส์ 1   3(0-9-0) 

332-492 โครงงานทางฟิสิกส์ 2   3(0-9-0) 

332-494 สหกิจศึกษา   6(0-18-0) 

 

6. มีความเป็นผู้น า รู้จกั
ปรับตัวและท างานรว่มกันเป็น
ทีม 

332-201 ปฏิบัติการฟิสกิส์พื้นฐาน 3 1(0-3-0) 

332-202 ปฏิบัตกิารฟิสกิส์พื้นฐาน 4 1(0-3-0) 

332-203 การสั่นและคลื่น   3(3-0-6) 

332-205 ฟิสิกส์แผนใหม่   3(3-0-6) 

332-241 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนกิส ์ 1(0-3-0) 

332-301 ปฏิบัติการฟิสกิส์ขั้นสูง  1(0-3-0) 

332-405 สัมมนาทางฟิสิกส์ 1   1(0-2-1) 

332-491 โครงงานทางฟิสิกส์ 1   3(0-9-0) 

332-492 โครงงานทางฟิสิกส์ 2   3(0-9-0) 

332-494 สหกิจศึกษา       6(0-18-0) 

 

7. มีทักษะในการบรหิาร
จัดการ การสื่อสารและด้าน
ภาษาอังกฤษ 

332-405 สัมมนาทางฟิสิกส์ 1   1(0-2-1) 

332-491 โครงงานทางฟิสิกส์ 1   3(0-9-0) 

332-492 โครงงานทางฟิสิกส์ 2   3(0-9-0) 

332-494 สหกิจศึกษา       6(0-18-0) 

 

8. มีทักษะและประสบการณ์ที่
พร้อมประกอบอาชพี (ส าหรับ
แผนสหกิจศึกษา) 

332-405 สัมมนาทางฟิสิกส์ 1   1(0-2-1) 

332-494 สหกิจศึกษา       6(0-18-0) 
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(ส ำเนำ) 
ระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

ว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นปริญญำตรี 
พ.ศ. 2558 

-------------------- 
  ด้วยมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ได้พิจำรณำเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบว่ำด้วยกำรศึกษำขั้น
ปริญญำตรีใหม่ ดังนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 15(2) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
พ.ศ. 2522 และโดยมติสภำมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 367(5)/2552 เมื่อวันที่ 25 
กรกฎำคม พ.ศ. 2558 จึงให้ก ำหนดระเบียบว่ำด้วยกำรศึกษำข้ันปริญญำตรีไว้ดังนี้ 
 
  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นปริญญำตรี 
พ.ศ. 2558” 
  
  ข้อ 2 ให้ ใช้ ระเบียบนี้ ส ำหรับนักศึกษำตำมหลักสูตรขั้นปริญญำตรี  ซึ่ ง เข้ ำศึกษำใน
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2558 เป็นต้นไป 
 
  ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นปริญญำตรี พ.ศ. 2547 
และ พ.ศ. 2552  และบรรดำควำมในระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง หรือประกำศอ่ืนใดที่มีอยู่ก่อนระเบียบฉบับนี้และมี
ควำมกล่ำวไว้ในระเบียบนี้ หรือที่ระเบียบนี้กล่ำวเป็นอย่ำงอ่ืน หรือที่ขัดหรือแย้งกับควำมในระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 
 
  ข้อ 4 ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีข้อควำมให้เห็นเป็นอย่ำงอ่ืน 
         “มหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
         “อธิกำรบดี” หมำยควำมว่ำ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
         “คณะ”  หมำยควำมว่ำ คณะหรือวิทยำลัยหรือหน่วยงำนที่นักศึกษำสังกัดอยู่ 
         “คณบดี”  หมำยควำมว่ำ คณบดีหรือผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยหรือผู้บริหำร
หน่วยงำนที่นักศึกษำสังกัดอยู่ 
         “คณะกรรมกำรประชุมคณะ” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรประจ ำคณะหรือ
คณะกรรมกำรประจ ำวิทยำลัย หรือคณะกรรมกำรหน่วยงำนที่นักศึกษำสังกัดอยู่ 
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         “ภำควิชำ”  หมำยควำมว่ำ ภำควิชำหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสูตรสำขำวิชำเอกที่
นักศึกษำศึกษำอยู่ 
         “หน่วยกิตสะสม”   หมำยควำมว่ำ หน่วยกิตท่ีนักศึกษำเรียนสะสมเพ่ือให้ครบตำมหลักสูตร
สำขำวิชำนั้น 
         “สถำบันอุดมศึกษำอ่ืน”  หมำยควำมว่ำ สถำบันอุดมศึกษำของรัฐหรือเอกชน ที่มีคุณภำพ
และมำตรฐำน จัดตั้งถูกต้องตำมกฎหมำย ทั้งในหรือต่ำงประเทศ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ 
 
  ข้อ 5 กำรรับนักศึกษำ 
         มหำวิทยำลัยรับนักศึกษำเข้ำศึกษำหลักสูตรขั้นปริญญำตรี โดยวิธีดังนี้ 
         5.1 กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำในระบบกลำง (Admissions) ซึ่ง
ด ำเนินกำรโดยองค์กรหรือหน่วยงำนของรัฐที่รับผิดชอบ 
         5.2 กำรรับตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ได้แก่ 
    5.2.1 กำรคัดเลือกโดยวิธีรับตรง 
    5.2.2 กำรสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำหลักสูตรต่อเนื่อง 
         5.3 กำรรับตำมข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันหรือข้อตกลงของเครือข่ำยควำม
ร่วมมือระหว่ำงสถำบัน 
         5.4 กำรรับนักศึกษำเป็นผู้ร่วมเรียน ให้เป็นไปตำมระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ว่ำ
ด้วยกำรศึกษำของผู้ร่วมเรียนและประกำศผู้ร่วมเรียนนั้น ๆ 

       5.5 วิธีอ่ืน ๆ ที่สภำมหำวิทยำลัยก ำหนด 
 
  ข้อ 6 คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ 
         6.1 ส ำเร็จกำรศึกษำข้ันสูงสุดของกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน หรือกำรศึกษำอ่ืนที่เทียบเท่ำ 
         6.2 ผ่ำนกำรรับเข้ำเป็นนักศึกษำตำมควำมในข้อ 5 
         6.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง เรื้อรังท่ีแพร่กระจำยได้ หรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
 
  ข้อ 7 กำรรำยงำนตัวเป็นนักศึกษำ 
         ผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ ต้องรำยงำนตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำตำมก ำหนด 
และรำยละเอียดที่มหำวิทยำลัยจะประกำศเป็นครำว ๆ ไป มิฉะนั้นจะถอืว่ำสละสิทธิ์ 
 
  ข้อ 8 ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
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         ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำที่ต้องช ำระให้แก่มหำวิทยำลัยให้เป็นไปตำมรำยละเอียดที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด 
   

ข้อ 9 ระบบกำรศึกษำ 
         9.1 มหำวิทยำลัยอ ำนวยกำรศึกษำด้วยวิธีประสำนงำนทำงวิชำกำรระหว่ำงคณะและ
ภำควิชำต่ำง ๆ คณะหรือภำควิชำใด มีหน้ำที่เกี่ยวกับวิชำกำรด้ำนใด มหำวิทยำลัยจะส่งเสริมให้อ ำนวยกำรศึกษำ
ในวิชำกำรด้ำนนั้นแก่นักศึกษำท้ังมหำวิทยำลัย 
         9.2 มหำวิทยำลัยจัดกำรศึกษำโดยใช้ระบบทวิภำคเป็นหลัก โดยปีกำรศึกษำหนึ่ง  ๆ มี 2 
ภำคกำรศึกษำปกติ ซึ่งเป็นภำคกำรศึกษำบังคับ คือ ภำคกำรศึกษำที่หนึ่ง และภำคกำรศึกษำที่สอง โดยแต่ละภำค
กำรศึกษำปกติ มีระยะเวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ 15 สัปดำห์ และมหำวิทยำลัยอำจเปิดภำคฤดูร้อนเพ่ิมอีกได้ ซึ่งเป็น
ภำคกำรศึกษำที่ไม่บังคับ มีระยะเวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ 7 สัปดำห์ แต่ให้มีจ ำนวนชั่วโมงเรียนของแต่ละร ำยวิชำ
เท่ำกับภำคกำรศึกษำปกติ 
         มหำวิทยำลัยอำจจัดกำรศึกษำระบบอ่ืนได้ เช่น ระบบไตรภำค หรือระบบจตุรภำค โดยให้มี
จ ำนวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรำยวิชำเท่ำกับภำคกำรศึกษำปกติของระบบทวิภำค 
         9.3 กำรก ำหนดปริมำณกำรศึกษำของแต่ละรำยวิชำให้ก ำหนดเป็นหน่วยกิตตำมลักษณะ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ดังนี้ 
    9.3.1 ภำคทฤษฎี ใช้เวลำบรรยำย หรืออภิปรำยปัญหำ หรือกิจกรรมกำรเรียนรู้รูปแบบ
อ่ืน หนึ่งชั่วโมงต่อสัปดำห์ ตลอดหนึ่งภำคกำรศึกษำปกติ หรือจ ำนวนชั่วโมงรวมไม่น้อยกว่ำ 15 ชั่วโมง ให้นับเป็น
หนึ่งหน่วยกิต 
    9.3.2 ภำคปฏิบัติ ใช้เวลำฝึกหรือทดลอง 2–3 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ตลอดหนึ่งภำค
กำรศึกษำปกติ หรือจ ำนวนชั่วโมงรวมระหว่ำง 30–45 ชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 
    9.3.3 กำรฝึกงำน กำรฝึกภำคสนำม หรือกำรฝึกอ่ืน ๆ ใช้เวลำ 3–6 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
ตลอดหนึ่งภำคกำรศึกษำปกติ หรือจ ำนวนชั่วโมงรวมระหว่ำง 45–90 ชั่วโมงหรือเทียบเท่ำ ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 
    9.3.4 สหกิจศึกษำเป็นกำรศึกษำที่ใช้เวลำปฏิบัติงำน ในสถำนประกอบกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่ำ 16 สัปดำห์ และไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ต้องผ่ำนกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนออกปฏิบัติ
สหกิจศึกษำไม่น้อยกว่ำ 30 ชั่วโมง 
    9.3.5 กำรศึกษำด้วยตนเอง เป็นกำรศึกษำที่นักศึกษำต้องศึกษำหรือวิเครำะห์ด้วย
ตนเองเป็นหลัก โดยมีอำจำรย์ผู้สอนให้ค ำปรึกษำ เช่น รำยวิชำโครงงำนนักศึกษำ ปัญหำพิเศษ ใช้เวลำ 2–3 ชั่วโมง
ต่อสัปดำห์ ตลอดหนึ่งภำคกำรศึกษำปกติ หรือเทียบเท่ำทั้งในห้องปฏิบัติกำร และนอกห้องเรียนให้นับเป็นหนึ่ง
หน่วยกิต  
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    9.3.6 กำรศึกษำบำงรำยวิชำที่มีลักษณะเฉพำะ มหำวิทยำลัยอำจก ำหนดหน่วยกิตโดย
ใช้หลักเกณฑอ่ื์นได้ตำมควำมเหมำะสม 
         9.4 คณะเจ้ำของรำยวิชำอำจก ำหนดเงื่อนไขกำรลงทะเบียนเรียนบำงรำยวิชำเพ่ือให้
นักศึกษำสำมำรถเรียนรำยวิชำนั้นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรลงทะเบียนเรียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือเป็นโมฆะใน
รำยวิชำนั้น 
 
  ข้อ 10 กำรลงทะเบียนเรียนและกำรถอนรำยวิชำ 

10.1  กำรลงทะเบียนเรียน 
10.1.1  ก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ และวิธีกำรลงทะเบียนเรียนในแต่ละภำค

กำรศึกษำให้เป็นไปตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 
10.1.2  นักศึกษำที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน เมื่อพ้นก ำหนดสัปดำห์แรกนับจำกวัน

เปิดภำคกำรศึกษำปกติ หรือพ้นก ำหนดสองวันแรกภำคฤดูร้อน จะหมดสิทธิ์ในกำรลงทะเบียนเรียนส ำหรับภำค
กำรศึกษำนั้น 

10.1.3  ในภำคกำรศึกษำใด หำกนักศึกษำไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ต้องยื่นค ำร้องขอ
ลำพักกำรศึกษำภำยใน 30 วัน นับจำกวันเปิดภำคกำรศึกษำนั้น หำกไม่ปฏิบัติดังกล่ำว มหำวิทยำลัยจะถอนชื่อ
นักศึกษำผู้นั้นออกจำกทะเบียนนักศึกษำ 

10.1.4  กำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำต่ำง ๆ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่
ปรึกษำ มิฉะนั้นจะถือว่ำกำรลงทะเบียนเรียนดังกล่ำวเป็นโมฆะ 

10.1.5  ภำคกำรศึกษำปกติ นักศึกษำต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ ำกว่ำ 3 หน่วยกิต 
และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ยกเว้นนักศึกษำในภำวะรอพินิจและนักศึกษำในภำวะวิกฤต ตำมนัยแห่งข้อ 12 ของ
ระเบียบนี้ ต้องลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 16 หน่วยกิต  

10.1.6  ภำคฤดูร้อน นักศึกษำลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ยกเว้น
นักศึกษำในภำวะรอพินิจ และนักศึกษำในภำวะวิกฤตตำมนัยแห่งข้อ 12 ของระเบียบนี้ ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 
6 หน่วยกิต 

10.1.7  กำรลงทะเบียนเรียนโดยมีจ ำนวนหน่วยกิตมำกกว่ำ หรือน้อยกว่ำที่ก ำหนด
ไว้ในข้อ 10.1.5 และ 10.1.6 ต้องขออนุมัติคณบดีโดยผ่ำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ มิฉะนั้นจะถือว่ำกำรลงทะเบียนเรียน
ดังกล่ำวเป็นโมฆะ 

10.1.8  ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหำวิทยำลัยอำจประกำศงดกำรสอนรำยวิชำใด
รำยวิชำหนึ่ง หรือจ ำกัดจ ำนวนนักศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำใดก็ได้ 
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10.1.9  กำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำเพ่ิม ต้องกระท ำภำยในสัปดำห์แรกของแต่ละ
ภำคกำรศึกษำปกติ และภำยใน 2 วันแรกของภำคฤดูร้อน 

10.2  กำรถอนรำยวิชำ 
10.2.1  กำรถอนกำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำใด ให้มีผลดังนี้  

10.2.1.1  ถ้ำถอนภำยใน 2 สัปดำห์แรกของภำคกำรศึกษำปกติหรือ
ภำยในสัปดำห์แรกของภำคฤดูร้อน รำยวิชำนั้นจะไม่ปรำกฏในใบแสดงผลกำรศึกษำ 

10.2.1.2  ถ้ำถอนเมื่อพ้นก ำหนด 2 สัปดำห์แรก แต่ยังอยู่ภำยใน 12 
สัปดำห์แรกของภำคกำรศึกษำปกติ หรือเมื่อพ้นก ำหนดสัปดำห์แรก แต่ยังอยู่ภำยใน 5 สัปดำห์แรกของภำคฤดูร้อน 
จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ และผ่ำนอำจำรย์ผู้สอน และรำยวิชำนั้นจะปรำกฏในใบแสดงผล
กำรศึกษำ โดยจะได้สัญลักษณ์ W 

10.2.1.2  เมื่อพ้นก ำหนดกำรถอนรำยวิชำโดยได้สัญลักษณ์ W ตำมข้อ 
10.2.1.2 แล้ว นักศึกษำจะถอนกำรลงทะเบียนเฉพำะรำยวิชำไม่ได้ ยกเว้นกรณีควำมผิดพลำดไม่ได้เกิดจำก
นักศึกษำ 

 
  ข้อ 11  กำรวัดและประเมินผล 

11.1  มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรวัดและประเมินผลแต่ละรำยวิชำที่นักศึกษำได้ลงทะเบียน
เรียนในทุกภำคกำรศึกษำ กำรวัดและประเมินผลเป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของอำจำรย์ผู้สอน หรือผู้ที่คณะ
เจ้ำของรำยวิชำจะก ำหนด ซึ่งอำจกระท ำโดยพิจำรณำจำกพัฒนำกำรของผู้เรียน ควำมประพฤติ กำรสังเกต 
พฤติกรรมกำรเรียน กำรร่วมกิจกรรม กำรสอบหรือวิธีอ่ืน ตำมที่คณะเจ้ำของรำยวิชำจะก ำหนดในแต่ละรำยวิชำ 
ซึ่งกำรสอบอำจมีได้หลำยครั้ง และกำรสอบไล่ หมำยถึง กำรสอบครั้งสุดท้ำยของรำยวิชำนั้น 

11.2  ทุกรำยวิชำที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษำต้องเข้ำรับกำรวัดและประเมินผลตำม
กิจกรรมที่อำจำรย์ผู้สอนรำยวิชำนั้น ๆ ก ำหนด และต้องเข้ำเรียนตำมแผนกำรสอนที่อำจำรย์ผู้สอนก ำหนด 

11.3  กำรวัดและประเมินผลในแต่ละรำยวิชำ ให้วัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนน 
หรือสัญลักษณ์  

11.3.1  กำรวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนนมี 8 ระดับ มีควำมหมำยดังนี้ 
      ระดับคะแนน  ควำมหมำย           ค่ำระดับคะแนน (ต่อหนึ่งหน่วยกิต)  
    A     ดีเยี่ยม (Excellent)  4.0 
    B+     ดีมำก  (Very Good)  3.5 
    B     ดี  (Good)   3.0 
    C+     พอใช้  (Fairly Good)  2.5 
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    C     ปำนกลำง (Fair)   2.0 
    D+     อ่อน  (Poor)   1.5 
    D     อ่อนมำก (Very Poor)  1.0 
    E      ตก  (Fail)   0.0 

11.3.2  กำรวัดและกำรประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ มีควำมหมำยดังนี้ 
11.3.2.1  รำยวิชำที่ไม่มีจ ำนวนหน่วยกิต เช่น รำยวิชำฝึกงำนและรำยวิชำ

ที่มีจ ำนวนหน่วยกิต แต่หลักสูตรก ำหนดให้มีกำรวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ เช่น รำยวิชำสหกิจศึกษำ หรือ
รำยวิชำที่ก ำหนดในระเบียบฯ ของคณะ ก ำหนดสัญลักษณ์ดังนี้ 
      G (Distinction) หมำยควำมว่ำ ผลกำรเรียนอยู่ในข้ันดี 
      P (Pass) หมำยควำมว่ำ ผลกำรเรียนอยู่ในข้ันพอใช้ 
      F (Fail)  หมำยควำมว่ำ ผลกำรเรียนอยู่ในข้ันตก  

11.3.2.2  รำยวิชำที่ไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม ก ำหนดสัญลักษณ์ 
ดังนี้ 
      S (Satisfactory)  หมำยควำมว่ำ ผลกำรศึกษำเป็นที่พอใจ  
      U (Unsatisfactory)   หมำยควำมว่ำ ผลกำรศึกษำไม่เป็นที่
พอใจ    
    

11.3.3  สัญลักษณ์อ่ืน ๆ มีควำมหมำย ดังนี้ 
I (Incomplete) หมำยควำมว่ำ กำรวัดประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ ใช้เมื่อ

อำจำรย์ผู้สอนโดยควำมเห็นชอบของหัวหน้ำภำควิชำที่รับผิดชอบรำยวิชำนั้น เห็นสมควรให้รอกำรวัดและ
ประเมินผลไว้ก่อน เนื่องจำกนักศึกษำยังปฏิบัติงำนซึ่งเป็นส่วนประกอบกำรศึกษำรำยวิชำนั้น ยังไม่สมบูรณ์ หรือใช้
เมื่อนักศึกษำได้รับกำรอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์ I จำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะตำมควำมในข้อ 16.1.2 แห่งระเบียบ
นี้ เมื่อได้สัญลักษณ์ I ในรำยวิชำใด นักศึกษำต้องติดต่ออำจำรย์ผู้สอนเพ่ือด ำเนินกำรให้มีกำรวัดและประเมินผล
ภำยใน 1 สัปดำห์แรกของภำคกำรศึกษำปกติถัดไป หรือ 1 สัปดำห์แรกของภำคฤดูร้อน หำกว่ำนักศึกษำผู้นั้น
ลงทะเบียนเรียนในภำคฤดูร้อนด้วย เมื่อพ้นก ำหนดดังกล่ำว ยังไม่สำมำรถวัดและประเมินผลได้ สัญลักษณ์ I จะ
เปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U หรือ W หรือ R แล้วแต่กรณีทันท ี

W (Withdrawn) หมำยควำมว่ำ ถอนหรือยกเลิกกำรลงทะเบียนเรียนใช้
เมื่อนักศึกษำได้รับกำรอนุมัติให้ถอนหรือยกเลิกกำรลงทะเบียนเรียนวิชำนั้น ตำมควำมในข้อ 10.2.1.2 หรือข้อ 
16.1.2 แห่งระเบียบนี้ หรือเมื่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะอนุมัติให้นักศึกษำที่ได้สัญลักษณ์ I ลำพักกำรศึกษำใน
ภำคกำรศึกษำปกติถัดไป 



189 
 

R (Deferred) หมำยควำมว่ำ เลื่อนก ำหนดกำรวัดและประเมินผลไปเป็น
ภำคกำรศึกษำปกติถัดไป ใช้ส ำหรับรำยวิชำที่นักศึกษำได้สัญลักษณ์ I และมิใช่รำยวิชำภำคทฤษฎี และภำคปฏิบัติ 
ซึ่งอำจำรย์ผู้สอนมีควำมเห็นว่ำไม่สำมำรถวัดและประเมินผลได้ก่อนสิ้น 1 สัปดำห์แรกของภำคกำรศึกษำปกติถัดไป 
โดยมีสำเหตุอันมิใช่ควำมผิดของนักศึกษำ 

กำรใช้สัญลักษณ์ R ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะของคณะที่
รับผิดชอบรำยวิชำนั้น และนักศึกษำที่ได้สัญลักษณ์ R ต้องลงทะเบียนเรียนรำยวิชำนั้นใหม่ ในภำคกำรศึกษำปกติ
ถัดไป จึงจะมีสิทธิ์ได้รับกำรวัดและประเมินผล หำกนักศึกษำไม่ลงทะเบียนเรียนภำยใน 2 สัปดำห์แรกของภำค
กำรศึกษำปกติ สัญลักษณ์ R จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E ทันท ี

11.4  นักศึกษำที่ได้ระดับคะแนน E หรือระดับคะแนนอ่ืนที่หลักสูตรก ำหนด หรือ
สัญลักษณ์ F ในรำยวิชำใด ต้องลงทะเบียนเรียนรำยวิชำนั้นซ้ ำ เว้นแต่รำยวิชำดังกล่ำวเป็นรำยวิชำในหมวดวิชำ
เลือกตำมหลักสูตร 

11.5  นักศึกษำจะลงทะเบียนเรียนซ้ ำรำยวิชำที่ได้รับระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 
หรือได้สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S มิได้ เว้นแต่จะเป็นรำยวิชำที่มีกำรก ำหนดไว้ในหลักสูตรเป็นอย่ำงอ่ืน กำร
ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำใดท่ีผิดเงื่อนไขนี้ถือเป็นโมฆะ 

11.6  กำรลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม 
11.6.1 นักศึกษำอำจลงทะเบียนเรียนรำยวิชำที่มิใช่วิชำบังคับของหลักสูตรโดยไม่

นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมได้ กำรวัดและประเมินผลรำยวิชำนั้น ให้วัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ S หรือ 
U 

11.6.2 กำรนับจ ำนวนหน่วยกิตสูงสุดที่นักศึกษำมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละ
ภำคกำรศึกษำ ตำมควำมในข้อ 10.1.5 และ 10.1.6 ให้นับรวมจ ำนวนหน่วยกิตของรำยวิชำที่นักศึกษำลงทะเบียน
เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมเข้ำด้วย แต่จะไม่น ำมำนับรวมในกำรคิดจ ำนวนหน่วยกิตต่ ำสุดที่
นักศึกษำต้องลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำปกติ 

11.6.3 นักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำใด โดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิต
สะสม ที่ได้สัญลักษณ์ S หรือ  U แล้ว ภำยหลังจะลงทะเบียนเรียนซ้ ำ โดยให้มีกำรวัดและประเมินผลเป็นระดับ
คะแนนอีกมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีกำรย้ำยหรือประเภทวิชำ หรือย้ำยสำขำวิชำและรำยวิชำนั้นเป็นวิชำบังคับใน
หลักสูตรใหม่ 

11.7 กำรนับจ ำนวนหน่วยกิตสะสม ให้นับรวมเฉพำะหน่วยกิตของรำยวิชำตำมหลักสูตร
ที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 1.00 หรือได้สัญลักษณ์ G หรือ P แต่บำงหลักสูตรอำจก ำหนดให้ได้ระดับคะแนนสูง
กว่ำ 1.00 จึงจะนับหน่วยกิตของรำยวิชำนั้นเป็นหน่วยกิตสะสมก็ได้ 
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11.8 ในกรณีที่นักศึกษำได้ศึกษำรำยวิชำใดมำกกว่ำหนึ่งครั้ง ให้นับหน่วยกิตของรำยวิชำ
นั้น เป็นหน่วยกิตสะสมตำมหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียว โดยพิจำรณำจำกกำรวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด 

11.9 มหำวิทยำลัยจะประเมินผลกำรศึกษำของนักศึกษำทุกคนที่ได้ลงทะเบียนเรียนโดย
ค ำนวณผลตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

11.9.1 หน่วยจุดของรำยวิชำหนึ่ง ๆ คือ ผลคูณระหว่ำงจ ำนวนหน่วยกิตกับค่ำระดับ
คะแนนที่ได้จำกกำรประเมินผลรำยวิชำนั้น 

11.9.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ ำภำค คือ ค่ำผลรวมของหน่วยจุดของทุก
รำยวิชำที่ได้ศึกษำในภำคกำรศึกษำนั้น หำรด้วยหน่วยกิตรวมของรำยวิช ำดังกล่ำวเฉพำะรำยวิชำที่มีกำร
ประเมินผลเป็นระดับคะแนน 

11.9.3 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่ำผลรวมของหน่วยจุดของทุกรำยวิชำที่
ได้ศึกษำมำ ตั้งแต่เริ่มเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย หำรด้วยจ ำนวนหน่วยกิตรวมของรำยวิชำดังกล่ำวเฉพำะรำยวิชำที่
มีกำรประเมินผลเป็นระดับคะแนน และในกรณีที่มีกำรเรียนรำยวิชำที่ได้ระดับคะแนน D+ D หรือ E มำกกว่ำหนึ่ง
ครั้ง ให้น ำผลกำรศึกษำและหน่วยกิตครั้งหลังสุดมำค ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

11.9.4 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ ำภำค และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้
ค ำนวณเป็นค่ำที่มีเลขทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยไม่มีกำรปัดเศษจำกทศนิยมต ำแหน่งที่ 3 

11.10 กำรทุจริตในกำรวัดผล 
เมื่อมีกำรตรวจพบว่ำนักศึกษำทุจริตในกำรวัดผล เช่น กำรสอบรำยวิชำใดให้ผู้ที่

รับผิดชอบกำรวัดผลครั้งนั้น หรือผู้ควบคุมกำรสอบ รำยงำนกำรทุจริตพร้อมส่งหลักฐำนกำรทุจริตไปยังคณะที่
นักศึกษำผู้นั้นสังกัดอยู่ ตลอดจนแจ้งให้อำจำรย์ผู้สอนรำยวิชำนั้นทรำบ โดยให้นักศึกษำที่ทุจริตในกำรวัดผล
ดังกล่ำว ได้ระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรำยวิชำนั้น และอำจพิจำรณำโทษทำงวินัยประกำรใด
ประกำรหนึ่ง ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ว่ำด้วยวินัยนักศึกษำ 

11.11 ระเบียบและข้อพึงปฏิบัติอ่ืน ๆ เกี่ยวกับกำรสอบที่มิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้คณะ
เป็นผู้พิจำรณำประกำศเพ่ิมเติมได้ ตำมควำมเหมำะสมกับสภำพกับสภำพและลักษณะกำรศึกษำของแต่ละคณะ 
 
  ข้อ 12  สถำนภำพนักศึกษำ 

มหำวิทยำลัยจะจ ำแนกสถำนภำพนักศึกษำตำมผลกำรศึกษำในทุกภำคกำรศึกษำทั้งนี้ ไม่
นับภำคกำรศึกษำท่ีได้ลำพักหรือถูกให้พัก 

สถำนภำพนักศึกษำมี 3 ประเภท คือ นักศึกษำในภำวะปกติ นักศึกษำในภำวะวิกฤต และ
นักศึกษำในภำวะรอพินิจ 
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12.1 นักศึกษำในภำวะปกติ คือ นักศึกษำที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.00 
ขึ้นไป 

12.2 นักศึกษำในภำวะวิกฤต คือ นักศึกษำที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่    
1.00 - 1.99 ในภำคกำรศึกษำแรกที่เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย 

12.3 นักศึกษำในภำวะรอพินิจ คือ นักศึกษำที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ 
2.00 โดยให้จ ำแนกนักศึกษำในภำวะรอพินิจ ดังนี้ 

12.3.1 นักศึกษำที่ได้ศึกษำในมหำวิทยำลัยครบ 2 ภำคกำรศึกษำแรก และได้แต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 1.25 แต่ไม่ถึง 2.00 หรือนักศึกษำในภำวะปกติที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ 1.50 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภำคกำรศึกษำถัดไป จะได้รับภำวะรอพินิจครั้งที่ 1 

12.3.2 นักศึกษำที่อยู่ในภำวะรอพินิจครั้งที่ 1 ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ 1.70 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภำคกำรศึกษำถัดไป จะได้รับภำวะรอพินิจครั้งที่ 2 

12.3.3 นักศึกษำที่อยู่ในภำวะรอพินิจครั้งที่ 2 ที่ได้รับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ 1.90 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภำคกำรศึกษำถัดไป จะได้รับภำวะรอพินิจครั้งที่ 3 
 

ข้อ 13 กำรย้ำยคณะหรือประเภทวิชำ หรือสำขำวิชำ 
 13.1 กำรย้ำยคณะหรือประเภทวิชำ หรือสำขำวิชำ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก

ผู้ปกครองและอำจำรย์ที่ปรึกษำ และได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะที่เกี่ยวข้อง  ในกำรพิจำรณำ
อนุมัติให้ยึดหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

13.1.1 นักศึกษำที่ขอย้ำยคณะหรือประเภทวิชำ หรือสำขำวิชำ ต้องได้ศึกษำอยู่ใน
คณะหรือประเภทวิชำหรือสำขำวิชำเดิม ไม่น้อยกว่ำ 1 ภำคกำรศึกษำปกติ ทั้งนี้ ไม่นับรวมภำคกำรศึกษำที่ลำพัก
หรือถูกให้พัก 

13.1.2 กำรก ำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์กำรให้นักศึกษำย้ำยเข้ำศึกษำ ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมกำรประจ ำคณะที่นักศึกษำขอย้ำยเข้ำ 

13.2 นักศึกษำที่ได้รับกำรอนุมัติให้ย้ำยคณะหรือประเภทวิชำหรือสำขำวิชำ มีสิทธิ์ได้รับ
กำรรับโอน หรือเทียบโอนบำงรำยวิชำ รำยวิชำที่ได้รับกำรรับโอนหรือเทียบโอนให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนน
เดิม ให้นับหน่วยกิตรำยวิชำดังกล่ำวเป็นหน่วยกิตสะสม และน ำมำค ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดย
นักศึกษำต้องด ำเนินกำรยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนให้แล้วเสร็จภำยในสองสัปดำห์ หลังจำกได้รับอนุมัติให้ย้ำย
คณะหรือประเภทวิชำหรือสำขำวิชำ และคณะต้องแจ้งผลกำรพิจำรณำให้มหำวิทยำลัยทรำบ ก่อนสิ้นสุดกำรสอบ
กลำงภำคของภำคกำรศึกษำนั้น ๆ 
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13.3 กำรรับโอนรำยวิชำ ที่เป็นรำยวิชำเดียวกันกับรำยวิชำในหลักสูตรหรือสำขำวิชำใหม่ 
หรือรำยวิชำที่ไม่ได้เปิดสอนในมหำวิทยำลัย แต่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะที่นักศึกษำสังกัด รำยวิชำนั้นจะต้องมี
ระดับคะแนนตั้งแต่ D ขึ้นไป ส่วนกำรเทียบโอนรำยวิชำ ที่มีเนื้อหำเทียบเท่ำกันกับรำยวิชำในหลักสูตรหรือ
สำขำวิชำใหม่ ให้มีหลักเกณฑ์ตำมควำมในข้อ 14.6 
 

ข้อ 14 กำรเทียบโอนและกำรรับโอนรำยวิชำ 
14.1 ผู้ที่เคยศึกษำในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ หรือสถำบันศึกษำอ่ืน และผ่ำนกำร

คัดเลือกเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย มีสิทธิ์ได้รับกำรรับโอนหรือเทียบโอนบำงรำยวิชำ โดยนักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนให้แล้วเสร็จ ภำยในสองสัปดำห์แรกที่เข้ำศึกษำและคณะต้องแจ้งผลกำรพิจำรณำให้
มหำวิทยำลัยทรำบ ก่อนสิ้นสุดกำรสอบกลำงภำคของภำคกำรศึกษำนั้น ๆ 

14.2 นักศึกษำที่รับโอนมำจำกสถำบันอุดมศึกษำอ่ืน มีสิทธิ์ได้รับกำรพิจำรณำรับโอนหรือ
เทียบโอนบำงรำยวิชำ โดยนักศึกษำต้องด ำเนินกำรยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนให้แล้วเสร็จ ภำยในสองสัปดำห์แรก
ที่เข้ำศึกษำและคณะต้องแจ้งผลกำรพิจำรณำให้มหำวิทยำลัยทรำบ ก่อนสิ้นสุดกำรสอบกลำงภำคของภำค
กำรศึกษำนั้น ๆ 

14.3 กำรับโอนหรือเทียบโอนรำยวิชำจำกสถำบันอุดมศึกษำอ่ืน ต้องได้รับกำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรประจ ำคณะก่อน 

 14.4 รำยวิชำที่ได้รับกำรรับโอนหรือเทียบโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ให้
นับหน่วยกิตรำยวิชำดังกล่ำวเป็นหน่วยกิตสะสม และน ำมำค ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 14.5 นักศึกษำไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำที่ได้สัญลักษณ์ หรือระดับคะแนนเดิม
อีก เว้นแต่เมื่อผลกำรศึกษำของรำยวิชำนั้น ต่ ำกว่ำมำตรฐำนที่หลักสูตรก ำหนดไว้ในรำยวิชำที่ต้องเรียนต่อเนื่อง ให้
ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำที่ได้รับสัญลักษณ์ หรือระดับคะแนนเดิมนั้นซ้ ำอีกได้ และให้นับหน่วยกิต รำยวิชำดังกล่ำว
เป็นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว 

 14.6 กำรรับโอนหรือเทียบโอนรำยวิชำต้องได้รับกำรอนุมัติจำกภำควิชำ/สำขำวิชำที่
เกี่ยวข้อง โดยมีหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ ดังนี้ 

14.6.1 เป็นรำยวิชำหรือกลุ่มรำยวิชำในหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ หรือเทียบเท่ำ ที่
ได้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำนของรัฐที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยในกำรก ำกับดูแล 

14.6.2 เป็นรำยวิชำหรือกลุ่มรำยวิชำ ที่มีเนื้อหำสำระอยู่ในระดับเดียวกันและมี
ปริมำณเท่ำกัน หรือไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของรำยวิชำ หรือกลุ่มรำยวิชำที่ขอเทียบ หรืออยู่ในดุลยพินิจของภำควิชำ 

14.6.3 เป็นรำยวิชำหรือกลุ่มรำยวิชำ ที่มีผลกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับคะแนน C 
หรือเทียบเท่ำ หรือสัญลักษณ์ S 
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14.6.4 ให้มีกำรรับโอนหรือเทียบโอนรำยวิชำ หรือกลุ่มรำยวิชำ ได้ไม่เกินสำมในสี่
ของจ ำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรใหม่ 

 14.7 กำรเทียบโอนควำมรู้และกำรให้หน่วยกิตจำกกำรศึกษำนอกระบบ และหรือ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยเข้ำสู่กำรศึกษำในระบบ 

14.7.1 กำรเทียบควำมรู้ จะเทียบเป็นรำยวิชำหรือกลุ่มรำยวิชำตำมหลักสูตรที่
มหำวิทยำลัยเปิดสอน 

14.7.2 กำรเทียบประสบกำรณ์จำกกำรท ำงำน จะค ำนึงถึงควำมรู้ที่ ได้จำก
ประสบกำรณ์เป็นหลัก 

14.7.3 วิธีกำรประเมินเพ่ือกำรเทียบควำมรู้ในแต่ละรำยวิชำ หรือกลุ่มรำยวิชำและ
เกณฑ์กำรตัดสิน ให้อยู่ในดุลยพินิจของภำควิชำที่นักศึกษำขอเทียบโอนควำมรู้ 

14.7.4 ผลกำรประเมินต้องเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่ำ  จึง
จะให้จ ำนวนหน่วยกิตของรำยวิชำ หรือกลุ่มรำยวิชำนั้น แต่ไม่ให้เป็นระดับคะแนน และไม่น ำมำค ำนวณแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม 

14.7.5 กำรบันทึกผลกำรเรียน ให้บันทึกตำมวิธีกำรประเมิน ดังนี้ 
14.7.5.1 ถ้ำได้หน่วยกิตจำกกำรทดสอบมำตรฐำน ให้บันทึก CS (credits 

from standardized test) 
14.7.5.2 ถ้ำได้หน่วยกิตจำกกำรทดสอบที่ไม่ใช่กำรทดสอบมำตรฐำน ให้

บันทึก CE (credits from exam) 
14.7.5.3 ถ้ำได้หน่วยกิตจำกกำรประเมินกำรศึกษำ หรือกำรอบรมที่จัดโดย

หน่วยงำนอื่น ให้บันทึก CT (credits from training) 
14.7.5.4 ถ้ำได้หน่วยกิตจำกกำรเสนอแฟ้มสะสมผลงำน ให้บันทึก CP 

(credits from portfolio) 
14.7.6 ให้เทียบรำยวิชำหรือกลุ่มรำยวิชำจำกกำรศึกษำนอกระบบ และหรือ

กำรศึกษำตำมอัธยำศัย ได้ไม่เกินสำมในสี่ของจ ำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร และต้องใช้เวลำศึกษำอยู่ใน
มหำวิทยำลัยอย่ำงน้อยหนึ่งปีกำรศึกษำ 
 
  ข้อ 15 กำรรับโอนนักศึกษำจำกสถำบันอุดมศึกษำอ่ืน 

15.1 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ อำจรับโอนนักศึกษำจำกสถำบันอุดมศึกษำอ่ืน 
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15.2 กำรรับโอนนักศึกษำ ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะที่นักศึกษำ
ขอโอนเข้ำศึกษำ และอธิกำรบดี หรือผู้ที่อธิกำรบดีมอบหมำย โดยนักศึกษำต้องศึกษำอยู่ในสถำบันเดิมมำแล้ว ไม่
น้อยกว่ำ 1 ภำคกำรศึกษำปกติ ทั้งนี้ไม่นับภำคกำรศึกษำท่ีลำพักหรือถูกให้พัก 

15.3 กำรสมัครขอโอนย้ำยให้ยื่นค ำร้องถึงมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ อย่ำงน้อย 2 
เดือนก่อนก ำหนดวันลงทะเบียนเรียนของภำคกำรศึกษำที่จะโอนเข้ำศึกษำ  
  ข้อ 16 กำรลำ 

16.1 กำรลำป่วยหรือลำกิจ 
16.1.1 กำรลำไม่เกิน 7 วัน ในระหว่ำงเปิดภำคกำรศึกษำ ต้องได้รับกำรอนุมัติจำก

อำจำรย์ผู้สอนและแจ้งอำจำรย์ที่ปรึกษำทรำบ ถ้ำเกิน 7 วัน ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกคณบดี โดยผ่ำนอำจำรย์ที่
ปรึกษำ ส ำหรับงำนหรือกำรสอบที่นักศึกษำได้ขำดไปในช่วงเวลำนั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของอำจำรย์ผู้สอน ซึ่ง
อำจจะอนุญำตให้ปฏิบัติงำน หรือทดสอบแทน หรือยกเว้นได้ 

16.1.2 ในกรณีที่ป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัย ท ำให้ไม่สำมำรถเข้ำสอบไล่ได้ นักศึกษำต้อง
ขอผ่อนผันกำรสอบไล่ต่อคณะภำยในวันถัดไป หลังจำกที่มีกำรสอบไล่วิชำนั้น เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควร 
คณะกรรมกำรประจ ำคณะเป็นผู้พิจำรณำกำรขอผ่อนผันดังกล่ำว โดยอำจอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์ I หรือให้ยกเลิก
กำรลงทะเบียนรำยวิชำนั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยให้สัญลักษณ์ W หรือไม่อนุมัติกำรขอผ่อนผัน โดยให้ถือว่ำขำดสอบ
ก็ได้ 

16.2 กำรลำพักกำรศึกษำ 
16.2.1 กำรลำพักกำรศึกษำเป็นกำรลำพักท้ังภำคกำรศึกษำ และถ้ำได้ลงทะเบียนไป

แล้ว ให้เป็นกำรยกเลิกกำรลงทะเบียนเรียน โดยรำยวิชำที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภำคกำรศึกษำนั้น จะไม่
ปรำกฏในใบแสดงผลกำรศึกษำ 

16.2.2 กำรลำพักกำรศึกษำ ให้แสดงเหตุผลควำมจ ำเป็นพร้อมกับมีหนังสือรับรอง
ของผู้ปกครอง ผ่ำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ กำรลำพักกำรศึกษำต้องได้รับกำรอนุมัติจำกคณบดี 

16.2.3 กำรลำพักกำรศึกษำ จะลำพักเกิน 2 ภำคกำรศึกษำปกติติดต่อกันไม่ได้  
16.2.4 ในสองภำคกำรศึกษำปกติแรกท่ีได้เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย นักศึกษำจะลำ

พักไม่ได้ เว้นแต่กรณีที่ป่วย หรือถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร และหรือได้รับทุนต่ำง ๆ 
ทีม่หำวิทยำลัยเห็นว่ำเป็นประโยชน์กับนักศึกษำ 

16.2.5 กำรลำพักกำรศึกษำ นอกเหนือจำกหลักเกณฑ์ตำมควำมในข้อ 16.2.3 และ
ข้อ 16.2.4 ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกอธิกำรบดีเป็นกรณีพิเศษ โดยกำรเสนอของคณบดี 

16.2.6 นักศึกษำจะต้องช ำระค่ำรักษำสถำนภำพนักศึกษำทุกภำคกำรศึกษำที่ได้รับ
กำรอนุมัติให้ลำพักกำรศึกษำ ตำมอัตรำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  
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 16.3 กำรลำป่วยและกำรลำพักกำรศึกษำเนื่องจำกป่วย นักศึกษำต้องแสดงใบรับรอง
แพทยจ์ำกสถำนพยำบำลของรัฐด้วยทุกครั้ง 

 16.4 กำรให้ลำพักกำรศึกษำ ในกรณีที่คณะกรรมกำรแพทย์ซึ่งอธิกำรบดีแต่งตั้งขึ้น
วินิจฉัยว่ำป่วย และคณะกรรมกำรประจ ำคณะเห็นว่ำโรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และหรือเป็นอันตรำยต่อ
ผู้อื่น คณะกรรมกำรประจ ำคณะอำจเสนอให้นักศึกษำผู้นั้นพักกำรศึกษำได้ 

 16.5 กำรลำออก นักศึกษำยื่นใบลำออก พร้อมหนังสือรับรองของผู้ปกครองผ่ำนอำจำรย์
ที่ปรึกษำ เพ่ือขออนุมัติต่ออธิกำรบดี ผู้ที่จะได้รับกำรอนุมัติให้ลำออกได้ต้องไม่มีหนี้สินกับมหำวิทยำลัย 
 
  ข้อ 17 กำรเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญำและกำรอนุมัติให้ปริญญำ 

17.1 นักศึกษำที่จะได้รับกำรเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญำ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
17.1.1 ได้ศึกษำและผ่ำนกำรวัดประเมินผลรำยวิชำต่ำง ๆ ครบถ้วนตำมหลักสูตร

และข้อก ำหนดของสำขำวิชำที่จะรับปริญญำ โดยไม่มีรำยวิชำใดที่ได้สัญลักษณ์ I หรือ R ค้ำงอยู่ ทั้งนี้ นับรวมถึง
รำยวิชำที่ได้รับกำรรับโอนและเทียบโอน และนักศึกษำจะต้องผ่ำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนำ
นักศึกษำตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนดด้วย 

17.1.2 ยังมีสถำนภำพเป็นนักศึกษำอยู่และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำ
กว่ำ 2.00 หำกเป็นนักศึกษำที่โอนย้ำยมำจำกสถำบันอุดมศึกษำอ่ืน จะต้องศึกษำอยู่ในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
อย่ำงน้อยหนึ่งปีกำรศึกษำ 

17.1.3 ระยะเวลำกำรส ำเร็จกำรศึกษำ 
17.1.3.1 หลักสูตร 4 ปี ส ำเร็จกำรศึกษำได้ไม่ก่อน 6 ภำคกำรศึกษำปกติ 

ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนเต็มเวลำ และไม่ก่อน 14 ภำคกำรศึกษำปกติ ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลำ 
17.1.3.2 หลักสูตร 5 ปี ส ำเร็จกำรศึกษำได้ไม่น้อยกว่ำ 8 ภำคกำรศึกษำ

ปกติ ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนเต็มเวลำ และไม่ก่อน 17 ภำคกำรศึกษำปกติ ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลำ 

17.1.3.3 หลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 6 ปี ส ำเร็จกำรศึกษำได้ไม่ก่อน 10 ภำค
กำรศึกษำปกติ ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนเต็มเวลำ และไม่ก่อน 20 ภำคกำรศึกษำ ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลำ 

ทั้งนี้ ให้ยกเว้นนักศึกษำที่ได้รับกำรเทียบโอนหรือรับโอนรำยวิชำ 
17.1.4 ไม่อยู่ในระหว่ำงกำรรอพิจำรณำโทษทำงวินัยนักศึกษำ 
17.1.5 ได้ปฏิบัติตำมระเบียบต่ำง ๆ ครบถ้วนและไม่มีหนี้สินใด ๆ ต่อมหำวิทยำลัย 
17.1.6 ได้ด ำเนินกำรเพื่อขอรับปริญญำตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด  
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17.2 นักศึกษำที่จะได้รับกำรเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญำเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 

17.2.1 มีคุณสมบัติตำมควำมในข้อ 17.1 
17.2.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 
17.2.3 ไม่เคยได้ระดับคะแนนต่ ำกว่ำ 2.00 หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรำยวิชำ

ใดๆ  
17.2.4 ใช้เวลำศึกษำไม่เกินจ ำนวนปีกำรศึกษำต่อเนื่องกัน ตำมแผนกำรศึกษำของ

สำขำวิชำที่จะได้รับปริญญำ ทั้งนี้ ไม่นับรวมภำคกำรศึกษำที่ได้รับกำรอนุมัติให้ลำพักกำรศึกษำกรณีที่ป่วย หรือถูก
เกณฑ์ หรือระดมเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร หรือได้รับทุนต่ำง ๆ หรือไปศึกษำรำยวิชำ หรือฝึกอบรมจำก
สถำบันอุดมศึกษำอ่ืน ซึ่งมหำวิทยำลัยเห็นว่ำเป็นประโยชน์กับนักศึกษำ 

17.2.5 ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติได้รับกำรลงโทษ ในระดับข้ันพักกำรเรียนขึ้นไป รวมทั้ง
กรณีใช้มำตรกำรรอกำรลงโทษ 

17.3 นักศึกษำที่จะได้รับกำรเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญำเกียรตินิยมอันดับสอง  ต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 

17.3.1 มีคุณสมบัติตำมควำมในข้อ 17.1  
17.3.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป แต่เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับ

ปริญญำเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
17.3.3 ไม่เคยได้รับคะแนนต่ ำกว่ำ 2.00 ในรำยวิชำเอกใด ๆ ของหลักสูตรสำขำวิชำ

นั้น 
17.3.4 ไม่เคยได้ระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรำยวิชำใด ๆ 
17.3.5 มีคุณสมบัติตำมควำมในข้อ 17.2.4 
17.3.6 มีคุณสมบัติตำมควำมในข้อ 17.3.5 

17.4 มหำวิทยำลัยจะเสนอรำยชื่อนักศึกษำที่มีสิทธิ์ได้รับกำรศึกษำชื่อเพ่ือรับปริญญำ 
หรือปริญญำเกียรตินิยมในสำขำวิชำต่ำง ๆ เพื่อขออนุมัติปริญญำต่อสภำมหำวิทยำลัย 

17.5 ปริญญำที่ให้ส ำหรับหลักสูตรร่วม ระหว่ำงมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์กับ
สถำบันอุดมศึกษำต่ำงประเทศ 

17.5.1 ปริญญำร่วม หมำยควำมว่ำ นักศึกษำได้ปริญญำ 1 ใบ ซึ่งรับรองโดย
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์และสถำบันอุดมศึกษำต่ำงประเทศท่ีร่วมกันจัดหลักสูตร 



197 
 

17.5.2 ปริญญำ 2 ใบ หมำยควำมว่ำ นักศึกษำได้รับปริญญำมำกกว่ำ 1 ใบ โดย
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์และสถำบันอุดมศึกษำต่ำงประเทศ ที่ร่วมกันจัดหลักสูตร เป็นผู้มอบให้สถำบันละ 1 
ใบ 
 
  ข้อ 18 กำรขอเข้ำศึกษำเพ่ือปริญญำที่สอง 

18.1 นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำขั้นปริญญำตรี จำกมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  หรือ
สถำบันอุดมศึกษำอ่ืน อำจจะขอเข้ำศึกษำต่อในหลักสูตรปริญญำตรีสำขำวิชำอ่ืนเป็นกำรเพ่ิมเติมได้ 

18.2 กำรรับเข้ำศึกษำ ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะที่นักศึกษำขอ
เข้ำศึกษำ และอธิกำรบดี 

18.3 กำรรับโอนและเทียบโอนรำยวิชำ 
18.3.1 รำยวิชำหรือกลุ่มรำยวิชำที่นักศึกษำได้ศึกษำในสำขำวิชำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ  

จะได้รับกำรพิจำรณำรับโอนและเทียบโอน โดยรำยวิชำหรือกลุ่มรำยวิชำที่ได้รับกำรรับโอนและเทียบโอน ให้ได้
สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม และให้นับหน่วยกิตรำยวิชำหรือกลุ่มรำยวิชำดังกล่ำว เป็นหน่วยกิตสะสม และ
น ำมำค ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยนักศึกษำต้องด ำเนินกำรยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนให้แล้วเสร็จ 
ภำยในสองสัปดำห์แรกที่เข้ำศึกษำ และคณะต้องแจ้งผลกำรพิจำรณำให้มหำวิทยำลัยทรำบ ก่อนสิ้นสุดกำรสอบ
กลำงภำคของภำคกำรศึกษำนั้น ๆ 

18.3.2 นักศึกษำไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำที่ได้รับสัญลักษณ์หรือระดับ
คะแนนเดิม เว้นแต่เมื่อผลกำรศึกษำรำยวิชำที่สัมพันธ์กับรำยวิชำที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ต่ ำกว่ำ
มำตรฐำนที่คณะหรือภำควิชำก ำหนด ให้ลงทะเบียนรำยวิชำที่ได้สัญลักษณ์ หรือระดับคะแนนเดิมซ้ ำอีกได้ และให้
นับหน่วยกิตรำยวิชำดังกล่ำว เป็นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว 

18.3.3 กำรรับโอนและเทียบโอนรำยวิชำ ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำร
ประจ ำคณะ โดยมีหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำตำมควำมในข้อ 14.6 
  
  ข้อ 19 กำรศึกษำสองปริญญำพร้อมกัน 

19.1 นักศึกษำที่เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ อำจขอศึกษำสองปริญญำ
พร้อมกันได้ โดยต้องเป็นหลักสูตรระดับปริญญำตรี 2 หลักสูตร ที่ให้ผู้เรียนศึกษำพร้อมกัน โดยผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
จะได้รับปริญญำจำกท้ังสองหลักสูตร 

19.2 รำยละเอียดต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
 
  ข้อ 20 กำรพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 
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20.1 ตำยหรือลำออก 
20.2 ต้องโทษทำงวินัยให้พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 
20.3 ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภำยใน 30 วัน นับจำกวันเปิดภำคกำรศึกษำปกติ โดยมิได้รับ

กำรอนุมัติให้ลำพักกำรศึกษำ หรือไม่ได้รักษำสภำพ 
20.4 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ 1.00 ในภำคกำรศึกษำแรกที่เข้ำศึกษำใน

มหำวิทยำลัย 
20.5 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ 1.25 ในสองภำคกำรศึกษำแรกที่เข้ำศึกษำ

ในมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ ไม่นับภำคกำรศึกษำท่ีลำพักหรือถูกให้พัก 
20.6 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ 1.50 ยกเว้นนักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียน ใน

สองภำคกำรศึกษำแรกที่เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย 
20.7 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ 1.70 ในภำคกำรศึกษำถัดไป หลังจำกได้รับ

ภำวะรอพินิจครั้งที่ 1  
20.8 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ 1.90 ในภำคกำรศึกษำถัดไป หลังจำกได้รับ

ภำวะรอพินิจครั้งที่ 2 
20.9 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ 2.00 ในภำคกำรศึกษำถัดไป หลังจำกได้รับ

ภำวะรอพินิจครั้งที่ 3 
20.10 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำมหำวิทยำลัยมำแล้ว เป็นระยะเวลำเกิน 2 เท่ำของ

จ ำนวนปีกำรศึกษำต่อเนื่องกัน ที่ได้ก ำหนดไว้ในแผนก ำหนดกำรศึกษำของสำขำวิชำที่ศึกษำอยู่ ส ำหรับนักศึกษำท่ี
รับโอนให้นับเวลำที่เคยศึกษำอยู่ในสถำบันเดิมรวมเข้ำด้วย 

20.11 ได้รับกำรอนุมัติปริญญำ 
20.12 ได้รับกำรวินิจฉัยโดยคณะกรรมกำรแพทย์ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิกำรบดีว่ำป่วย จนเป็น

อุปสรรคต่อกำรศึกษำ หรือเป็นอันตรำยต่อผู้อื่น ทั้งนี้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
   
  ข้อ 21 ให้อธิกำรบดีรักษำกำรตำมระเบียบนี้ ในกรณีที่จะต้องมีกำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่มิได้ก ำหนด
ไว้ในระเบียบนี้ หรือก ำหนดไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องผ่อนผันข้อก ำหนดในระเบียบนี้เป็นกรณี
พิเศษ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำขั้นปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยเป็นไปโดยเรียบร้อย ให้อธิกำรบดีมี
อ ำนำจตีควำม วินิจฉัยสั่งกำร และปฏิบัติตำมที่เห็นสมควร และให้ถือเป็นที่สุด 
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บทเฉพาะกาล 
           ให้น ำระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นปริญญำตรี พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 
2552 มำบังคับนักศึกษำตำมหลักสูตรขั้นปริญญำตรีซึ่งเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ก่อนปีกำรศึกษำ 
2558 ไปจนกว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ 
 
   ประกำศ ณ วันที่  4  สิงหำคม 2558 
 
      (ลงชื่อ)              จรัส  สุวรรณเวลำ 
              (ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์จรัส  สุวรรณเวลำ) 
                 นำยกสภำมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
 
             ส ำเนำถูกต้อง 
        วนิดำ  ตันติธรรมภูษิต        
   (นำงสำววนิดำ  ตันติธรรมภูษิต)       วนิดำ/พิมพ์/ทำน 
  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ 
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ภาคผนวก ฌ 

สัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ 
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 ภาคผนวก ฎ  

รายละเอียดวิชาที่ให้บริการคณะอื่น ๆ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

332-103 ฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 1          3(3-0-6) 
Physics for Engineers I 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
หน่วย ปริมำณทำงฟิสิกส์ และเวกเตอร์   แรงและกำรเคลื่อนที่    งำน พลังงำนและโมเมนตัม  

ระบบอนุภำค  กำรเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง   กำรเคลื่อนที่แบบออสซิเลต   กำรเคลื่อนที่แบบคลื่น  อันตร
กิริยำโน้มถ่วง   กลศำสตร์ของไหล  ควำมร้อนและเทอร์โมไดนำมิกส์ 

Units, Physical Quantities, and Vectors;  Forces and Motions;  Work; Energy, and 
Momentum;  System of Particles;  Motion of Rigid Bodies;  Oscillatory Motion;  Wave Motions,  
Gravitational Interaction;   Fluid Mechanics;  Heat and Thermodynamics 
 
332-104   ฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 2      3(3-0-6) 

Physics for Engineers II 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
ไฟฟ้ำสถิต แม่เหล็กสถิต  สนำมแม่เหล็ก ไฟฟ้ำที่เปลี่ยนตำมเวลำ  กระแสไฟฟ้ำและ

อิเล็กทรอนิกส์  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ  ทัศนศำสตร์  ทฤษฎีสัมพัทธภำพพิเศษ  กลศำสตร์ควอนตัมเบื้องต้น 
โครงสร้ำงอะตอม  นิวเคลียสและอนุภำคมูลฐำน                         

Electrostatics; magnetostatics; time-varying electromagnetic field; electric 
currents and electronics; electromagnetic waves; optics; special relativity; introduction to 
quantum mechanics; atomic structure; nucleus and particle physics 
  
332-106  ฟิสิกส์ทั่วไป        3(3-0-6) 

General Physics 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
เ วก เตอร์  แร งและกำร เคลื่ อนที่  พลั ง ง ำนและโม เมนตั ม  กำร เคลื่ อนที่ แบบสั่ น               

กลศำสตร์ของไหล ควำมร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส เทอร์โมไดนำมิกส์ ไฟฟ้ำสถิต แม่เหล็กไฟฟ้ำ วงจรไฟฟ้ำ
กระแสตรงและไฟฟ้ำกระแสสลับ กฎฟำรำเดย์ของควำมเหนี่ยวน ำ แสง โครงสร้ำงอะตอม 
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Vectors; Force and Motion; Energy and Momentum; Oscillatory Motion; Fluid 
Mechanics; Heat and Kinetic Theory of Gases; Thermodynamics; Electrostatics; Magnetism; 
Direct current and Alternating current Circuits; Faraday’s Law of Induction; Light; Atomic 
Structure 

 
332-107  ฟิสิกส์กำรเกษตร        3(3-0-6) 

Agricultural Physics 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
ปริมำณทำงฟิสิกส์และหน่วย เวกเตอร์ แรงและกำรเคลื่อนที่ กำรอนุรักษ์พลังงำนและ

โมเมนตัม ระบบอนุภำค กำรเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กำรเคลื่อนที่แบบแบบมีคำบ กลศำสตร์ของไหล ควำม
ร้อนและอุณหพลศำสตร์ ไฟฟ้ำสถิตแม่เหล็กสถิต สนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำที่เปลี่ยนตำมเวลำ 
กระแสไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ กำรเคลื่อนที่แบบต่ำงๆของคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ โครงสร้ำงอะตอม 
นิวเคลียสและอนุภำคมูลฐำน 
                    Physical quantities and units; Vectors; Forces and motions; Conservation 
of energy and momentum; System of particles; Motion of rigid bodies; Oscillatory motion; 
Fluid mechanics; Heat and thermodynamics; Electrostatics and magnetostatics; Time-varying 
electromagnetic field; Electric currents and electronics; Wave motions; Electromagnetic 
waves; Atomic structure; Nucleus and particle physics 
 
332-113   ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 1     1(0-2-1) 

Physics Lab for Engineers I  
รำยวิชำบังคับเรียนควบกัน : 332-103 ฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 1 
Concurrent : 332-103 
กำรใช้เวอร์เนียคำลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ กำรวัดและควำมผิดพลำด   กรำฟและสมกำร  

กำรเคลื่อนที่เป็นวงกลม กำรเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์  กำรชน   สมดุลแรง  สปริงและกำรสั่น   โมเมนต์ ควำม
เฉื่อย  สมดุลสถิตของวัตถุแข็งเกร็ง   

Vernier  caliper & micrometer; measurement and uncertainty; graph and 
equation; circular motion; projectile motion; collision; force equilibrium; spring & oscillation; 
moment of inertia; static equilibrium of  rigid bodies. 
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332-114   ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 2       1(0-2-1) 

Physics Lab for Engineers II  
รำยวิชำบังคับเรียนควบกัน : 332-104 ฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 2 

           Concurrent : 332-104 
  กำรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำและมำตรไฟฟ้ำ วงจรไฟฟ้ำกระแสตรง สนำมไฟฟ้ำ กำรเหนี่ยวน ำ
แม่เหล็กไฟฟ้ำ ตัวเก็บประจุ วงจรไฟฟ้ำกระแสสลับ กำรใช้ออสซิลโลสโคป พฤติกรรมกำรก ำทอนของวงจร
อนุกรม RLC  

Electronics devices and multi-meters; dc circuit; electric field; electromagnetic 
induction; capacitor; oscilloscope; ac circuit; resonance in RLC circuit. 
 
332-116   ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ทั่วไป       1(0-3-0) 

General Physics Lab 
รำยวิชำที่ต้องเรียนพร้อมกัน  : 332-106  ฟิสิกส์ทั่วไป  
Co-requisite : 332-106 
กำรวัดและควำมผิดพลำด กำรใช้อุปกรณ์และมำตรวัดไฟฟ้ำ  กรำฟและสมกำร  สมบัติ

ยืดหยุ่นของสำร โมเมนต์ควำมเฉื่อย  กำรเหนี่ยวน ำแม่เหล็กไฟฟ้ำ  กำรใช้ออสซิลโลสโคป เสียงและกำรได้ยิน  
ควำมหนืดของของเหลว  เครื่องนับรังสี 

Measurement and uncertainty; electronics devices and multi-meters; graph 
and equation; elastic properties of materials; moment of inertia; electromagnetic induction; 
oscilloscope; sound and hearing; viscosity of liquid; radiation counter 
 

332-117  ปฏิบัติกำรฟิสิกส์กำรเกษตร      1(0-3-0) 
Agricultural Physics Lab 
รำยวิชำที่ต้องเรียนพร้อมกัน : 332-107 ฟิสิกส์กำรเกษตร  
Co-requisites : 332-107  
กำรวัดและควำมผิดพลำด กำรใช้อุปกรณ์และมำตรวัดไฟฟ้ำ  กรำฟและสมกำร  สมบัติ

ยืดหยุ่นของสำร โมเมนต์ควำมเฉื่อย  กำรเหนี่ยวน ำแม่เหล็กไฟฟ้ำ  กำรใช้ออสซิลโลสโคป เสียงและกำรได้ยิน  
ควำมหนืดของของเหลว  เครื่องนับรังสี 

Measurement and uncertainty; electronics devices and multi-meters; graph 
and equation; elastic properties of materials; moment of inertia; electromagnetic induction; 
oscilloscope; sound and hearing;  viscosity of liquid; radiation counter 
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332-120  ฟิสิกส์ส ำหรับเภสัชกร      2(2-0-4) 
Physics for Pharmacists  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
กลศำสตร์ ของไหล ควำมร้อน เสียง แสงและเลนส์ ไฟฟ้ำ แม่เหล็กไฟฟ้ำ ควอนตัมและรังสี 

อะตอม นิวเคลียสและกัมมันตภำพรังสี รังสีไอออไนซิง 
Mechanics; fluid; heat; sound; light and lens; electricity; electromagnetism; 

quantum and atomic radiation; nucleus and radioactivity; ionizing radiation 
 

332-124 ฟิสิกส์ส ำหรับสัตวแพทย์      2(2-0-4) 
Physics for Veterinarians  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
กลศำสตร์ ของไหล ควำมร้อน เสียง แสงและเลนส์ ไฟฟ้ำ แม่เหล็กไฟฟ้ำ ควอนตัมและรังสี

อะตอม นิวเคลียสและกัมมันตภำพรังสี และรังสีไอออไนซิง  
Mechanics; fluids; heat; sound; light and lens; electricity; electromagnetism; 

quantum and atomic radiation; nucleus and radioactivity; ionizing radiations 
 
332-126  ฟิสิกส์วิทยำศำสตร์ชีวภำพ      3(3-0-6) 

Life Science Physics 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
กลศำสตร์ ของไหล ควำมร้อน เสียง แสงและเลนส์ ไฟฟ้ำ แม่เหล็กไฟฟ้ำ ควอนตัมและรังสี 

อะตอม นิวเคลียสและกัมมันตภำพรังสี รังสีไอออไนซิง 
Mechanics; fluid; heat; sound; light and lens; electricity; electromagnetism; 

quantum and atomic radiation; nucleus and radioactivity; ionizing radiation 
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332-128  ฟิสิกส์ส ำหรับทันตแพทย์      3(3-0-6) 
Physics for Dentists  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
กลศำสตร์ ของไหล ควำมร้อน เสียง แสงและเลนส์ ไฟฟ้ำ แม่เหล็กไฟฟ้ำ ควอนตัมและรังสี

อะตอม นิวเคลียสและกัมมันตภำพรังสี รังสีไอออไนซิง 
Mechanics; fluids; heat; sound; light and lens; electricity; electromagnetism; 

quantum and atomic radiation; nucleus and radioactivity; ionizing radiations 
  
332-129 ฟิสิกส์ส ำหรับนักกำยภำพบ ำบัด     3(3-0-6) 
             Physics for Physical Therapists 

รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 

            ปริมำณทำงฟิสิกส์ หน่วย และ เวกเตอร์  กำรเคลื่อนที่ใน 2 และ 3 มิต ิ งำน พลังงำน  โม
เมนตัม  ควำมร้อนและอุณหพลศำสตร์ ประจุไฟฟ้ำและสนำมไฟฟ้ำ สนำมแม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก อันตรกิริยำ
โน้มถ่วง กลศำสตร์ของไหล ฟิสิกส์นิวเคลียร์และควำมปลอดภัยทำงด้ำนรังสี 

          Units; Physical Quantities; and Vectors; Motion in Two or Three Dimensions, 
Work and Energy;  Momentum; Temperature and Heat;  Electric Charge and Electric Field;  
Magnetic Field and Magnetic Forces; Gravitation; Fluid Mechanics; Nuclear Physics and safety 
 
332-134   ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ส ำหรับสัตวแพทย์      1(0-3-0) 

Physics Lab for Veterinarians  
รำยวิชำที่ต้องเรียนพร้อมกัน : 332-124 ฟิสิกส์ส ำหรับสัตวแพทย์   

  Co- requisite : 332-124 
   กำรวัดและควำมผิดพลำด กำรใช้อุปกรณ์และมำตรวัดไฟฟ้ำ  กรำฟและสมกำร  สมบัติ
ยืดหยุ่นของสำร โมเมนต์ควำมเฉื่อย  กำรเหนี่ยวน ำแม่เหล็กไฟฟ้ำ  กำรใช้ออสซิลโลสโคป เสียงและกำรได้ยิน  
ควำมหนืดของของเหลว  เครื่องนับรังสี 

Measurement and uncertainty; electronics devices and multi-meters; graph 
and equation; elastic properties of materials; moment of inertia; electromagnetic induction; 
oscilloscope; sound and hearing;  viscosity of liquid; radiation counter 
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332-136  ปฏิบัติกำรฟิสิกส์วิทยำศำสตร์ชีวภำพ       1(0-3-0) 
Life Science Physics Lab 
รำยวิชำที่ต้องเรียนพร้อมกัน : 332-126 ฟิสิกส์วิทยำศำสตร์ชีวภำพ  

           Co-requisite : 332-126 
           กำรวัดและควำมผิดพลำด กำรใช้อุปกรณ์และมำตรวัดไฟฟ้ำ  กรำฟและสมกำร  สมบัติ

ยืดหยุ่นของสำร โมเมนต์ควำมเฉื่อย  กำรเหนี่ยวน ำแม่เหล็กไฟฟ้ำ  กำรใช้ออสซิลโลสโคป เสียงและกำรได้ยิน  
ควำมหนืดของของเหลว  เครื่องนับรังสี 

Measurement and uncertainty; electronics devices and multi-meters; graph 
and equation; elastic properties of materials; moment of inertia; electromagnetic induction; 
oscilloscope; sound and hearing;  viscosity of liquid; radiation counter 
 
332-138   ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ส ำหรับทันตแพทย์     1(0-3-0) 

Physics Lab for Dentists  
รำยวิชำที่ต้องเรียนพร้อมกัน : 332-128 ฟิสิกส์ส ำหรับทันตแพทย์ 
Co-requisite : 332-128 
กำรวัดและควำมผิดพลำด กำรใช้อุปกรณ์และมำตรวัดไฟฟ้ำ  กรำฟและสมกำร  สมบัติ

ยืดหยุ่นของสำร โมเมนต์ควำมเฉื่อย  กำรเหนี่ยวน ำแม่เหล็กไฟฟ้ำ  กำรใช้ออสซิลโลสโคป เสียงและกำรได้ยิน  
ควำมหนืดของของเหลว  เครื่องนับรังสี 

           Measurement and uncertainty; electronics devices and multi-meters; graph 
and equation; elastic properties of materials; moment of inertia; electromagnetic induction; 
oscilloscope; sound and hearing;  viscosity of liquid; radiation counter 
 
332-142  อิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับนักรังสีเทคนิค    3(3-0-6) 
  Electronics for Radiological technologists 

รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 

           บทน ำ ไดโอดสำรกึ่งตัวน ำ กำรประยุกต์ใช้ไดโอด ทรำนซิสเตอร์แบบรอยต่อไบโพล่ำร์ กำร
ไบอัส BJT ฟิลด์เอฟเฟกต์ทรำนซิสเตอร์ ออปแอมป์ ระบบเลขฐำน เลขคณิตทำงดิจิตอล รหัสดิจิตอล เกต
พ้ืนฐำนและพีชคณิตบูลีน วงจรคอมบิเนชัน 
           Introduction to Electronics Circuits; Semiconductor Diodes; Diode Applications; 
Bipolar Junction Transistors; BJTs Biasing; Field – Effect Transistors; Op – Amp; Number System; 
Digital Arithemtic; Digital Codes; Logic Gate and Boolean Algebra; Combination Circuit 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ 
1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.  มีความซื่อสัตย์สุจริต  
 2.  มีระเบียบวินัย     
 3.  มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 4.  เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 5.  มีจิตสาธารณะและถือประโยชน์เพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง   
 6.  ตระหนักและเห็นคุณค่าความเป็นไทยและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและ
นานาชาติ และด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
2.  ด้านความรู้ 
 1.  มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ 
 2.  มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ที่จะน าอธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์
เฉพาะ/เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต  
 3.  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์
อย่างต่อเนื่อง  
 4.  มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
3.  ทักษะทางปัญญา 
 1.  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
 2.  น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ไปประยุกต์หรือบูรณาการความรู้กับสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
 3.  มีความใฝ่รู้  สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่าง
ถูกต้องและสร้างสรรค์   
 4.  สามารถน าความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือท าความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม   
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1.  มีภาวะผู้น า  โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี  
 2.  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร/พลเมืองไทยและพลเมืองโลก  
 3.  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรที่ไปปฏิบัติงาน  
 4.  มีความคิดริเริ่ม สามารถวางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม   
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี 
 1.  สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ  เพื่อการวิเคราะห์  ประมวลผล  การแก้ปัญหาและ
น าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม  
 2.  มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม   
 3.  มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจ าเป็น 
 4.  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์  
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แผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  

 

รายวิชา 
ด้านคุณธรรม  จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

332-106 ฟิสิกส์ทั่วไป                       

332-107 ฟิสิกส์การเกษตร                       

332-116 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป                        

332-117 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป                        
332-120  ฟิสิกส์ส าหรับเภสัชกร                       

332-124 ฟิสิกส์ส าหรับสัตวแพทย์                       

332-126 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ                       
332-128 ฟิสิกส์ส าหรับทันตแพทย์                       

332-142 อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
นักรังสีเทคนิค   
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แผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
ด้านคุณธรรม  จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

332-134 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับ 
สัตวแพทย์ 

                      

332-136 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ 
ชีวภาพ 

                      

332-138 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับ 
ทันตแพทย์ 

                      

 



217 
 

แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อน Active Learning     

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

 
ร้อยละของการสอนแบบบรรยาย
ของจ านวนช่ัวโมงตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ      
 
 
รวมร้อยละ 100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการจดัการ
เรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในช้ันเรียน 

แบบโครงงาน 
 
  

แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

  

แบบเน้นทักษะ
กระบวนการคดิ 

  

แบบอ่ืนๆ 
  

ระบุจ านวน 
ช่ัวโมงบรรยาย 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบ ุ
การจัดการเรยีนรู ้

ระบ ุ
ร้อยละ 

332-106 ฟิสิกส์ทั่วไป           3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 
332-107 ฟิสิกส์การเกษตร     3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 
332-116 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป  
                                     1(0-3-0)                            

- - - - - - LAB 100 100 

332-117 ปฏิบัติการฟิสิกส์การเกษตร 
                                     1(0-3-0) 

- - - - - - LAB 100 100 

332-120 ฟิสิกส์ส าหรับเภสัชกร 
                                     2(2-0-4)  

30 50 15 - 20 15 - - 100 

332-124 ฟิสิกส์ส าหรับสัตวแพทย์ 
                                     2(2-0-4) 

30 50 15 - 20 15 - - 100 

332-126 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
                                     3(3-0-6) 

45 50 15 - 20 15 - - 100 

332-134 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับ 
            สัตวแพทย์            1(0-3-0) 

- - - - - - LAB 100 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

 
ร้อยละของการสอนแบบบรรยาย
ของจ านวนช่ัวโมงตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ      
 
 
รวมร้อยละ 100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการจดัการ
เรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในช้ันเรียน 

แบบโครงงาน 
 
  

แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

  

แบบเน้นทักษะ
กระบวนการคดิ 

  

แบบอ่ืนๆ 
  

ระบุจ านวน 
ช่ัวโมงบรรยาย 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบ ุ
การจัดการเรยีนรู ้

ระบ ุ
ร้อยละ 

332-136 ปฏิบัติการฟิสิกส์     
            วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1(0-3-0) 

- - - - - - LAB 100 100 

332-138 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับ 
             ทันตแพทย ์          1(0-3-0) 

- - - - - - LAB 100 100 

332-128 ฟิสิกส์ส าหรับทันตแพทย์                             
                                     3(3-0-6) 

45 50 15 - 15 20 - - 100 

332-142 อิเล็กทรอนิกสส์ าหรับ 
            นักรังสีเทคนิค        3(3-0-6) 

45 50 - - 35 15 - - 100 

332-129 ฟิสิกส์ส าหรับ 
           นักกายภาพบ าบัด     3(3-0-6) 

45 50 15 - 15 20 - - 100 

หมายเหตุ     รายวิชาต้องจัดการสอนที่เน้น active learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนชั่วโมงตามหน่วยกิต  และหลกัสูตรต้องจัดการสอนที่เน้น active learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ของรายวิชาในหลักสูตร   
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มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

************************************** 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) ตระหนักถึงความส าคัญในการใช้ชีวิตภายใต้กรอบคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมใน 
                         สังคมไทย 
  2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์สุจริต 
  3) มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  4) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ 
  5) ตัดสินใจบนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และประโยชน์ของสังคมมากกว่า 
                         ผลประโยชน์ส่วนตน 
 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  2) มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ 
  3) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน 
  4) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 
  5) จัดกิจกรรมยกย่องนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม ท าประโยชน์ต่อสังคม 
 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย การเข้า 
                         ร่วมกิจกรรม 
  2) ความมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  3) การรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
  4) พฤติกรรมการเรียนและการสอบ 
 
2.2 ความรู้ 
 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1) มีความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐานวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน และ 
                         เศรษฐศาสตร์เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง 
                         นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
  2) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบข้อก าหนดทางวิชาการ รวมถึงการปรับเปลี่ยนตาม 
                         กาลเวลาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
  3) มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขา 
                         วิชาเฉพาะทางด้านวิศวกรรม 
  4) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
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  5) เข้าใจความรู้พื้นฐานของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต 
  6) แสวงหาความรู้จากงานวิจัยและแหล่งเรียนรู้อ่ืนอย่างต่อเนื่อง 
 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1) เน้นการเรียนการสอนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
  2) มีรายวิชาโครงงานและการฝึกงาน/ในสถานประกอบการ 
 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านด้านความรู ้
  1) การประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา 
  2) การประเมินผลการเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 
  3) ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
 
2.3 ทักษะทางปัญญา 
 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ 
  2) สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึง 
                         ความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมาจากการ 
                         ตัดสินใจนั้น 
  3) มีความสามารถประมวล และศึกษาข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  และข้อโต้แย้งรวมทั้ง 
                         หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก 
  4) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปสู่การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
                         และการปฏิบัติงานจริง ตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
  5) สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาทักษะ 
                         การท างานให้เกิดประสิทธิผล 
  6) สามารถสืบค้นและประเมินข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  7) สามารถน าความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือท าความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม 
 2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การท าโครงงาน 
  3) มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
  4) มอบหมายงานโครงงานโดยใช้หลักการวิจัย 
 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) การประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา 
  2) การประเมินผลการเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
  3) ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
  4) ประเมินจากการรายงานผลการด าเนินงานและการแก้ปัญหา 
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1)ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบของตน และรับผิดชอบในการกระท าของตน 
  2)วางตัวได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
  3) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
  4) สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
  6) มีความคิดริเริ่ม สามารถวางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
  7) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป 
 2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
  1) การจัดให้มีรายวิชาฝึกงาน และการท าโครงงาน 
  2) การสอนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรโดยเน้นการท างานเป็นกลุ่ม 
 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) ประเมินจากผลการเรียนรู้ในรายวิชาฝึกงาน และโครงงาน 
  2) ประเมินจากการน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม และความสม่ าเสมอในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์แปล 
                         ความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
  2) สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) สามารถเข้าถึง และคัดเลือกความรู้จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
  4) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม 
  5) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรม และสถานการณ์โลก โดยใช้เทคโนโลยี 
                         สารสนเทศ 
 2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน ในระหว่าง 
                         ผู้เรียน ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
  2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ 
                         หลากหลายและเหมาะสม 
  3) จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                         ทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
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 2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) ทักษะการพูดในการน าเสนอผลงาน 
  2) ทักษะการเขียนรายงาน 
  3) ทักษะการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4) ความสามารถในการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืออธิบาย อภิปรายผลงานได้อย่าง  
     เหมาะสม 
  5) เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาเชิงตัวเลข 
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    แผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

รายวิชา 

ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม 

ด้านความรู ้ ทักษะปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 

332-103 ฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 1                               
332-104 ฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 2                               
332-113 ปฏิบัติกำรฟิสกิส์ส ำหรับ
วิศวกร 1 

                              

332-114 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ส ำหรับ
วิศวกร 2 

                              

 



    แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อน Active Learning     

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

 
ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนช่ัวโมงตาม

หน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ      
 
 
รวมร้อยละ 100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการ

จัดการเรียนรู้ การ
อภิปราย 

ค้นคว้าในช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

 
  

แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

  

แบบเน้นทักษะ
กระบวนการคดิ 

  

แบบอ่ืนๆ 
  

ระบุ
จ านวน 
ช่ัวโมง
บรรยา

ย 

ระบ ุ
ร้อย
ละ 

ระบ ุ
การจัดการ

เรียนรู ้

ระบ ุ
ร้อยละ 

332-103 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1                 3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 
332-104 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2                 3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 
332-113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1    (1-0-2-1)                    - - - - - - LAB 100 100 
332-114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2    (1-0-2-1)                                  - - - - - - LAB 100 100 

 

 

หมายเหตุ     รายวิชาต้องจัดการสอนที่เน้น active learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนชั่วโมงตามหน่วยกิต  และหลกัสูตรต้องจัดการสอนที่เน้น active learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

70 ของรายวิชาในหลักสูตร   
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มาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาสาขาวิชากายภาพบ าบัด 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.  มีความรู้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางกายภาพบ าบัด 
 2.  แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรม  เชน่ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ 
เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และสามารถจัดการกับปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจ
ที่เหมาะสม 
 3.  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและมีความสามารถจัดการกับปัญหาจริยธรรมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
กายภาพบ าบัด 
 4.  ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้รับรู้  และเข้าใจสิทธิของตนเองในการรับบริการกายภาพบ าบัด  
 5.  ตระหนักและเห็นคุณค่าความเป็นไทยและความแตกต่างทางวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและนานาชาติ 
และด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.  มีจิตสาธารณะที่ถูกต้องและดีงาม  และถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง   
 
ด้านความรู้ 
1. อธิบายสาระส าคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต 
2. อธิบายสาระส าคัญของศาสตร์พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
3. อธิบายสาระส าคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพกายภาพบ าบัด 
4. อธิบายสาระส าคัญของระบบสุขภาพ กฎหมาย การจัดการและการบริหารงานเบื้องต้นของระบบการบริการ
กายภาพบ าบัด 
5. มีความรู้ด้านการวิจัยและการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 
6. มีความรอบรู้โดยการผสมผสานเนื้อหาในศาสตร์ต่างๆ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
ด้านทักษะทางปัญญา 
1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้น 
2. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิด
ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการดูแลสุขภาพ 
3. สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการวิจัยหรือสร้างนวัตกรรม ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ
กายภาพบ าบัด 
4. สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้สาขากายภาพบ าบัด กับความรู้ศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือแก้ไข
ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป 
5. สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 
6. สามารถสืบค้นและประเมินข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
7. สามารถน าความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือท าความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม  
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ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีจิตบริการ สามารถปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงาน และ 
ผู้บังคับบัญชา 
2. สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและสมาชิก ในบริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 
3. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ 
4. มีความสามารถในการปรับตัวรับฟัง ยอมรับความคิดเห็น ท างานกับผู้อ่ืนได้ทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
5. มีความคิดริเริ่ม สามารถวางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถศึกษา ท าความเข้าใจประเด็นปัญหา เลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ 
คณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
ปัญหา 
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย 
และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม 
 
ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
1. สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบ าบัด ในการตรวจประเมิน วินิจฉัยทางกายภาพบ าบัด ป้องกัน 
บ าบัดรักษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบ าบัด 
2. สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบ าบัดอย่างเป็นองค์รวม โดยประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจศาสตร์
กายภาพบ าบัดและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การใช้เหตุผลทางคลินิกและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงาน 
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    แผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
ภาควิชากายภาพบ าบัด คณะแพทยศาสตร์ 

 

รายวิชา 

1.ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 3.ทักษะปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

6.ทักษะ
การปฏิบัติ

ทาง
วิชาการ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 

332-129 ฟิสิกส์ส ำหรับ 
นักกำยภำพบ ำบัด 
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แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อน Active Learning     

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

 
ร้อยละของการสอนแบบ

บรรยายของจ านวนช่ัวโมงตาม
หน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ      
 
 
รวมร้อยละ 100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการจดัการ
เรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในช้ันเรียน 

แบบโครงงาน 
 
  

แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

  

แบบเน้นทักษะ
กระบวนการคดิ 

  

แบบอ่ืนๆ 
  

ระบุจ านวน 
ช่ัวโมง

บรรยาย 

ระบ ุ
ร้อยละ 

ระบ ุ
การจัดการเรยีนรู ้

ระบ ุ
ร้อยละ 

332-129 ฟิสิกส์ส าหรับนักกายภาพบ าบัด                 
                                        3(3-0-6) 

45 50 15 - 15 20 - - 100 

หมายเหตุ     รายวิชาต้องจัดการสอนที่เน้น active learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนชั่วโมงตามหน่วยกิต  และ 
                        หลักสูตรต้องจัดการสอนที่เน้น active learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของรายวิชาในหลักสูตร   




