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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาฟิสิกส์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

       ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

       วิทยาเขตหาดใหญ่   คณะวิทยาศาสตร์   ภาควิชาฟิสิกส์ 

หมวดที่ 1  ขอ้มูลทั่วไป 
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 (ถ้ามี)
     ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
123 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ

5.1.1  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  หลักสูตร 4  ปี 

5.2 ภาษาที่ใช้ 
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับนักศึกษา  
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
ไม่มี

  รหัสหลักสูตร 25510101110752 
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
1 ปริญญา 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ............  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
 เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2518 
 การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้   ปรับปรุงมาจากหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2559 

          ไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการ  ในคราวประชุมครั้งที่ 18(9/2563)  เมื่อวันที่     
             13 พฤศจิกายน 2563 
          ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 418(1/2564) เมื่อวันที่  
             16 มกราคม 2564 

เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

      ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554  ในปีการศึกษา 2566 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
1) นักวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการวิจัยทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน 
2) นักวิเคราะห์ หรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ควบคุมกระบวนการผลิต 
3) นักวิจัย หรือนักวิชาการ หรือวิทยากรอิสระเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ 
4) นักอุตุนิยมวิทยา 
5) เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน 
6) พนักงานราชการ หรือ พนักงานของรัฐ ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (แผนกสอบเทียบ/เครื่องมือ) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ด้านวิทยาศาสตร์  
7) พนักงาน ตัวแทน หรือนักวิทยาศาสตร์ฝ่ายส่งเสริมการขายเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
8) ผู้สอนวิชาฟิสิกส์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

 



3 

9. ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล ระดับการศึกษา
ที่จบ 

ชื่อหลักสูตรที่จบ
การศึกษา 

สาขาวิชาท่ี
จบการศึกษา 

ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา ปีที่จบ
การศึกษา 

1  รองศาสตราจารย ์ นายชัชชัย พุทซ้อน ปริญญาเอก Doctor of Philosopy Materials 
Physics 

Institute National des Sciences 
Appliquees, Lyon, France 

2553 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ ฟิสิกส ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 
ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2543 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวสุทธิดา รักกะเปา ปริญญาเอก Doctor of Philosopy Science and 
Technology 
Education 

มหาวิทยาลยัมหิดล 2553 

ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2547 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางปภาวี ฟาน โดมเมเลน ปริญญาเอก Doctor of Philosopy Physics and 

Mathematics 
Science 

Saint Petersburg State Polytechnical 
University, Russia Federation 

2553 

ปริญญาโท Master of Science Engineering 
and Technolo
gy 

Saint Petersburg State Polytechnical 
University, Russia Federation 

2549 

ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2541 

4. อาจารย ์ นายพฤฒิ กาฬสุวรรณ ปริญญาเอก Doctor of Philosopy Physics University of Bristol, U.K. 2555 
ปริญญาโท Master of Science Physics Durham University, U.K. 2550 
ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2547 

5. อาจารย์ นางสาวเพราพิมพ์ ลิ่มสกุล ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Bioengineering University of California San Diego, U.S.A. 2562 
ปริญญาโท Master of Science Bioengineering University of Californai San Diego, U.S.A. 2558 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2555 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรในครั้งนี้ และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้  
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 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 

13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
จ านวน   166   รายวิชา ได้แก่ 

1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 3 รายวิชา ได้แก่ 
001-101 อาเซียนศึกษา 

(ASEAN Studies) 
2((2)-0-4) 

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  
(The King’s Philosophy and Sustainable Development) 

2((2)-0-4) 

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ  
(Idea to Entrepreneurship) 

1((1)-0-2) 

2) คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 1 รายวิชา ได้แก่ 
001-131 สุขภาวะกายและจิต  

(Healthy Body and Mind) 
2((2)-0-4) 

3) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา จ านวน 1 รายวิชา ได้แก่ 
061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย  

(Aesthetics of Thai Dance) 
1((1)-0-2) 

4) วิทยาลัยนานาชาติ จ านวน 25 รายวิชา ได้แก่ 
142-111 ยกเครื่องเรื่องอังกฤษ  

(English Booster) 
2((2)-0-4) 
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142-112 อังกฤษออนแอร์ 
 (English On Air) 

2((2)-0-4) 

142-115 ภาษาอังกฤษส าหรับพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(English for Basic IT) 

1((1)-0-2) 

142-116 อังกฤษจริตจะก้าน  
(English Pronunciation) 

1((1)-0-2) 

142-121 โลกแห่งอนาคต  
(The Future Earth) 

2((2)-0-4) 

142-124 การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์  
(Creative Problem Solving) 

2((2)-0-4) 

142-129 คิดไปข้างหน้า  
(Organic Thinking) 

2((2)-0-4) 

142-135 พับเพียบเรียบร้อย  
(Paper Craft) 

1((1)-0-2) 

142-136 ปั้นดินให้เป็นดาว  
(Sculpture) 

1((1)-0-2) 

142-137 ใคร ๆ ก็วาดได้  
(Everyone Can Draw) 

1((1)-0-2) 

142-138 มนต์รักเสียงดนตรี  
(The Sound of Musics) 

1((1)-0-2) 

142-139 ท่องโลกศิลปะ  
(Through The World of Art) 

1(1-0-2) 

142-211 อังกฤษกันทุกวัน  
(English Everyday) 

2((2)-0-4) 

142-212 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาปัจเจกบุคคล  
(English for Personality Development) 

2((1)-2-3) 

142-214 ภาษาสื่อและศิลปะการเล่าเรื่อง  
(Media Language and Art of Storytelling) 

1((1)-0-2) 

142-224 สื่อสร้างสรรค์ส าหรับการน าเสนอผลงานวิชาการ  
(Creative Medias for Academic Presentation) 

1((1)-0-2) 

142-225 ปัจจัยที่ 5  
(The 5th need) 

2((2)-0-4) 

142-226 การออกแบบการน าเสนอแบบสร้างสรรค์ส าหรับการประชุมวิชาการและ
การสื่อสาร  
(Creative Presentation Design for Conference and Communication) 

1((1)-0-2) 

142-227 ท าเงินด้วย Youtube  
(Youtube Marketing and Viral Videography) 

1((1)-0-2) 

142-228 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์  
(Basic (Product Design Branding) 

1((1)-0-2) 

142-229 การจัดการสื่อโฆษณาออนไลน์  
(Online Advertising Management) 

1((1)-0-2) 
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142-234 โลกสวย  
(Life is Beautiful) 

1((1)-0-2) 

142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า  
(The Designers and Their Black Attires) 

1(1-0-2) 

142-238 ตะลอนทัวร์ 
(Learn to Roam) 

2((2)-0-4) 

142-239 ศิลปะการด าเนินชีวิต  
(Art of Living) 

3((3)-0-6) 

5) คณะการแพทย์แผนไทย จ านวน 1 รายวิชา ได้แก่ 
190-404 ธรรมชาติบ าบัด  

(Natural Therapy) 
2((2)-0-4) 

6) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 9 รายวิชา ได้แก่ 
200-103 ชีวิตยุคใหม่ด้วยใจสีเขียว  

(Modern Life for Green Love)  
2((2)-0-4) 

200-107 การเชื่อมต่อสรรพสิ่งเพ่ือชีวิตยุคดิจิตัล  
(Internet of Thing for Digital life) 

2((2)-0-4) 

200-115 พ้ืนฐานไฟฟ้าส าหรับงานวิศวกรรม  
(Basic Electrical Engineering) 

3((2)-2-5) 

200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพ้ืนฐาน 
(Basic Engineering Drawing) 

2((2)-0-4) 

225-221 วิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  
(Safety and Environmental Engineering) 

3((3)-0-6) 

225-344 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่  
(Modern Industrial Plant Design) 

3((3)-0-6) 

226-211 กระบวนการผลิต  
(Manufacturing Processes) 

3(3-0-6) 

226-212 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 1  
(Manufacturing Processes Laboratory I) 

1(0-3-0) 

7) คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 22 รายวิชา ได้แก่ 
315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

(Introduction to Intellectual Property) 
2((2)-0-4) 

315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 
(Benefit of Mankinds) 

1((1)-0-2) 

315-201 ชีวิตแห่งอนาคต  
(Life in the Future) 

2((2)-0-4) 

315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล  
(Thinking and Reasoning) 

2((2)-0-4) 

322-100 ค านวณศิลป์  
(The Art of Computing) 

2((2)-0-4) 

322-101 แคลคูลัส 1  
(Calculus I) 

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

3((3)-0-6) 

324-101 เคมีทั่วไป 1  
(General Chemistry I) 

3((3)-0-6) 

324-102 เคมีทั่วไป 2 
(General Chemistry II) 

3((3)-0-6) 

325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 
(General ChemistryLaboratory I) 

1(0-3-0) 

325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 
(General ChemistryLaboratory II) 

1(0-3-0) 

330-101 หลักชีววิทยา 1  
(Pinciples of Biology I) 

3((3)-0-6) 

331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1  
(Principles of BiologyLaboratory I) 

1(0-3-0) 

332-100 กุญแจไขธรรมชาติ  
(Key to Nature) 

2((2)-0-4) 

336-214 กินดี ชีวิตดี  
(Smart Eating and Being Healthy) 

2((2)-0-4) 

336-215 ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ  
(Safety Life from Toxic Substances) 

2((2)-0-4) 

336-216 ยาและสุขภาพ  
(Drug and Health) 

2((2)-0-4) 

340-103 วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือชีวิต  
(Applied Science for Life) 

2((2)-0-4) 

340-151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน  
(Science and Technology in Daily Life) 

2((2)-0-4) 

340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ  
(The Aesthetic in Photography) 

1((1)-0-2) 

345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Technology Literacy) 

2((2)-0-4) 

348-103 การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี  
(Applied nanotechnology) 

2((2)-0-4) 

8) คณะแพทยศาสตร์ จ านวน 1 รายวิชา ได้แก่  
388-100 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์  

(Health for All) 
1((1)-0-2) 

9) คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 6 รายวิชา ได้แก่ 
472-113 ดาบสองคม  

(Black and White) 
2((2)-0-4) 

472-114 กบนอกกะลา  
(Creative Thinking) 
 

2((2)-0-4) 
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472-115 ฉันต้องรอด 
(Survival 101) 

2((2)-0-4) 

472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น 
(Local Arts and Fabric) 

1((1)-0-2) 

472-117 สุขภาพดี ชีวีมีสุข  
(Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life) 

1((1)-0-2) 

472-118 เงินในกระเป๋า  
(Pocket Money) 

2((2)-0-4) 

10) คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม จ านวน  1 รายวิชา ได้แก่
820-100 รักษ์โลก รักษ์เรา 

(Save Earth Save Us) 
2((2)-0-4) 

11) คณะนิติศาสตร์ จ านวน 4 รายวิชา ได้แก่
874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

(Law relating to Occupations and Everyday Life) 
2((2)-0-4) 

874-193 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
(General Principles of Law and Judicial Process) 

2((2)-0-4) 

874-194 ภาษีอากรกับชีวิต  
(Taxation and Life) 

2((2)-0-4) 

874-195 สิทธิมนุษยชนกับความเป็นพลเมือง 
(Human Rights and Citizenship) 

2((2)-0-4) 

12) คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 92 รายวิชา ได้แก่
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ 

(Essential English) 
2((2)-0-4) 

890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
(Everyday English) 

2((2)-0-4) 

890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 
(English on the Go) 

2((2)-0-4) 

890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล 
(English in the Digital World) 

2((2)-0-4) 

890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  
(English for Academic Success) 

2((2)-0-4) 

890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
(Improving English Writing Skills) 

2((2)-0-4) 

890-011 อ่านได้ใกล้ตัว  
(Reading All Around) 

2((2)-0-4) 

890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน  
(Strategic Reading for Greater Comprehension) 

2((2)-0-4) 

890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ  
(Better Academic Texts Readers) 

2((2)-0-4) 

890-014 ฝึกส าเนียงผ่านเสียงเพลง 
(English Pronunciation through Songs) 

2((2)-0-4) 
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890-015 ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง  
(English Grammar for Real Life Communication) 

2((2)-0-4) 

890-020 การสนทนาภาษาอังกฤษ  
(English Conversation) 

2((2)-0-4) 

890-021 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ  
(From Listening to Speaking English) 

2((2)-0-4) 

890-022 การน าเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ  
(Presentations and Public Speaking in English) 

2((2)-0-4) 

890-023 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม  
(Learning English Through Cultures) 

2((2)-0-4) 

890-024 รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ  
(Creating English Short Films) 

2((2)-0-4) 

890-025 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ  
(Study Skills in English for Higher Studies) 

2((2)-0-4) 

890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ  
(Reading to Write in English) 

2((2)-0-4) 

890-030 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ  
(English Communication for Business) 

2((2)-0-4) 

890-031 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน  
(English in the Workplace) 

2((2)-0-4) 

890-032 ภาษาอังกฤษส าหรับนักท่องเที่ยว  
(English for Travelers) 

2((2)-0-4) 

890-033 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการรุ่นใหม่  
(English for New Generations of Consumers and 
Entrepreneurs) 

2((2)-0-4) 

890-040 การเขียนเพ่ือการสมัครงาน  
(Writing for Job Application) 

2((2)-0-4) 

890-041 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสัมภาษณ์งาน  
(English for Job Interview) 

2((2)-0-4) 

890-050 แปลสิกูเกิล  
(Google Translate Me) 

2((2)-0-4) 

890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา  
(English Twenty-Four/Seven) 

2((2)-0-4) 

890-061 ภาษาอังกฤษเพ่ือการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล  
(English for Digital Literacy) 

2((2)-0-4) 

890-070 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน  
(Winning English Test for Employment) 

2((2)-0-4) 

890-071 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ  
(Winning English Test for Higher Studies) 

2((2)-0-4) 

891-010 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น  
(Basic Japanese) 

2((2)-0-4) 
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891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน  
(Japanese Conversation in Daily Life) 

2((2)-0-4) 

891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ท างาน  
(Japanese Conversation in the Workplace) 

2((2)-0-4) 

891-020 ภาษาจีนเบื้องต้น  
(Basic Chinese) 

2((2)-0-4) 

891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน  
(Chinese Conversation in Daily Life) 

2((2)-0-4) 

891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ท างาน  
(Chinese Conversation in the Workplace) 

2((2)-0-4) 

891-030 ภาษามลายูเบื้องต้น  
(Basic Malay) 

2((2)-0-4) 

891-031 สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน  
(Malay Conversation in Daily Life) 

2((2)-0-4) 

891-032 สนทนาภาษามลายูเพ่ือการท่องเที่ยว  
(Malay Conversation for Tourism) 

2((2)-0-4) 

891-033 ภาษามลายูกลางส าหรับสัตวแพทย์  
(Standard Malay for Veterinary Students) 

2((2)-0-4) 

891-034 ภาษามลายูถิ่นส าหรับสัตวแพทย์  
(Malay Dialect for Veterinary Students) 

2((2)-0-4) 

891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น  
(Basic Korean) 

2((2)-0-4) 

891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน  
(Korean Conversation in Daily Life) 

2((2)-0-4) 

891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท างาน  
(Korean Conversation in the Workplace) 

2((2)-0-4) 

891-050 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น  
(Basic German) 

2((2)-0-4) 

895-001 พลเมืองที่ดี  
(Good Citizens) 

2((2)-0-4) 

895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์  
(Thinking and Predictable Behavior) 

2((2)-0-4) 

895-011 การคิดเพ่ือสร้างสุข  
(Cultivating Happiness through Positivity) 

2((2)-0-4) 

895-012 การคิดเชิงบวก  
(Positive Thinking) 

2((2)-0-4) 

895-020 ขิมไทย  
(Thai Khim) 

1((1)-0-2) 

895-021 ร้อง เล่น เต้นร า  
(Singing, Playing, Dancing) 

1((1)-0-2) 
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895-022 จังหวะจะเพลง  
(Rhythm and Song) 

1((1)-0-2) 

895-023 กีตาร์  
(Guitar) 

1((1)-0-2) 

895-024 อูคูเลเล่  
(Ukulele) 

1((1)-0-2) 

895-025 ฮาร์โมนิกา  
(Harmonica) 

1((1)-0-2) 

895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน  
(Drama and Self-reflection) 

1((1)-0-2) 

895-027 อรรถรสภาษาไทย  
(Appreciation in Thai Language) 

1((1)-0-2) 

895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์  
(Creative Drawing) 

1((1)-0-2) 

895-030 ว่ายน้ า  
(Swimming) 

1((1)-0-2) 

895-031 เทนนิส  
(Tennis) 

1((1)-0-2) 

895-032 บาสเกตบอล  
(Basketball) 

1((1)-0-2) 

895-033 กรีฑา  
(Track and Field) 

1((1)-0-2) 

895-034 ลีลาศ  
(Social Dance) 

1((1)-0-2) 

895-035 เปตอง  
(Petanque) 

1((1)-0-2) 

895-036 ค่ายพักแรม  
(Camping) 

1((1)-0-2) 

895-037 แบดมินตัน  
(Badminton) 

1((1)-0-2) 

895-038 เทเบิลเทนนิส  
(Table Tennis) 

1((1)-0-2) 

895-039 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  
(Exercise for Health) 

1((1)-0-2) 

895-040 จิตวิทยาความรัก  
(Psychology of Love) 

2((2)-0-4) 

895-041 ปรัชญาจริยะ  
(Ethical Philosophy) 

2((2)-0-4) 

895-042 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21  
(Art of communication in Thai language in the 21st century) 

2((2)-0-4) 
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895-043 การใช้ภาษาไทย 
(Thai Usage) 

2((2)-0-4) 

895-044 ภาษาไทยร่วมสมัย 
(Contemporary Thai Language) 

2((2)-0-4) 

895-045 ทักษะการสื่อสาร  
(Communication Skills) 

2((2)-0-4) 

895-046 ความคิดและการสื่อสาร  
(Thoughts and Communication) 

2((2)-0-4) 

895-047 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์  
(History in Movies) 

2((2)-0-4) 

895-048 การวาดเส้นและระบายสี  
(Drawing and Painting) 

2((2)-0-4) 

895-049 ศิลปะกับความสุข  
(Art for Happiness) 

2((2)-0-4) 

895-050 ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม 
(Arts in Multicultural Society) 

2((2)-0-4) 

895-051 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
(Contemporary Arts and Culture) 

2((2)-0-4) 

895-052 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
(Creative Tourism) 

2((2)-0-4) 

895-053 การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา 
(Volunteer tourism) 

2((2)-0-4) 

895-054 การเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยวแบบประหยัด 
(Learning through Backpacking Trips) 

2((2)-0-4) 

895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก  
(World Heritage Journey) 

2((2)-0-4) 

895-056 สงขลาศึกษา  
(Songkhla Studies) 

2((2)-0-4) 

895-057 ดนตรีไทย  
(Thai Classical Music) 

2((2)-0-4) 

895-058 สังคีตศิลป์ไทย  
(Thai Music Art) 

2((2)-0-4) 

895-059 ดนตรีตะวันตก  
(Western Music) 

2((2)-0-4) 

895-060 การพลศึกษาและนันทนาการ 
(Physical Education and Recreation) 

2((2)-0-4) 

895-061 ฟิตและเฟิร์ม  
(Fit and Firm) 

2((2)-0-4) 

895-062 ลดเวลานั่ง เพิ่มเวลายืน 
(Active Lifestyle) 

2((2)-0-4) 
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895-063 อ้วนได้ก็ผอมได้ 
(Fat to Fit) 

2((2)-0-4) 

895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 
(Wisdom of Living) 

2((2)-0-4) 

13) วิทยาลัยนานาชาติ จ านวน 2 รายวิชา ได้แก่
950-102 ชีวิตที่ดี 

(Happy and Peaceful Life) 
3((3)-0-6) 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน   จ านวน 2 รายวิชา ได้แก่ 
332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน(Fundamental Physics) 3((3)-0-6) 
333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน(Fundamental PhysicsLaboratory) 1(0-2-1) 

    13.3 การบริหารจัดการ 
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร
2) แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา อาจารย์ผู้สอน และ

นักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล 
3) มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้

บรรลุเป้าหมายรายวิชา 
4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน ด้านเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานผลการเรียนรู้และจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิ มคอ. 3 และ มคอ. 4 รวมถึงติดตามประเมินผลรายวิชา พร้อม
จัดท ารายงานผลด าเนินงานของรายวิชา มคอ. 5 และ มคอ. 6 และรายงานผลด้วย TOR/SAR 
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หมวดที่ 2  ขอ้มูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา  ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา

 ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ที่มีความรู้พ้ืนฐานด้านฟิสิกส์และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตาม
มาตรฐานสากล มีความสามารถในการบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้ ฟิสิกส์กับศาสตร์อ่ืน ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ 
โดยจัดการศึกษาตามแนวทางพัฒนาการนิยม (Progressivism) ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้  เน้น
กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) การใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) และส่งเสริม
และสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-directed learning) สร้างเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และยึด
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง   

   1.2 ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 
  ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศ รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยี

อย่างเหมาะสมนั้นจ าเป็นต้องสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์เป็น
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานที่ส าคัญในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ความรู้ทางฟิสิกส์ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีสมัยใหม่  นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เป็นต้น 
ดังนั้นสาขาวิชาฟิสิกส์จึงได้มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในสาขาฟิสิกส์ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศและส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

  1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. ประยุกต์ความรู้และหลักการทางฟิสิกส์เพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบันได้ และสามารถบูรณา
การความรู้ผ่านกระบวนทดลองทางวิทยาศาสตร์เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ฟิสิกส์หรือสร้าง
ชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาในงานภาคอุตสาหกรรมและสังคมได้

2. ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางฟิสิกส์ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสร้างสรรค์
3. สื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและตรงความหมายใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือแสวงหาข้อมูลและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย เคารพในกฎระเบียบของสังคม และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา (5ปี)

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนให้เป็น active
learning

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียน
  การสอนแบบ active learning 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ 

3. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนที่ใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการ
เรียน

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ
อาจารย์

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการ
เรียน  การสอนแบบ active
learning

3. ผลการประเมินรายวิชา
4. ผลการประเมินการสอน
5.ประเมินประสิทธิภาพการเรียน
การสอน แบบ active learning 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

2. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และการประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของ
ผู้เรียนในแผนการจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชา

1. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการ
เรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง

3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง

4. จ านวนรายวิชาที่ก าหนด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3. ปรับปรุงวิธีการวัดและการ
ประเมินผล

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์เกี่ยวกับวิธีการวัด
และประเมินผล 

2. ก าหนดให้มีคณะกรรมการวิเคราะห์
ข้อสอบในทุกรายวิชา 

3. ก าหนดเกณฑ์ในการวัดและประเมิน
แต่ละรายวิชา 

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ
อาจารย์

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทักษะในการวัดและ
ประเมินผล

3. รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ
4. ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ
5. เกณฑ์การวัดและประเมินผล
6. จ านวนรายวิชาที่ใช้วิธีการวัด

และประเมินผลตามเกณฑ์ที่
ก าหนด

7. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ระบบการวัดและประเมินผล
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้บรรลุ PLOs ของ
หลักสูตร 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

2. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้
เพ่ือให้บรรลุ  PLOs ของหลักสูตร
รวมทั้งทักษะการปฏิบัติ ทางวิชาชีพ

1. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตร

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร

3. ผลการประเมินนักศึกษาต่อการ
จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของหลักสูตร
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสตูร 

1. ระบบการจัดการศึกษา

    1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน

        มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน มีระยะเวลาไมนอยกวา 8 สัปดาห ตามการพิจารณาของคณะกรรมการ            

        ประจาหลักสูตร 

  1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 ไม่มี  

2. การด าเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน

วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08:00 -16:30 น. 
ภาคต้น   เดือน มิถุนายน – ตุลาคม  
ภาคปลาย  เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม 
ภาคฤดูร้อน เดือน มีนาคม – พฤษภาคม  

    2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
       เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอด

ชีวิต พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ฏ) 
    2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

1) ความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ า
2) ความรู้พ้ืนฐานด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอที่จะเรียนต่อ

    2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1) นักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ให้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยคณะหรือ

มหาวิทยาลัย
2) จัดสอนเสริมให้แก่นักศึกษาที่มีความรู้พ้ืนฐานด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ต่ า
3) ก าหนดเกณฑ์รับนักศึกษาเข้าสาขา เป็นเฉพาะคนที่ผ่านวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐานเท่านั้น

    2.5 แผนการรับนักศึกษาและจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ ในระยะ   5 ปี  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ปีที่ 1 50 50 50 50 50 

ปีที่ 2 50 50 50 50 

ปีที่ 3 50 50 50 

ปีที่ 4 50 50 

จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ - - - 50 50 

1.1 ระบบ
           ระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกต ิ1 ภาคการศึกษาปกติ มี ระยะเวลาการศึกษา     

           ไมนอยกวา 15 สัปดาห และขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตาม ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวย 

           การศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต
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 2.6 งบประมาณตามแผน   
               2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

               2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

 
   2.7 ระบบจัดการศึกษา 
         แบบชั้นเรียน 
   2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 
2563 (ภาคผนวก ฏ) 
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   2.9 การจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรนี้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  (ตัวอย่าง)                        
1)  มีรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (work integrated  learning: WIL) เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง และการผสมผสานการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนผนวกกับการเรียน
ในห้องเรียน  ทั้งในรูปแบบการฝึกงาน และสหกิจศึกษา เป็นต้น โดยจัดการเรียนการสอนแบบ  WIL ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร 
2) ก าหนดให้มีรายวิชาสหกิจศึกษา/การฝึกปฏิบัติตามที่สภาวิชาชีพก าหนด  โดยมีผู้ไปปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  ของจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร 
3) ก าหนดให้รายวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวน
ชั่วโมงตามหน่วยกิตทฤษฎี จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของรายวิชาในหลักสูตร 
4) ก าหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชาใน
หลักสูตร 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ 
3.1 หลักสูตร 

             3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 123 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30 หน่วยกิต 
 สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์   4 หน่วยกิต 
 สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ    5 หน่วยกิต 
 สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการ     1 หน่วยกิต 
 สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล    4 หน่วยกิต 
 สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข   4 หน่วยกิต 
 สาระท่ี 6 ภาษาและการสื่อสาร     4 หน่วยกิต 
 สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา     2 หน่วยกิต 
                                รายวิชาเลือก      6 หน่วยกิต 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ      87 หน่วยกิต 
 1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน                        25 หน่วยกิต                   
 2) กลุ่มวิชาบังคับ      
  แผนโครงงาน              43 หน่วยกิต 
  แผนสหกิจศึกษา  
                                    แบบ 1 ภาคการศึกษา             43 หน่วยกิต 
       แบบ 2 ภาคการศึกษา                               49 หน่วยกิต 
           3) กลุ่มวิชาเลือก      
  แผนโครงงาน              19 หน่วยกิต 
  แผนสหกิจศึกษา      
        แบบ 1 ภาคการศึกษา                     19 หน่วยกิต 
        แบบ 2 ภาคการศึกษา                     13 หน่วยกิต 
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  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี         6 หน่วยกิต 
 
 3.1.3 รายวิชา/กลุ่มสาระ/Module 
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต    
สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 
บังคับ จ านวน 4 หน่วยกิต 
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน (The King’s Philosophy and 

Sustainable Development) 
2((2)-0-4) 

388-100 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ (Health for All) 1((1)-0-2) 
315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ (Benefit of Mankinds) 1((1)-0-2) 
 
สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 
บังคับ จ านวน 5 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
950-102 ชีวิตที่ดี (Happy and Peaceful Life) 3((3)-0-6) 
895-001 พลเมืองที่ดี (Good Citizens) 2((2)-0-4) 
142-239 ศิลปะการด าเนินชีวิต (Art of Living) 3((3)-0-6) 
 
สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการ 
บังคับ จ านวน 1 หน่วยกิต 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ (Idea to Entrepreneurship) 1((1)-0-2) 
 
สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล 
บังคับ จ านวน 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต (Life in the Future) 2((2)-0-4) 
820-100 รักษ์โลก รักษ์เรา (Save Earth Save Us) 2((2)-0-4) 
200-103 ชีวิตยุคใหม่ด้วยใจสีเขียว (Modern Life for Green Love)  2((2)-0-4) 
142-121 โลกแห่งอนาคต (The Future Earth) 2((2)-0-4) 
472-115 ฉันต้องรอด (Survival 101) 2((2)-0-4) 
บังคับ จ านวน 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Literacy) 2((2)-0-4) 
200-107 การเชื่อมต่อสรรพสิ่งเพ่ือชีวิตยุคดิจิตัล (Internet of Thing for Digital life) 2((2)-0-4) 
142-225 ปัจจัยที่ 5 (The 5th need) 2((2)-0-4) 
472-113 ดาบสองคม (Black and White) 2((2)-0-4) 
 
สาระท่ี 5การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 
บังคับ จ านวน 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล (Thinking and Reasoning) 2((2)-0-4) 
895-011 การคิดเพ่ือสร้างสุข (Cultivating Happiness through Positivity) 2((2)-0-4) 
895-012 การคิดเชิงบวก (Positive Thinking) 2((2)-0-4) 
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142-124 การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving) 2((2)-0-4) 
472-114 กบนอกกะลา (Creative Thinking) 2((2)-0-4) 
 
 
บังคับ จ านวน 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
322-100 ค านวณศิลป์ (The Art of Computing) 2((2)-0-4) 
895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์ (Thinking and Predictable Behavior) 2((2)-0-4) 
142-129 คิดไปข้างหน้า (Organic Thinking) 2((2)-0-4) 
472-118 เงินในกระเป๋า (Pocket Money) 2((2)-0-4) 
 
สาระท่ี 6 ภาษาและการสื่อสาร 
บังคับ จ านวน 4 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ (Essential English) 2((2)-0-4) 
890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน (Everyday English) 2((2)-0-4) 
890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ (English on the Go) 2((2)-0-4) 
890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล (English in the Digital World) 2((2)-0-4) 
890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (English for Academic Success) 2((2)-0-4) 
 
สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 
บังคับ จ านวน 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
895-020 ขิมไทย (Thai Khim) 1((1)-0-2) 
895-021 ร้อง เล่น เต้นร า (Singing, Playing, Dancing) 1((1)-0-2) 
895-022 จังหวะจะเพลง (Rhythm and Song) 1((1)-0-2) 
895-023 กีตาร์ (Guitar) 1((1)-0-2) 
895-024 อูคูเลเล่ (Ukulele) 1((1)-0-2) 
895-025 ฮาร์โมนิกา (Harmonica) 1((1)-0-2) 
895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน (Drama and Self-reflection) 1((1)-0-2) 
895-027 อรรถรสภาษาไทย (Appreciation in Thai Language) 1((1)-0-2) 
895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์ (Creative Drawing) 1((1)-0-2) 
895-030 ว่ายน้ า (Swimming) 1((1)-0-2) 
895-031 เทนนิส (Tennis) 1((1)-0-2) 
895-032 บาสเกตบอล (Basketball) 1((1)-0-2) 
895-033 กรีฑา (Track and Field) 1((1)-0-2) 
895-034 ลีลาศ (Social Dance) 1((1)-0-2) 
895-035 เปตอง (Petanque) 1((1)-0-2) 
895-036 ค่ายพักแรม (Camping) 1((1)-0-2) 
895-037 แบดมินตัน (Badminton) 1((1)-0-2) 
895-038 เทเบิลเทนนิส (Table Tennis) 1((1)-0-2) 
895-039 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ (Exercise for Health) 1((1)-0-2) 
340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ (The Aesthetic in Photography) 1((1)-0-2) 
061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย (Aesthetics of Thai Dance) 1((1)-0-2) 
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472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น (Local Arts and Fabric) 1((1)-0-2) 
472-117 สุขภาพดี ชีวีมีสุข (Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life) 1((1)-0-2) 
142-234 โลกสวย (Life is Beautiful) 1((1)-0-2) 
142-135 พับเพียบเรียบร้อย (Paper Craft) 1((1)-0-2) 
142-136 ปัน้ดินให้เป็นดาว (Sculpture) 1((1)-0-2) 
142-137 ใคร ๆ ก็วาดได้ (Everyone Can Draw) 1((1)-0-2) 
142-138 มนต์รักเสียงดนตรี (The Sound of Musics) 1((1)-0-2) 
142-139 ท่องโลกศิลปะ (Through The World of Art) 1((1)-0-2) 
142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า (The Designers and Their Black Attires) 1((1)-0-2) 

 
รายวิชาเลือก 
บังคับ จ านวน 2 หน่วยกิต 
315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Introduction to Intellectual 

Property) 
2((2)-0-4) 

เลือก จ านวน 4 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
001-101 อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies) 2((2)-0-4) 
001-131 สุขภาวะกายและจิต (Healthy Body and Mind) 2((2)-0-4) 
142-111 ยกเครื่องเรื่องอังกฤษ (English Booster) 2((2)-0-4) 
142-112 อังกฤษออนแอร์ (English On Air) 2((2)-0-4) 
142-115 ภาษาอังกฤษส าหรับพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (English for Basic IT) 1((1)-0-2) 
142-116 อังกฤษจริตจะก้าน (English Pronunciation) 1((1)-0-2) 
142-211 อังกฤษกันทุกวัน (English Everyday) 2((2)-0-4) 
142-212 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาปัจเจกบุคคล (English for Personality 

Development) 
2((1)-2-3) 

142-214 ภาษาสื่อและศิลปะการเล่าเรื่อง (Media Language and Art of Storytelling) 1((1)-0-2) 
142-224 สื่อสร้างสรรค์ส าหรับการน าเสนอผลงานวิชาการ (Creative Medias for Academic 

Presentation) 
1((1)-0-2) 

142-226 การออกแบบการน าเสนอแบบสร้างสรรค์ส าหรับการประชุมวิชาการและการสื่อสาร 
(Creative Presentation Design for Conference and Communication) 

1((1)-0-2) 

142-227 ท าเงินด้วย Youtube (Youtube Marketing and Viral Videography) 1((1)-0-2) 
142-228 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ (Basic (Product Design Branding) 1((1)-0-2) 
142-229 การจัดการสื่อโฆษณาออนไลน์ (Online Advertising Management) 1((1)-0-2) 
142-238 ตะลอนทัวร์ (Learn to Roam) 2((2)-0-4) 
190-404 ธรรมชาติบ าบัด (Natural Therapy) 2((2)-0-4) 
332-100 กุญแจไขธรรมชาติ (Key to Nature) 2((2)-0-4) 
336-214 กินดี ชีวิตดี (Smart Eating and Being Healthy) 2((2)-0-4) 
336-215 ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ (Safety Life from Toxic Substances) 2((2)-0-4) 
336-216 ยาและสุขภาพ (Drug and Health) 2((2)-0-4) 
340-103 วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือชีวิต (Applied Science for Life) 2((2)-0-4) 
340-151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน (Science and Technology in Daily 

Life) 
2((2)-0-4) 
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348-103 การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี (Applied Nanotechnology) 2((2)-0-4) 
874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน (Law relating to 

Occupations and Everyday Life) 
2((2)-0-4) 

874-193 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (General Principles of 
Law and Judicial Process) 

2((2)-0-4) 

874-194 ภาษีอากรกับชีวิต (Taxation and Life) 2((2)-0-4) 
874-195 สิทธิมนุษยชนกับความเป็นพลเมือง (Human Rights and Citizenship) 2((2)-0-4) 
890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ (Improving English Writing Skills) 2((2)-0-4) 
890-011 อ่านได้ใกล้ตัว (Reading All Around) 2((2)-0-4) 
890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน (Strategic Reading for Greater Comprehension) 2((2)-0-4) 
890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ (Better Academic Texts Readers) 2((2)-0-4) 
890-014 ฝึกส าเนียงผ่านเสียงเพลง (English Pronunciation through Songs) 2((2)-0-4) 
890-015 ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง (English Grammar for Real Life 

Communication) 
2((2)-0-4) 

890-020 การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) 2((2)-0-4) 
890-021 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ (From Listening to Speaking English) 2((2)-0-4) 
890-022 การน าเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (Presentations and 

Public Speaking in English) 
2((2)-0-4) 

890-023 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม (Learning English Through Cultures) 2((2)-0-4) 
890-024 รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ (Creating English Short Films) 2((2)-0-4) 
890-025 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ (Study Skills in English for Higher 

Studies) 
2((2)-0-4) 

890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ (Reading to Write in English) 2((2)-0-4) 
890-030 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (English Communication for Business) 2((2)-0-4) 
890-031 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน (English in the Workplace) 2((2)-0-4) 
890-032 ภาษาอังกฤษส าหรับนักท่องเที่ยว (English for Travelers) 2((2)-0-4) 
890-033 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (English for New 

Generations of Consumers and Entrepreneurs) 
2((2)-0-4) 

890-040 การเขียนเพ่ือการสมัครงาน (Writing for Job Application) 2((2)-0-4) 
890-041 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสัมภาษณ์งาน (English for Job Interview) 2((2)-0-4) 
890-050 แปลสิกูเกิล (Google Translate Me) 2((2)-0-4) 
890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา (English Twenty-Four/Seven) 2((2)-0-4) 
890-061 ภาษาอังกฤษเพ่ือการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (English for Digital Literacy) 2((2)-0-4) 
890-070 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน (Winning English Test for 

Employment) 
2((2)-0-4) 

890-071 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ (Winning English Test for Higher 
Studies) 

2((2)-0-4) 

891-010 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (Basic Japanese) 2((2)-0-4) 
891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน (Japanese Conversation in Daily Life) 2((2)-0-4) 
891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ท างาน (Japanese Conversation in the Workplace) 2((2)-0-4) 
891-020 ภาษาจีนเบื้องต้น (Basic Chinese) 2((2)-0-4) 



25 
 

891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน (Chinese Conversation in Daily Life) 2((2)-0-4) 
891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ท างาน (Chinese Conversation in the Workplace) 2((2)-0-4) 
891-030 ภาษามลายูเบื้องต้น (Basic Malay) 2((2)-0-4) 
891-031 สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน (Malay Conversation in Daily Life) 2((2)-0-4) 
891-032 สนทนาภาษามลายูเพ่ือการท่องเที่ยว (Malay Conversation for Tourism) 2((2)-0-4) 
891-033 ภาษามลายูกลางส าหรับสัตวแพทย์ (Standard Malay for Veterinary Students) 2((2)-0-4) 
891-034 ภาษามลายูถิ่นส าหรับสัตวแพทย์ (Malay Dialect for Veterinary Students) 2((2)-0-4) 
891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น (Basic Korean) 2((2)-0-4) 
891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน (Korean Conversation in Daily Life) 2((2)-0-4) 
891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท างาน (Korean Conversation in the Workplace) 2((2)-0-4) 
891-050 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น (Basic German) 2((2)-0-4) 
895-040 จิตวิทยาความรัก (Psychology of Love) 2((2)-0-4) 
895-041 ปรัชญาจริยะ (Ethical Philosophy) 2((2)-0-4) 
895-042 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 (Art of communication in Thai 

language in the 21st century) 
2((2)-0-4) 

895-043 การใช้ภาษาไทย (Thai Usage) 2((2)-0-4) 
895-044 ภาษาไทยร่วมสมัย (Contemporary Thai Language) 2((2)-0-4) 
895-045 ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) 2((2)-0-4) 
895-046 ความคิดและการสื่อสาร (Thoughts and Communication) 2((2)-0-4) 
895-047 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์ (History in Movies) 2((2)-0-4) 
895-048 การวาดเส้นและระบายสี (Drawing and Painting) 2((2)-0-4) 
895-049 ศิลปะกับความสุข (Art for Happiness) 2((2)-0-4) 
895-050 ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม (Arts in Multicultural Society) 2((2)-0-4) 
895-051 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (Contemporary Arts and Culture) 2((2)-0-4) 
895-052 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) 2((2)-0-4) 
895-053 การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา (Volunteer Tourism) 2((2)-0-4) 
895-054 การเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยวแบบประหยัด (Learning through Backpacking 

Trips) 
2((2)-0-4) 

895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก (World Heritage Journey) 2((2)-0-4) 
895-056 สงขลาศึกษา (Songkhla Studies) 2((2)-0-4) 
895-057 ดนตรีไทย (Thai Classical Music) 2((2)-0-4) 
895-058 สังคีตศิลป์ไทย (Thai Music Art) 2((2)-0-4) 
895-059 ดนตรีตะวันตก (Western Music) 2((2)-0-4) 
895-060 การพลศึกษาและนันทนาการ (Physical Education and Recreation) 2((2)-0-4) 
895-061 ฟิตและเฟิร์ม (Fit and Firm) 2((2)-0-4) 
895-062 ลดเวลานั่ง เพิ่มเวลายืน (Active Lifestyle) 2((2)-0-4) 
895-063 อ้วนได้ก็ผอมได้ (Fat to Fit) 2((2)-0-4) 
895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต (Wisdom of Living) 2((2)-0-4) 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 87 หน่วกิต 
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 25 หน่วยกิต 

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

322-101 แคลคูลัส 1 (Calculus I) 
322-102 แคลคูลัส 2 (Calculus II) 
324-101 เคมีทั่วไป 1 (General Chemistry I) 
324-102  เคมีทั่วไป 2 (General Chemistry II) 
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 (General Chemistry Laboratory I) 
325-106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 (General Chemistry Laboratory II) 
330-101 หลักชีววิทยา 1 (Pinciples of Biology I) 
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 (Principles of Biology Laboratory I) 
332-101 ฟสิกสพื้นฐาน (Fundamental Physics) 
333-101 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน (Fundamental Physics Laboratory) 
332-102 ฟสิกสของแสง (Physics of Light) 3((3)-0-6) 

2) กลุ่มวิชาบังคับ
แผนโครงงาน บังคับลงรายวชิาโครงงานทางฟิสิกส์ 1 และ 2               43 หน่วยกติ 
แผนสหกิจศึกษา 

       แบบ 1 ภาคการศึกษา   บังคับลงรายวิชาสหกิจศึกษา 1        43 หน่วยกิต 
       แบบ 2 ภาคการศึกษา   บังคับลงรายวิชาสหกิจศึกษา 1 และ 2       49 หน่วยกิต 

332-103 กลศาสตร์ (Mechanics) 3((3)-0-6) 
332-104 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Theory) 3((3)-0-6) 
333-103 ปฏิบัติการกลศาสตร์และแม่เหล็กไฟฟ้า (Mechanics and Electromagnetism 

Laboratory) 
1(0-3-0) 

332-201 การสั่นและคลื่น (Vibrations and Waves) 3((3)-0-6) 
332-202 ฟิสิกส์เชิงความร้อน (Thermal Physics) 3((3)-0-6) 
332-203 ฟิสิกส์ยุคใหม่ (Modern Physics) 3((3)-0-6) 
332-204 กลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics) 3((3)-0-6) 
332-205 วิธีเชิงคณิตศาสตร์ในฟิสิกส์ (Mathematical Methods in Physics) 3((3)-0-6) 
332-206 ฟิสิกส์เชิงค านวณ (Computational Physics) 3((3)-0-6) 
333-201 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 1 (Advanced Physics Laboratory I) 1(0-3-0) 
333-202 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 2 (Advanced Physics Laboratory II) 1(0-3-0) 
332-302 สัมมนาทางฟิสิกส์ (Seminar in Physics) 1(0-2-1) 
332-401 โครงงานทางฟิสิกส์ 1 (Project in Physics I) 3(0-9-0) 
332-402 โครงงานทางฟิสิกส์ 2 (Project in Physics II) 3(0-9-0) 
332-403 สหกิจศึกษา 1 (Cooperative Education I) 6(0-40-0) 
332-404 สหกิจศึกษา 2 (Cooperative EducationII) 6(0-40-0) 

กลุ่มชุดรายวิชา (module) 
332-381 ชุดวิชาฟิสิกส์ของการวัดและเครื่องมือวัด (Module: Physics of Measurement 

and Measuring Instruments) 
9((5)-12-10) 
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3) กลุ่มวิชาเลือก       19 หน่วยกิต 
3.1) รายวิชาปฏิบัติการ  
 แผนโครงงานและแผนสหกิจศึกษา ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้อย่างน้อย 1 หน่วยกิต 
  
333-311 ปฏิบัติการทศันศาสตร์ประยุกต์ (Applied Optics Laboratory) 1(0-3-0) 
333-312 ปฏิบัติการเยื่อ (Membrane Laboratory) 1(0-3-0) 
333-322 การส ารวจธรณีฟิสิกส์ภาคสนาม (Geophysical Surveys) 1(0-3-0) 
333-331 ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์ (Nuclear Physics Laboratory) 1(0-3-0) 
333-341 ปฏิบัติการฟิสิกส์วัสดุ (Materials Physics Laboratory) 1(0-3-0) 
333-351 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสมา (Plasma Technology Laboratory) 1(0-3-0) 
333-361 ปฏิบัติการชีวฟิสิกส์ (Biophysics Laboratory) 1(0-3-0) 

 
3.2) รายวิชาเลือกเฉพาะทาง 
 แผนโครงงาน ให้เลือกรายวิชาจากกลุ่มวิชา ๑-๑๐ จ านวนอย่างน้อย 18 หน่วยกิต 
 แผนสหกิจศึกษา  
                     แบบ 1 ภาคการศึกษาให้เลือกรายวิชาจากกลุ่มวิชา ๑-๙ จ านวนอย่างน้อย 12 หน่วยกิต 
    และจากกลุ่มวิชา ๑๐ จ านวนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต 
   แบบ 2 ภาคการศึกษาให้เลือกรายวิชาจากกลุ่มวิชา ๑-๙ จ านวนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต 
    และจากกลุ่มวิชา ๑๐ จ านวนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต 
 
๑. กลุ่มวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 
 
332-211 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น (Introduction to Nanotechnology) 3((3)-0-6) 
332-311 ทัศนศาสตร์ประยุกต์ (Applied Optics) 3((3)-0-6) 
332-312 ฟิสิกส์เชิงค านวณขั้นสูง (Advanced Computational Physics) 3((3)-0-6) 
332-313 เทคนิคการถ่ายภาพและปัญญาประดิษฐ์ (Imaging Techniques and Artificial 

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

332-314 ฟิสิกส์บรรยากาศ (Atmospheric Physics) 3((3)-0-6) 
332-315 การฝึกงาน (Job Training)   1(0-6-0) 
332-316 การน าพาผ่านเยื่อและเทคโนโลยี (Membrane Transport and Technology) 3((3)-0-6) 
332-317 การประยุกต์ใช้เยื่อในอุตสาหกรรม (Membrane Applications in Industry) 3((3)-0-6) 
332-411 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ 1 (Special Topics in Physics I) 3((3)-0-6) 
332-412 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ 2 (Special Topics in Physics II) 3((3)-0-6) 
332-413 ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ทางฟิสิกส์ (Applied Artificial Intelligence in Physics) 3((3)-0-6) 
 
๒. กลุ่มวิชาธรณีฟิสิกส์ 
 
332-321 ธรณีฟิสิกส์ของโลก (Global Geophysics) 3((3)-0-6) 
332-322 การส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ (Exploration Geophysics) 3((3)-0-6) 
332-323 ธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัย (Geology and Geohazards) 3((2)-3-4) 
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332-421 ธรณีฟิสิกส์ส าหรับงานวิศวกรรมและงานสิ่งแวดล้อม (Engineering and 
Environmental Geophysics) 

3((2)-3-4) 

332-422 แผ่นดินไหววิทยา (Seismology) 3((2)-3-4) 
332-423 สภาพอากาศและภูมิอากาศ (Weather and Climate) 3((2)-3-4) 
 
๓. กลุ่มวิชาฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
 
332-331 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (Nuclear Physics I) 3((3)-0-6) 
332-332 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 2 (Nuclear Physics II) 3((3)-0-6) 
332-431 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์ 1 (Applied Nuclear Physics I) 3((3)-0-6) 
332-432 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์ 2 (Applied Nuclear Physics II) 3((3)-0-6) 
332-433 พลังงานนิวเคลียร์และสิ่งแวดล้อม (Nuclear Energy and Environment) 3((3)-0-6) 
332-434 ฟิสิกส์ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และเครื่องเร่งอนุภาค (Physics of Nuclear 

Reactor and Particle Accelerator) 
3((3)-0-6) 

 
๔. กลุ่มวิชาฟิสิกส์วัสดุ 
 
332-341 ฟิสิกส์วัสดุ 1 (Materials Physics I) 3((3)-0-6) 
332-342 ฟิสิกส์วัสดุ 2 (Materials Physics II) 3((3)-0-6) 
332-441 วัสดุฉลาด (Smart Materials) 3((3)-0-6) 
332-442 วัสดุส าหรับเซนเซอร์อัจริยะและการเก็บเกี่ยวพลังงาน (Materials for Smart 

Sensors and Energy Harvesting) 
3((3)-0-6) 

332-443 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง (Solid State Physics) 3((3)-0-6) 
 
๕. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลาสมาและพลังงาน 
 
332-351 เทคโนโลยีสุญญากาศ (Vacuum Technology) 3((3)-0-6) 
332-352 เทคโนโลยีพลาสมา (Plasma Technology) 3((3)-0-6) 
332-353 เทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) 3((3)-0-6) 
332-451 ฟิสิกส์พลาสมาเบื้องต้น (Introduction to Plasma Physics) 3((3)-0-6) 
332-452 ฟิสิกส์ของปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชันที่ควบคุมได้เบื้องต้น (Introduction to 

Controlled Fusion) 
3((3)-0-6) 

332-453 เทคโนโลยีทางฟิวชัน (Fusion Technology) 3((3)-0-6) 
 
๖. กลุ่มวิชาชีวฟิสิกส์และฟิสิกส์การแพทย์ 
 
332-361 ฟิสิกส์ชีวการแพทย์ (Biomedical Physics) 3((3)-0-6) 
332-362 ไบโอเซนเซอร์ส าหรับชีวิต (Biosensor for life) 3((3)-0-6) 
332-363 การพัฒนาอุปกรณ์เชิงแสง (Optical Device Development) 3((3)-0-6) 
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๗. กลุ่มวิชาดาราศาสตร์ 
 
332-371 ดาราฟิสิกส์ (Astrophysics) 3((3)-0-6) 
332-372 กาแล็กซีและเอกภพวิทยา (Galaxies and Cosmology) 3((3)-0-6) 
 
๘. กลุ่มชุดวิชาโมดูล-เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 
332-481 ชุดวิชาวัสดุกักเก็บพลังงานและท าความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับ

แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า (Module: Materials of Energy Storage and Eco-
friendly Cooling for Electric Vehicle Battery) 

6((3)-9-6) 

332-482 ชุดวิชาการสังเคราะห์และการตรวจคุณลักษณะของอนุภาคนาโนและเส้นใยนาโน
ส าหรับประยุกต์ใช้เป็นเซนเซอร์ (Module: Fabrication and Characterizations 
of Nanoparticles and Nanofibers for Sensor Applications) 

6((3)-9-6) 

332-483 ชุดวิชาการถ่ายภาพเชิงสเปกตรัมและการวิเคราะห์ภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อ
อุตสาหกรรม (Module: Spectral Imaging and Image Processing with 
Artificial Intelligence for Industry) 

6((3)-9-6) 

332-484 ชุดวิชาอาร์ดุยโนไมโครคอนโทลเลอร์ส าหรับอุตสาหกรรม (Module: Arduino 
Microcontroller for Industry) 

6((3)-9-6) 

332-485 ชุดวิชาเครื่องมือในฟิสิกส์ชีวการแพทย์ (Module: Biomedical Physics Tools)  6((5)-3-10) 
332-486 ชุดวิชาการพัฒนาเกมส์ที่ใช้หลักฟิสิกส์ (Module: Game Development using 

Physics) 
6((5)-3-10) 

 
๙. กลุ่มวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี 
 
332-391 กลศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Mechanics) 3((3)-0-6) 
332-392 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง (Advanced Electromagnetic Theory) 3((3)-0-6) 
332-393 กลศาสตร์ควอนตัมข้ันสูง(Advanced Quantum Mechanics) 3((3)-0-6) 
332-394 ฟิสิกส์สถิติเชิงควอนตัม (Quantum Statistical Physics) 3((3)-0-6) 
332-395 สัมพัทธภาพทั่วไป (General Relativity) 3((3)-0-6) 
332-396 สารสนเทศควอนตัม (Quantum Information) 3((3)-0-6) 
332-397 สนามโน้มถ่วงควอนตัมลูป  (Loop quantum gravity) 3((3)-0-6) 
332-398 คลื่นในตัวกลางซับซ้อน (Waves in complex media) 3((3)-0-6) 
332-491 ทัศนศาสตร์ควอนตัม (Quantum Optics) 3((3)-0-6) 
332-492 ควอนตัมการค านวณเชิงทอพอโลยีเบื้องต้น (Introduction to Topological 

Quantum Computation) 
3((3)-0-6) 

332-493 สสารควอนตัมเชิงทอพอโลยีเบื้องต้น (Introduction to Topological Quantum 
Matter) 

3((3)-0-6) 

 
๑๐. กลุ่มวิชาด้านวิศวกรรม 
เลือก จ านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
200-115 พ้ืนฐานไฟฟ้าส าหรับงานวิศวกรรม (Basic Electrical Engineering) 3((2)-2-5) 
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200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพ้ืนฐาน (Basic Engineering Drawing) 2((2)-0-4) 
225-221 วิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Safety and Environmental 

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

225-371 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ (Modern Industrial Plant Design) 3((3)-0-6) 
226-113 พ้ืนฐานกระบวนการผลิต (Basic Manufacturing Processes) 2((1)-3-2) 

 
หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือรายวิชา
อ่ืนๆ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ ภายใต้ความเห็นชอบของกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สาขา
ฟิสิกส์ 
 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 
 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจและเปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ได้ โดยความเห็นชอบของหลักสูตรฟิสิกส์และเป็นจ านวนอย่าง
น้อย 6 หน่วยกิต 
 
ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตรและหน่วยกิต 
รหัสวิชาก าหนดด้วยเลข  6  หลัก  แบ่งเป็น  2  กลุ่ม 
 เลขสามตัวแรก หมายถึง  รหัสภาควิชา  ส าหรับภาควิชาฟิสิกส์  คือ 332, 333 
 เลขตัวที่สี่ หมายถึง  ชั้นปีของนักศึกษาที่ควรเรียนวิชานั้น 
 เลขตัวที่ห้า หมายถึง  ประเภทวิชาในสาขาฟิสิกส์ซึ่งภาควิชา  ก าหนดไว้ดังนี้ 

0 กลุม่วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน  
1 กลุ่มวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 
2 กลุ่มวิชาธรณีฟิสิกส์ 
3 กลุ่มวิชาฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
4 กลุ่มวิชาฟิสิกส์วัสดุ 
5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลาสมาและพลังงาน 
6 กลุ่มวิชาชีวฟิสิกส์และฟิสิกส์การแพทย์ 
7 กลุ่มวิชาดาราศาสตร์ 
8 กลุ่มชุดวิชาโมดูล-เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
9 กลุ่มวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี 

 เลขตัวที่หกหมายถึง ล าดับวิชาในแต่ละหน่วยวิชา 
 
 รหัสของภาควิชา/คณะอื่น ๆ  
 คณะวิทยาศาสตร์ 
 เลขรหัสสามตัวแรก เป็นเลขรหัสประจ าภาควิชา/หน่วยงาน ดังนี้ 
  315  คณะวิทยาศาสตร์ 
  322, 347 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
  324, 325 ภาควิชาเคมี 
  330, 331 ภาควิชาชีววิทยา 
  336  ภาควิชาเภสัชวิทยา 
  340  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
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  342  ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวสัดุ (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)  
  344, 345 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
 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 จะต้อง
เคยลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และในการ
ประเมินผลนั้น จะได้ระดับขั้นใด ๆ ก็ได้ 
 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ ง ๆ จะต้องเคย
ลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น และในการ
ประเมินผลนั้น จะต้องได้รับระดับขั้นไม่ต่ ากว่า D หรือ ได้สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S 
 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 โดยต้องได้รับการประเมินผลด้วยการที่
รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา A จะมีผลให้รายวิชา A เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของ
รายวิชา B โดยอัตโนมัติ และในค าอธิบายรายวิชาปรากฏชื่อรายวิชาบังคับเรียนควบกันในทั้งสองแห่งโดยสลับชื่อกัน 
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3.3 แผนการศึกษา 
หลักสูตรมีแผนการศึกษาให้นักศึกษาเลือกเรียนจ านวน 2 แผน ได้แก่ 
1. แผนโครงงาน ส าหรับนักศึกษาท่ีต้องการศึกษาต่อหรือท างานด้านวิชาการหลังจบไปแล้ว นักศึกษาที่

เลือกแผนนี้จะต้องลงรายวิชาโครงงาน 2 ภาคการศึกษาในชั้นปีที่ 4 
2. แผนสหกิจศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่ต้องการมุ่งสู่การประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 

นักศึกษาท่ีเลือกแผนนี้จะต้องลงรายวิชาเลือกทางสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และลง
รายวิชาสหกิจศึกษาในชั้นปีที่ 4 

 
ปีที่ 1 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

  
322-101 แคลคูลัส 1 3((3)-0-6) 322-102 แคลคูลัส 2 3((3)-0-6) 
324-101 เคมีทั่วไป 1 3((3)-0-6) 324-102 เคมีทั่วไป 2 3((3)-0-6) 
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 325-106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0) 
330-101 หลักชีววิทยา 1  3((3)-0-6) 332-102 ฟิสิกส์ของแสง 3((3)-0-6) 
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0) 332-103 กลศาสตร์ 3((3)-0-6) 
332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3((3)-0-6) 332-104 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 3((3)-0-6) 
333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1(0-3-0) 333-103 ปฏิบัติการกลศาสตร์และแม่เหล็กไฟฟ้า 1(0-3-0) 
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาทีย่ั่งยืน 2((2)-0-4) 315-200 ประโยชน์เพื่อนมนษุย ์ 1((1)-0-2) 

      
      
 หน่วยกิตรวม 17(x-x-x)  หน่วยกิตรวม 18(x-x-x) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

 ปีที่ 2  
 

แผนโครงงาน 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
  

332-201 การสั่นและคลื่น 3((3)-0-6) 332-202 ฟิสิกส์เชิงความร้อน 3((3)-0-6) 
332-203 ฟิสิกส์ยุคใหม ่ 3((3)-0-6) 332-204 กลศาสตร์ควอนตัม 3((3)-0-6) 
332-205 วิธีเชิงคณิตศาสตร์ในฟิสิกส์ 3((3)-0-6) 332-206 ฟิสิกส์เชิงค านวณ 3((3)-0-6) 
333-201 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 1 1(0-3-0) 333-202 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 2 1(0-3-0) 
315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2((2)-0-4) 332-xxx วิชาเลือกทางฟิสิกส ์ 3((3)-0-6) 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนษุย ์ 1((1)-0-2) xxx-xxx วิชาหมวดศึกษาทัว่ไป 2(x-y-z) 
xxx-xxx วิชาหมวดศึกษาทัว่ไป 2(x-y-z) 890-xxx วิชาหมวดศึกษาทัว่ไป-สาระภาษาและ 2(x-y-z) 
890-xxx วิชาหมวดศึกษาทัว่ไป-สาระภาษาและ 2(x-y-z)  การสื่อสาร  

 การสื่อสาร     
      
 หน่วยกิตรวม 17(x-y-z)  หน่วยกิตรวม 17(x-y-z) 
      
      

แผนสหกิจ (แบบ 1 ภาคการศึกษา) 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
      

332-201 การสั่นและคลื่น 3((3)-0-6) 332-202 ฟิสิกส์เชิงความร้อน 3((3)-0-6) 
332-203 ฟิสิกส์ยุคใหม ่ 3((3)-0-6) 332-204 กลศาสตร์ควอนตัม 3((3)-0-6) 
332-205 วิธีเชิงคณิตศาสตร์ในฟิสิกส์ 3((3)-0-6) 332-206 ฟิสิกส์เชิงค านวณ 3((3)-0-6) 
333-201 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 1 1(0-3-0) 333-202 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 2 1(0-3-0) 
315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2((2)-0-4) 332-xxx วิชาเลือกทางฟิสิกส ์ 3((3)-0-6) 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนษุย ์ 1((1)-0-2) 2xx-xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม 3(x-y-z) 
xxx-xxx วิชาหมวดศึกษาทัว่ไป 2(x-y-z) 890-xxx วิชาหมวดศึกษาทัว่ไป-สาระภาษาและ 2(x-y-z) 
890-xxx วิชาหมวดศึกษาทัว่ไป-สาระภาษาและ 2(x-y-z)  การสื่อสาร  

 การสื่อสาร     
      
 หน่วยกิตรวม 17(x-y-z)  หน่วยกิตรวม 18(x-y-z) 
      

แผนสหกิจ (แบบ 2 ภาคการศึกษา) 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
      

332-201 การสั่นและคลื่น 3((3)-0-6) 332-202 ฟิสิกส์เชิงความร้อน 3((3)-0-6) 
332-203 ฟิสิกส์ยุคใหม ่ 3((3)-0-6) 332-204 กลศาสตร์ควอนตัม 3((3)-0-6) 
332-205 วิธีเชิงคณิตศาสตร์ในฟิสิกส์ 3((3)-0-6) 332-206 ฟิสิกส์เชิงค านวณ 3((3)-0-6) 
333-201 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 1 1(0-3-0) 333-202 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 2 1(0-3-0) 
315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2((2)-0-4) 332-xxx วิชาเลือกทางฟิสิกส ์ 3((3)-0-6) 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนษุย ์ 1((1)-0-2) 2xx-xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม 3(x-y-z) 
xxx-xxx วิชาหมวดศึกษาทัว่ไป 2(x-y-z) xxx-xxx วิชาหมวดศึกษาทัว่ไป 2(x-y-z) 
xxx-xxx วิชาหมวดศึกษาทัว่ไป 2(x-y-z) 890-xxx วิชาหมวดศึกษาทัว่ไป-สาระภาษาและ 2(x-y-z) 
890-xxx วิชาหมวดศึกษาทัว่ไป-สาระภาษาและ 2(x-y-z)  การสื่อสาร  

 การสื่อสาร     
      
 หน่วยกิตรวม 19(x-y-z)  หน่วยกิตรวม 20(x-y-z) 
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ปีที่ 3 
 

แผนโครงงาน 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
  

332-381 ชุดวิชาฟิสิกส์ของการวัดและเครื่องมือวดั 9((5)-9-13) 332-302 สัมมนาทางฟิสิกส ์ 1(0-2-1) 
332-xxx วิชาเลือกทางฟิสิกส์  3(x-y-z) 332-xxx วิชาเลือกแบบโมดูลหรอืวิชาเลือกทางฟิสิกส์  6(x-y-z) 
332-xxx วิชาเลือกทางฟิสิกส์  3(x-y-z) 332-xxx วิชาปฏิบัติการทางฟิสิกส์  1(x-x-x) 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1((1)-0-2) xxx-xxx วิชาหมวดศึกษาทัว่ไป 2(x-y-z) 

   xxx-xxx วิชาหมวดศึกษาทัว่ไป 2(x-y-z) 
   xxx-xxx วิชาหมวดศึกษาทัว่ไป 2(x-y-z) 
   xxx-xxx วิชาหมวดศึกษาทัว่ไป-สุนทรียศาสตร์ 2(x-y-z) 
    และกีฬา  
      
 หน่วยกิตรวม 16(x-y-z)  หน่วยกิตรวม 16(x-y-z) 
      

แผนสหกิจ (แบบ 1 ภาคการศึกษา) 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
      

332-381 ชุดวิชาฟิสิกส์ของการวัดและเครื่องมือวดั 9((5)-9-13) 332-302 สัมมนาทางฟิสิกส ์ 1(0-2-1) 
332-xxx วิชาเลือกทางฟิสิกส์  3((3)-0-6) 332-xxx วิชาเลือกแบบโมดูลหรอืวิชาเลือกทางฟิสิกส์ 6((x)-y-z) 
2xx-xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม 3((3)-0-6) 332-xxx วิชาปฏิบัติการทางฟิสิกส์  1(x-x-x) 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1((1)-0-2) xxx-xxx วิชาหมวดศึกษาทัว่ไป 3(x-y-z) 
xxx-xxx วิชาหมวดศึกษาทัว่ไป 3((x)-y-z) xxx-xxx วิชาหมวดศึกษาทัว่ไป 2(x-y-z) 

   xxx-xxx วิชาหมวดศึกษาทัว่ไป 2(x-y-z) 
   xxx-xxx วิชาหมวดศึกษาทัว่ไป-สุนทรียศาสตร์ 2(x-y-z) 
    และกีฬา  
      
 หน่วยกิตรวม 19(x-y-z)  หน่วยกิตรวม 17(x-y-z) 

 
แผนสหกิจ (แบบ 2 ภาคการศึกษา) 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

      
332-381 ชุดวิชาฟิสิกส์ของการวัดและเครื่องมือวดั 9((5)-9-13) 332-302 สัมมนาทางฟิสิกส ์ 1(0-2-1) 
332-xxx วิชาเลือกทางฟิสิกส์  3((3)-0-6) 332-xxx วิชาปฏิบัติการทางฟิสิกส์  1(x-y-z) 
2xx-xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม 3(x-y-z)) xxx-xxx วิชาหมวดศึกษาทัว่ไป 2(x-y-z) 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1((1)-0-2) xxx-xxx วิชาหมวดศึกษาทัว่ไป 2(x-y-z) 
xxx-xxx วิชาหมวดศึกษาทัว่ไป 3(x-y-z) xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี 3((x)-y-z) 

   xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี 3((x)-y-z) 
   xxx-xxx วิชาหมวดศึกษาทัว่ไป-สุนทรียศาสตร์ 2(x-y-z) 
    และกีฬา  
      
 หน่วยกิตรวม 19(x-y-z)  หน่วยกิตรวม 14(x-y-z) 
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 ปีที่ 4  
 

แผนโครงงาน 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
  

332-401 โครงงานทางฟิสิกส์ 1 3(0-9-0) 332-402 โครงงานทางฟิสิกส์ 2 3(0-9-0) 
332-xxx วิชาเลือกทางฟิสิกส ์ 3((3)-0-6) xxx-xxx วิชาหมวดศึกษาทัว่ไป 3(x-y-z) 
xxx-xxx วิชาหมวดศึกษาทัว่ไป 2(x-y-z) xxx-xxx วิชาหมวดศึกษาทัว่ไป 2(x-y-z) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-y-z) xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-y-z) 

      
 หน่วยกิตรวม 11(x-y-z)  หน่วยกิตรวม 11(x-y-z) 
      
      

แผนสหกิจ (แบบ 1 ภาคการศึกษา) 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
      

xxx-xxx วิชาหมวดศึกษาทัว่ไป 2(x-y-z) 332-403 สหกิจศึกษา 1 6(0-40-0) 
xxx-xxx วิชาหมวดศึกษาทัว่ไป 2(x-y-z)    
xxx-xxx วิชาหมวดศึกษาทัว่ไป 2(x-y-z)    
xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-y-z)    
xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-y-z)    

      
 หน่วยกิตรวม 12(x-y-z)  หน่วยกิตรวม 6(0-40-0) 
      
      

แผนสหกิจ (แบบ 2 ภาคการศึกษา) 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
      

332-403 สหกิจศึกษา 1 6(0-40-0) 332-404 สหกิจศึกษา 2 6(0-40-0) 
      
      
 หน่วยกิตรวม 6(0-40-0)  หน่วยกิตรวม 6(0-40-0) 
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 3.1.4  ค าอธิบายรายวิชา  
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 
 
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่ งยืน (The King’s Philosophy and Sustainable 

Development) 
2((2)-0-4) 

 หมายเหตุ: การวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนน  
  ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ และเป้าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์พระราชา และการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน การวิเคราะห์การน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ระดับบุคคล องค์กรธุรกิจหรือชุมชนในระดับ
ท้องถิ่น และระดับประเทศ  
 Meaning, principles, concept, importance and goal of the philosophy of 
sufficiency; work principles, understanding and development of the King’ s philosophy and  
sustainable development; an analysis of application of the King’ s philosophy in the area of 
interest including individual, business or community sectors in local and national level 

  
388-100 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ (Health for All) 1((1)-0-2) 
 หมายเหตุ: การวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์:  

G (Distinction)  หมายความว่า    ผลการศึกษาอยู่ในข้ันด ี
P (Pass)           หมายความว่า    ผลการศึกษาอยู่ในข้ันพอใช้ 
F (Fail)            หมายความว่า    ผลการศึกษาอยู่ในข้ันตก 

 

  หลักการและขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในสถานการณ์
จ าลอง  ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแลเบื้องต้นของอาการทางจิต การดูแล
สุขภาพตามวัย แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 Principle and steps of basic life support, practice of basic life support in simulated 
situation; common mental health problems,  warning signs, initial assessment and care; 
concepts of health and health promotion; first aid 

  
315-200 ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ (Benefit of Mankinds) 1((1)-0-2) 
  การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้  เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรง

งาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง     
 The Integrative activities emphasizing the philosophy of sufficiency economy, 
work principles, understanding and development of King’ s philosophy for the benefits of 
mankind 

  
สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 
 
950-102 ชีวิตที่ดี (Happy and Peaceful Life) 3((3)-0-6) 
  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความสุขของชีวิต การเข้าใจและยอมรับความแตกต่างและ

ความหลากหลาย การท างานอย่างเป็นทีม การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ทักษะการสื่อสารและการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ในสังคมพหุลักษณ์  
 Various multi cultures; happiness of life; understanding and acceptance of the 
difference and variousness; team work; live in peace; communication skills and creative solving 
the problems in multiple pattern society 
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895-001 พลเมืองท่ีดี (Good Citizens) 2((2)-0-4) 
  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมือง การจัดระเบียบทางสังคม 

กฎหมาย สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค  การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
 Role; duty and social responsibility as a citizen; social organization; law; right; 
liberty; equality; living together in a multicultural society             

  
142-239 ศิลปะการด าเนินชีวิต (Art of Living) 3((3)-0-6) 
 หมายเหตุ: จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
  ศิลปะการด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข การเข้าใจตนเอง เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ และเข้าใจผู้อื่น 

การเปิดโลกทัศน์ในการท าความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างการสื่อสารและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
เพื่อการอยูร่่วมกันอย่างสันติ การจัดการชีวิตการปรับตัวรับมือกับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมี
พื้นฐานจากสติและจิตใจที่แข็งแรง  
 The art of living a fulfilled life; self- awareness and understanding of human 
nature and other people; opening one’s view towards the world, processing and embracing the 
differences; communication skills and creative problem solving skills for peaceful co-existence; 
life management and adaptation to the moving environment on a good basis of consciousness 
and healthy mind      

  
สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ 
 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ (Idea to Entrepreneurship) 1((1)-0-2) 
  การเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การ

จัดท าแนวคิดธุรกิจด้วยเครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่ 
 Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; 
survey for business opportunity analysis; using business models with modern business tools 

  
สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล 
 
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต (Life in the Future) 2((2)-0-4) 
  การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลกในอนาคต เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี พลังงาน

สะอาด เทคโนโลยีสารสนเทศกับการใช้ชีวิตในอนาคต ปัญญาประดิษฐ์ 
 Climate change in the future; biotechnology and nanotechnology; clean energy; 
information technology for living in the future; artificial intelligence 

  
820-100 รักษ์โลก รักษ์เรา (Save Earth Save Us) 2((2)-0-4) 
  หลักการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมให้กับ
เยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างสร้างสรรค์ ทันสมัยและยั่งยืน  
 Concept for creative, sustainable, and environmental friendly living, survival, and 
adaptation in the changing environment, science and technology, and society including 
environmental awareness raising with up-to-date edutainment for young generation 

  
200-103 ชีวิตยุคใหม่ด้วยใจสีเขียว (Modern Life for Green Love)  2((2)-0-4) 
  สถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกในปัจจุบัน ทรัพยากรธรรมชาติในการด ารงชีวิต มลพิษสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบัน สถานการณ์การใช้น้ าและผลกระทบจากชีวิตประจ าวัน สถานการณ์อากาศเสียและการผลิตขยะมูล
ฝอย วิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษ 
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 Current situation of world environment, natural resources for living; current 
pollution in community; current situation of water usage and impact from daily life;  current 
situation ofair pollution and solid waste; natural resources and pollution management 

  
142-121 โลกแห่งอนาคต (The Future Earth) 2((2)-0-4) 
 หมายเหตุ: จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
  ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี และผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์และ

สังคมยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 พลังงานใหม่ พลังสีเขียว พลังงานทางเลือก ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม ปัญหา
โลก ปัญหาสังคม ความเสื่อมถอยของความก้าวหน้า 
 Advancement in science; fast-growing technologies and their impacts on human 
lifeand modern society in 21st century; new energy, green energy, alternative energy; ecosystem 
and environment; global and social problems; drawbacks of the advancement 

  
472-115 ฉันต้องรอด (Survival 101) 2((2)-0-4) 
 หมายเหตุ: จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
  เข้าใจและเรียนรู้การเอาตัวรอด การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่าง 

ๆ ที่แตกต่างกัน เช่น ภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว น้ าท่วม และ เหตุการณ์สึนามิ การเรียนรู้ในการป้องกันตนเอง
จากภัยใกล้ตัว และน าเอาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 Understand and learn how to survival; how to handle the situation; survive in 
different situations such as natural disasters; earthquake; flooding and tsunami disaster; learn 
self-defensive to protect from crime; and apply the knowledge in daily life 

  
345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Literacy) 2((2)-0-4) 
  การเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างเข้าใจและ

ปลอดภัย ฝึกฝนการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่จ าเป็นต่อการท างาน การฝึกใช้งานแอปพลิเคชันในคลาวด์คอมพิ
วติ้ง เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 Learn and utilize current technology and future trends in a secure and 
understandable way; practice the applications needed to work; uses of cloud computing 
applications for work effectively 

  
200-107 การเชื่อมต่อสรรพสิ่งเพ่ือชีวิตยุคดิจิตัล (Internet of Thing for Digital life) 2((2)-0-4) 
  แนะน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ , แนะน าเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่ , การใช้งาน

อินเตอร์เน็ตอย่างชาญฉลาด , หลักการของการเช่ือมต่อสรรพสิ่งและการประยุกต์ใช้งาน แนะน าโปรแกรม
ประยุกต์ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 Introduction to modern computer technology; introduction to modern 
communication technology; smart internet usage; introduction to Internet of Things; 
introduction to program applications for 21st century skills 

  
142-225 ปัจจัยที่ 5 (The 5th need) 2((2)-0-4) 
 หมายเหตุ: จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
  ความส าคัญและอิทธิพลของสื่อสังคมในยุคดิจิทัล กลุ่มช่วงอายุของคนในแต่ละยุคกับสื่อสังคม  

แอปพลิเคชันสื่อสังคม สื่อสังคมในยุคดิจิทัลเพื่อการศึกษาและเพื่อการศึกษาแนวสาระบันเทิง ประโยชน์และโทษ
ของสื่อสังคม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 
 The importance and influence of social media in digital age; age groups of each 
generation and social media; social media applications; social media in digital age for education 
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and educational entertainment; advantages and disadvantages of social media; computer crime 
act and information privacy 

472-113 ดาบสองคม (Black and White) 2((2)-0-4) 
 หมายเหตุ: จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
  ตระหนักและรู้เท่าทันสื่อสังคมในยุคดิจิตอล เรียนรู้ในการใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิตอลเพื่อ

สร้างสรรค์สังคม และรู้ทันภัยอันตรายจากการใช้สื่อดิจิตอล 
 Understand and know social media in digital age; creating benefit for society by 
using social media; understand the disadvantage from using social media 

   
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 
 
315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล (Thinking and Reasoning) 2((2)-0-4) 
  นิยามและความส าคัญของการคิดและเหตุผล ระบบการคิดของสมอง ประเภทการคิด หลัก

เหตุผล การให้เหตุผล การคิดเชิงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 
 The definitions and importances of thinking and reasoning; brain thinking process; 
types of thinking; causality; reasoning; scientific and innovative thinking 

  
895-011 การคิดเพ่ือสร้างสุข (Cultivating Happiness through Positivity) 2((2)-0-4) 
  ความคิดกับความสุข  รูปแบบการคิด นานาทัศนะ วิธีคิดก าหนดวิถีทาง  รูปแบบความสุข 

ความคิดเชิงบวก ความสุขกับการศึกษา ความสุขกับความสัมพันธ์ และการประยุกต์รูปแบบการคิดมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตและการท างาน 
 Thoughts and happiness; cognitive styles; method of determining; happiness 
styles; positive thinking; happiness and education; happiness and relationships; applying thinking 
styles in living and working 

  
895-012 การคิดเชิงบวก (Positive Thinking) 2((2)-0-4) 
  การคิดเชิงบวก การตรวจสอบความคิดของตนเอง ทักษะในการด าเนินชีวิตและจุดมุ่งหมายของ

การมีชีวิต 
 Positive thinking; examining one’s own thought; life skills and aims of living 

  
142-124 การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving) 2((2)-0-4) 
 หมายเหตุ: จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
  ปัจจัยและสาเหตุของปัญหา การท าความเข้าใจปัญหา ประเภทของปัญหา ขั้นตอนการ

แก้ปัญหา อัลกอริทึม การคิดเพื่อการตัดสินใจและวางขั้นตอนวิธี การแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึม การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและมุมมองต่างๆ ความน่าเช่ือถือและความสัมพันธ์กัน แหล่งที่มาของข้อมูล การท าความเข้าใจ
แหล่งที่มาของข้อมูล หลักฐาน ข้อเท็จจริง ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ  
 Factors and causes of problem; understanding the problem; types of problems, 
problem solving steps; algorithm; thinking for decision making and algorithm; problem solving 
with algorithm; critical thinking and ideas; reliability and relevance; sources of information, 
understanding the sources of information, evidences, facts, validity and reliability 
 

472-114 กบนอกกะลา (Creative Thinking) 2((2)-0-4) 
 หมายเหตุ: จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
  ความคิดคร่อมกรอบและการกระจายความคิด; พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านการระดมสมอง; 

แผนผังความคิด; การปรับมุมมองใหม่ และ การเล่นบทบาทสมมุติ 
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 Thinking out of the box and generate ideas; developing creativity thinking through 
brainstorming; mind mapping; reframing and role playing 
 

  
322-100 ค านวณศิลป์ (The Art of Computing) 2((2)-0-4) 
  คณิตศาสตร์รอบตัว ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต  อัตราดอกเบี้ยค่ารายปี การ

รวบรวมและจัดการข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและการน าเสนอ 
 Mathematics in surrounding; mathematical modeling for life; interest rate; 
annuity; collection and management data; introduction to data analysis and presentation 

  
895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์ (Thinking and Predictable Behavior) 2((2)-0-4) 
  การคิดเชิงระบบ การแก้ปัญหา พฤติกรรมศาสตร์ การตัดสินใจ การท านายพฤติกรรม 

 Systematic thinking; problem solving; behavioral science;decision making; 
behavior prediction 

  
142-129 คิดไปข้างหน้า (Organic Thinking) 2((2)-0-4) 
 หมายเหตุ: จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
  การคิดวิเคราะห์ การสันนิษฐานและการสมมติ ข้อสมมติฐาน การคิดแบบเอกนัยและอเนกนัย 

การค้นหาข้อมูล การค้นหาปัญหาและการแก้ปัญหา การท านาย ตรรกศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
เชื่อมโยง  และการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ การเพิ่มมูลค่า   
 Analytical thinking; presumption and assumption; hypothesis; convergent and 
divergent thinking; data finding; problem and solution finding; predictions; logical; numberical 
analysis; relating and creating things; value adding 

  
472-118 เงินในกระเป๋า (Pocket Money) 2((2)-0-4) 
 หมายเหตุ: จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
  ความส าคัญของการออมเงิน การตั้งเป้าหมายการออม วางแผนการใช้จ่ายและการออมอย่างมี

ประสิทธิภาพ การค านวณเงินออมเพื่อกรณีฉุกเฉิน 
 The importance of money saving; saving target; saving and spending plan to 
achieve target effectively; calculation of saving for emergency case  

  
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร 
 
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ (Essential English) 2((2)-0-4) 
 หมายเหตุ: นักศึกษาท่ีได้คะแนน O-NET ต่ ากว่า 30 คะแนน ต้องลงวิชานี้เป็นตัวแรก  
  โครงสร้างทางไวยากรณ์และค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นสาระส าคัญ การออกเสียง ทักษะ

พื้นฐานการฟัง พูด อ่าน และเขียนระดับประโยค และข้อความสั้น ๆ 
 Essential English grammatical structures and vocabulary; pronunciation; basic 
skills in listening, speaking, reading, and writing sentences and short messages 

  
890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน (Everyday English) 2((2)-0-4) 
  การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาใกล้ตัวและไม่ซับซ้อน เพื่อจับใจความส าคัญและ

รายละเอียด ไวยากรณ์และส านวนภาษาส าหรับการพูดและเขียนเพื่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
 Listening and reading in English on familiar, straightforward topics for main ideas 
and details; grammatical structures and expressions for everyday spoken and written 
communication 
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890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ (English on the Go) 2((2)-0-4) 
  การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวข้อที่เป็นปัจจุบัน เพื่อความเข้าใจ การสรุปความ

และการตีความ ไวยากรณ์และส านวนภาษาที่ซับซ้อนส าหรับการพูดและเขียนเพื่อสื่อสารในบริบทท่ีหลากหลาย 
 
 English listening and reading on current topics for comprehension, summarization 
and interpretation; complex grammatical structures and expressions for everyday spoken and 
written communication in various contexts 

  
890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล (English in the Digital World) 2((2)-0-4) 
  การฟังและอ่านภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นต่อสาระที่ฟังและ

อ่านอยา่งมีวิจารณญาณ 
 Listening and reading in English in the digital world; critically responding to 
listening and reading texts through speaking and writing 

  
890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (English for Academic Success) 2((2)-0-4) 
  การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การวิเคราะห์สารเชิงวิชาการ การพูดและการ

เขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อสารอย่างมีวิจารณญาณ 
 English listening and reading in academic contexts; analyzing and responding 
critically to academic texts through speaking and writing 

 
สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 
 
895-020 ขิมไทย (Thai Khim) 1((1)-0-2) 
  ขิมไทย องค์ประกอบของขิมไทย ปฏิบัติการบรรเลงขิมไทย การบรรเลงเพลงไทย 2 ช้ันด้วยขิม

ไทย 
 Thai Khim; components of the Thai Khim; Thai Khim practice;  playing Song Chan 
or moderate rhythm traditional Thai music with a Thai Khim 
 

895-021 ร้อง เล่น เต้นร า (Singing, Playing, Dancing) 1((1)-0-2) 
  เพลงพื้นบ้าน เพลงร้องและเครื่องดนตรีประกอบเพลงพื้นบ้าน ร ากลองยาว เพลงเกี่ยวข้าว 

เพลงเต้นร าก าเคียว เพลงงูกินหาง 
 Folk music; singing and folk musical instruments; Klong Yao Dance, Kieo Khao 
Song, Ten, Kam, Ram Khieo Song, and Ngu Kin Hang Song 

  
895-022 จังหวะจะเพลง (Rhythm and Song) 1((1)-0-2) 
  เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีของไทย ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวง เครื่องประกอบจังหวะต่าง 

ๆ กลองยาว กลองแขก โทน ร ามะนา ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง และการบรรเลงเพลงไทยพ้ืนฐาน 
 Thai percussion instruments, Ranat Ek, Ranat Thum, Khong Wong; rhythm and 
percussion instruments, Klong Yao, Klong Khaek, Thon, Rammana, Ching, Chap, Krap, Mong; 
playing basic traditional Thai music 
 

895-023 กีตาร์ (Guitar) 1((1)-0-2) 
  กีตาร์ขั้นพื้นฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบันไดเสียง บทเพลงของกีต้าร์ 

เพลงสมัยนิยม 
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 Basic guitar lessons; tone; sound quality; music scale; guitar melodies; popular 
music 

  
895-024 อูคูเลเล่ (Ukulele) 1((1)-0-2) 
  อูคูเลเล่ขั้นพื้นฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบันไดเสียง บทเพลงของอู

คูเลเล่ เพลงสมัยนิยม 
 
 Basic ukulele lessons; tone; sound quality; music scale; ukulele melodies; 
popular music 

895-025 ฮาร์โมนิกา (Harmonica) 1((1)-0-2) 
  ฮาร์โมนิกาข้ันพ้ืนฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบันไดเสียง บทเพลงของ

ฮาร์โมนิกา เพลงสมัยนิยม 
 Basic harmonica lessons; tone; sound quality; music scale; harmonica melodies; 
popular music 

  
895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน (Drama and Self-reflection) 1((1)-0-2) 
  สุนทรียะจากภาพยนตร์และละคร ข้อคิด ตัวตนมนุษย์ ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมจาก

ภาพยนตร์และละคร 
 Aesthetics of the film and drama; food for thought; human identity; cultural 
reflection from the film and drama 

  
895-027 อรรถรสภาษาไทย (Appreciation in Thai Language) 1((1)-0-2) 
  ลักษณะภาษาที่กระทบความรู้สึกนึกคิด คุณค่า ความงดงาม การสื่อความหมายได้ตาม

วัตถุประสงค์ 
 Linguistic features affecting thoughts, feelings, values and aesthetics expressing 
meanings as intended 

  
895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์ (Creative Drawing) 1((1)-0-2) 
  วาดเส้นจากสิ่งแวดล้อม การร่างภาพสามมิติ การถ่ายทอดจินตนาการด้วยลายเส้น 

 Drawing environments; sketching three dimensional images; drawing from 
imagination 

  
895-030 ว่ายน้ า (Swimming) 1((1)-0-2) 
  การเคลื่อนไหวกับว่ายน้ า กิจกรรมว่ายน้ า การน ากิจกรรมว่ายน้ าไปใช้สร้างสุขภาพและทักษะ

ทางสังคมในชีวิตประจ าวัน 
 Body movements for swimming; swimming activities; application of swimming 
activities for health promotion and social skills in daily life 

  
895-031 เทนนิส (Tennis) 1((1)-0-2) 
  การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยเทนนิส กิจกรรมเทนนิส การใช้เทนนิสเป็นสื่อเพื่อสร้างเสริมสขุภาพ

และทักษะทางสังคมที่จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Body movement with tennis; activities tennis; the use of tennis as a medium to 
enhance the health and social skills needed in everyday life 
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895-032 บาสเกตบอล (Basketball) 1((1)-0-2) 
  สมรรถภาพทางกาย ทักษะในการเคลื่อนไหว เทคนิคและทักษะบาสเกตบอลเบื้องต้น กติกา 

มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดี น าไปเสริมสร้างคุณภาพชีวิต   
 Physical fitness; basic movements; basic techniques and skills in basketball; rules; 
etiquettes of players and spectators; improve the quality of life 

  
895-033 กรีฑา (Track and Field) 1((1)-0-2) 
  การเคลื่อนไหวกับกรีฑา กิจกรรมกรีฑา การน ากิจกรรมกรีฑาใช้สร้างสร้างสุขภาพและทักษะ

ทางสังคมในชีวิตประจ าวัน 
 
 Body movements for track and field; track and field activities; application of track 
and field activities for health promotion and social skills in daily life 

  
895-034 ลีลาศ (Social Dance) 1((1)-0-2) 
  การเคลื่อนไหวกับลีลาศ  กิจกรรมลีลาศ การน ากิจกรรมลีลาศใช้สร้างสร้างสุขภาพและทักษะ

ทางสังคมในชีวิตประจ าวัน    
 Body movements for social dance; social dance activities; application of social 
dance activities for health promotion and social skills in daily life 

  
895-035 เปตอง (Petanque) 1((1)-0-2) 
  การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยเปตอง กิจกรรมเปตอง การใช้เปตองเป็นสื่อเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

และทักษะทางสังคมที่จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Body movement with petanque; activities petanque; the use of petanque as a 
medium to enhance the health and social skills needed in everyday life 

  
895-036 ค่ายพักแรม (Camping) 1((1)-0-2) 
  ความเป็นมาและคุณค่าของค่ายพักแรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับค่ายพักแรม ชนิด

ของค่าย กิจกรรมค่าย การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี กฎระเบียบ มารยาทของการอยู่ค่ายพักแรม การน าไปใช้ 
 Background; values of camping; conserving natural resources and camping; types 
of camping; camping activities; being good leaders and followers; rules; camping etiquettes; 
application of the skills 

  
895-037 แบดมินตัน (Badminton) 1((1)-0-2) 
  การเคลื่อนไหวกับแบดมินตัน กิจกรรมแบดมินตัน การน ากิจกรรมแบดมินตันใช้สร้างเสริม

สุขภาพและทักษะทางสังคมในชีวิตประจ าวัน 
 Body movements for badminton playing, badminton activities, application of 
badminton activities for health promotion and social skills in daily life 

  
895-038 เทเบิลเทนนิส (Table Tennis) 1((1)-0-2) 
  กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยกีฬาเทเบิลเทนนิส การใช้กีฬาเทเบิลเทนนิสเป็นสื่อในการ

สร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Body movement with table tennis; using table tennis as a medium for health 
promotion; application in daily life 
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895-039 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ (Exercise for Health) 1((1)-0-2) 
  วัตถุประสงค์ คุณค่า และประโยชน์ของการออกก าลังกาย สรีรวิทยาการออกก าลังกาย 

สมรรถภาพทางกาย หลักเกณฑ์และรูปแบบของกิจกรรม แนวทางการเลือกรูปแบบการออกก าลังกาย  
การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Objectives, values and benefits of physical exercise; physiology of exercise; 
physical fitness; criteria and formats of activities; selections of exercise model; application in 
daily life 

  
340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ (The Aesthetic in Photography) 1((1)-0-2) 
  แสง สี และเงา; การจัดองค์ประกอบภาพ; สุนทรียะในการถ่ายภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; 

สุนทรียะในการถ่ายภาพพฤติกรรมมนุษย์; สุนทรียะในการถ่ายภาพเพื่อศิลปะ และ สุนทรียะในการถ่ายภาพเพื่อ
การสื่อสาร  
 
 Light and shadow; Image composition; aesthetics in natural and environmental 
photography; aesthetics in human behavioral Imaging; aesthetics in photography for the arts; 
aesthetics in photography for communication 

  
061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย (Aesthetics of Thai Dance) 1((1)-0-2) 
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย การแต่งกายตามแบบนาฏศิลปไ์ทย เพลงประกอบการแสดง

นาฏศิลป์ไทย ท่าร าตามแบบนาฏศิลป์ไทย การแสดงนาฏศิลป์ไทยในรูปแบบต่างๆ 
 General knowledge about Thai dance;  costumes for Thai dance;  songs for Thai 
dance;  basic Thai dance movements;   Thai dance performances 

  
472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น (Local Arts and Fabric) 1((1)-0-2) 
 หมายเหตุ: จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
  เรียนรู้ เห็นคุณค่า ซาบซึ้งในงานศิลปะของท้องถิ่น เห็นประโยชน์ของศิลปะ สะท้อนความ

เป็นอยู่ภายในท้องถิ่นผ่านกิจกรรม เช่น การลงพื้นที่ในท้องถิ่นเพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยและเรียนรู้กับครูชุมชน 
 Learning, knowing value and appreciate the local arts; knowing the arts of 
reflecting life of local people through visiting and exchanging knowledge with the community 
leaders 

  
472-117 สุขภาพดี ชีวีมีสุข (Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life) 1((1)-0-2) 
 หมายเหตุ: จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
  การมีสุขภาพดีและชีวิตมีความสุข การใช้ปัจจัยเบื้องต้นของการออกก าลังกายและคงไว้ซึ่ง

ความมีสุขภาพดี ความส าคัญในการเสริมสร้างสุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ความรู้สึก ความส าคัญ
ของการกีฬาการออกก าลังกายสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความส าคัญของการมีความสุข และ 
นิสัยการกินดีอยู่ดี  
 Living healthy and happy life; applying basic techniques regarding fitness and 
keeping healthy; the importance of physical, mental and emotional wellbeing; sports and fitness 
improve relationships among individuals; a necessity to overall happiness and healthy eating 
habits 

  
142-234 โลกสวย (Life is Beautiful) 1((1)-0-2) 
 หมายเหตุ: จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
  การสร้างสุนทรียศาสตร์ในชีวิต บนพ้ืนฐานของความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย พลังของ

ทัศนคติบวก การเรียนรู้และซึบซับความสวยงามของชีวิตผ่านงานศิลปะ ผ่านธรรมชาติ ผ่านงานสุนทรีย์ด้าน
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ต่างๆ พัฒนาการด้านอารมณ์และความรู้สึก เรียนรู้เขาเรียนรู้เราผ่านการแสดงออกทางศิลปะ การผ่อนคลาย
ความตึงเครียดด้วยศิลปะแขนงต่างๆ การหาแรงบันดาลใจ การสร้างก าลังใจ การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  
 Development of life aesthetics based on multicultural understanding; power of 
positive attitude; feeling and absorbing the beauty of life through arts, nature and other 
aesthetic creations; getting to know yourself and others through expressive art; stress release 
and relaxation through different types of arts; searching for inspiration and spirit; peaceful co-
existence 

  
142-135 พับเพียบเรียบร้อย (Paper Craft) 1((1)-0-2) 
 หมายเหตุ: จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
  การฝึกศิลปะประดิษฐ์ด้วยกระดาษ การตัด การพับ การสร้างสรรค์งานศิลปะจากกระดาษ   

 Paper craft workshop, cutting, folding, creating artworks from paper 
 

  
142-136 ปั้นดนิให้เป็นดาว (Sculpture) 1((1)-0-2) 
 หมายเหตุ: จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
 การสร้างงานปั้นโดยใช้วัสดุต่างๆ เช่น ดินเหนียวธรรมชาติ หรือดินเหนียวญี่ปุ่น เรียนรู้การใช้วัสดุและเครื่องมือ

ต่างๆ ในงานปั้นอย่างปลอดภัย การช่ืนชมและวิจารณ์งานปั้นผ่านการอ่านและการอภิปราย การพิจารณา
พิเคราะห์รูปทรงเรขาคณิต นามธรรม และรูปทรงของสิ่งมีชีวิต ความรู้พื้นฐานด้านงานปั้นเพ่ือต่อยอดต่อไป  
 Molding sculptures using various materials such as natural clay or Japanese clay; 
Learning how to manipulate these materials and use sculpting tools safely; Appreciating and 
Criticizing sculpture works through reading and discussion; Examining geometric, abstract and 
organic forms. Fundamentals of sculpture program 

  
142-137 ใคร ๆ ก็วาดได้ (Everyone Can Draw) 1((1)-0-2) 
 หมายเหตุ: จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวาด การฝึกทักษะ การวาดเส้น การวาดขั้นพื้นฐาน กางลงแสงเงา 

การวาดรูปร่างมนุษย์  
 Introduction to basic drawing and practice; sketching; basic drawing, light and 
shadow; human figures 

  
142-138 มนต์รักเสียงดนตรี (The Sound of Musics) 1((1)-0-2) 
 หมายเหตุ: จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
  การศึกษาประวัติศาสตร์,ลักษณะ,องค์ประกอบ,ผู้ประพันธ์,แนวคิดเชิงดนตรี,และการพัฒนา

ทักษะการฟังดนตรีตะวันตกและตะวันออก  
 Exploration of historical periods of both Eastern and Western art music; musical 
styles, musical elements, and composers and their works; basic musical concepts; develop 
music perception skills and representative musical compositions 

  
142-139 ท่องโลกศิลปะ (Through The World of Art) 1((1)-0-2) 
 หมายเหตุ: จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
  ศาสตร์แห่งทัศนศิลป์ การใช้สื่อและเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  

 Art of Visual art, medium and technique in art creation 
  
142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า (The Designers and Their Black Attires) 1((1)-0-2) 
 หมายเหตุ: จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
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  วิวัฒนาการในการออกแบบ องค์ประกอบของการออกแบบ กระบวนการการออกแบบ การ
ออกแบบกับวิถีชีวิตประจ าวัน 
 Evolution of design, fundamental of design, design process, design in relation to 
daily basis 

 
รายวิชาเลือก 
 
001-101 อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies) 2((2)-0-4) 
  ประชาคมอาเซียน พหุวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคงในอาเซียน ความร่วมมือ

ภายใต้ประชาคมอาเซียน อาเซียนในบริบทโลกและสถานการณ์ปัจจุบัน ความเป็นพลเมืองอาเซียน  
 ASEAN, cultural diversity, economics, politics and security in ASEAN, collaboration 
in ASEAN, ASEAN in global context, current status, ASEAN citizenship 

  
 

001-131 สุขภาวะกายและจิต (Healthy Body and Mind) 2((2)-0-4) 
  สุขภาวะแบบองค์รวม การดูแลสุขภาพกายและจิต การเสริมสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์  ศิลปะ

กับการสร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวม  
 Holistic health; physical and mental health care; strengthening emotional 
quotient; art and the holistic health promotion 

142-111 ยกเคร่ืองเร่ืองอังกฤษ (English Booster) 2((2)-0-4) 
 หมายเหตุ: จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
  เทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง หลักไวยากรณ์เบื้องต้น  ประเภทของค า การประสม

ค า หลักการออกเสียงและการออกเสียงสูงต่ า เทคนิคการอ่านและการฟัง การท าความเข้าใจประเด็นหลักและ
การหาข้อมูลรายละเอียด บทสนทนาอย่างง่าย การสร้างประโยคค าถาม การตอบค าถาม ประโยคที่ส ามารถ
น าไปใช้งานได้และส านวนต่างๆ การเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักพื้นฐาน โครงสร้างประโยคอย่างง่าย 
การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ การใช้ค าเชื่อมอย่างง่าย วงศ์ค าศัพท์ในหลากหลายหัวข้อ
ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน  
 Self- learning techniques; fundamental grammar; part of speech; spelling; 
pronunciation and intonation; reading and listening techniques; understanding the main idea 
and identifying specific information; basic conversation; making questions; answering questions; 
functional language and idioms; basic English writing; simple sentence structure; punctuation; 
capitalization; using simple conjunctions; vocabulary related to daily life 

  
142-112 อังกฤษออนแอร์ (English On Air) 2((2)-0-4) 
 หมายเหตุ: จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
  ภาษาอังกฤษออนแอร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การพัฒนาทักษะทุกด้าน ฟัง พูด อ่าน 

เขียน โดยเน้นทักษะที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาระดับสูงต่อไป การฟังเพื่อน าไปใช้ในการพูด การอภิปราย การ
ขยายความ การจดบันทึก การจับใจความส าคัญ การสรุปข้อมูลจากการฟัง การฟังเพื่อฝึกตีความ การพูดเชิงเล่า
เรื่องและอธิบาย การแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ให้ค าแนะน า การบรรยายผู้คน สถานที่และกิจกรรม
ต่างๆ การพูดในที่สาธารณะ กลยุทธ์การอ่าน การอ่านคร่าวๆ เพื่อจับใจความส าคัญ การอ่านผ่านๆ เพื่อหาข้อมูล
เฉพาะ การคาดเดาความหมายจากบริบท การอนุมานการสรุปจากงานเขียน การอ่านเพื่อการเขียน การเขียนย่อ
หน้าและเรียงความให้ถูกต้องตามหลักโครงสร้าง การเขียนสรุปความและการถอดความ 
 English for communication; all- skills development:  listening, speaking ,reading 
and writing, emphasizing on the necessary skills for higher education; listening tasks as a basis 
of speaking; discussion and extension; note- taking; identifying main points and summarizing 
information from listening texts; listening for inferences; narrative and explanatory speaking: 
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giving opinions, suggestions and advices, describing people, places and activities; public 
speaking; reading strategies: skimming for main ideas, scanning for specific information, guessing 
meaning from context, making inferences from written texts, reading for writing; writing well-
constructed paragraphs and compositions, summarizing, paraphrasing information 

  
142-115 ภาษาอังกฤษส าหรับพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (English for Basic IT) 1((1)-0-2) 
 หมายเหตุ: จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
  องค์ความรู้ค าศัพท์และศัพท์เฉพาะในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศ ด้านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์  เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ตและการด าเนินการ
ออนไลน์ต่างๆ สื่อประสม สื่อสังคมส าหรับธุรกิจ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ 
 English vocabulary; functional language and jargons related to information 
technology industry:  computer, hardware and software, website, internet and online 
transactions, multimedia, enterprise social media, e-commerce, etc 
 

  
142-116 อังกฤษจริตจะก้าน (English Pronunciation) 1((1)-0-2) 
 หมายเหตุ: จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
  การออกเสียงภาษาอังกฤษ ท านองเสียง การเน้นเสียง ส าเนียงภาษาอังกฤษ 

 English pronunciation and articulation; intonation; stress; different accents of 
English 

  
142-211 อังกฤษกันทุกวัน (English Everyday) 2((2)-0-4) 
 หมายเหตุ: จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
  ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน ภาษาอังกฤษแบบทั่วไป การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน 

เขียน ส าหรับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน บทสนทนาภาษาอังกฤษ ค าศัพท์เฉพาะในสถานการณ์ต่างๆ 
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อน าไปใช้ในการเรียน การฟังเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ การอภิปราย
และการน าเสนอเชิงวิชาการโดยใช้ภาษาอังกฤษ การอ่านภาษาอังกฤษจากแหล่งข้อมูลต่างๆ การเขียนเชิง
วิชาการและการเขียนในชีวิตประจ าวัน 
 English for Daily Life General English; all- skills improvement:  listening, speaking, 
reading and writing for different situations in daily life; conversation in English; vocabulary for 
different situations; academic English to apply in classrooms; listening for academic purposes; 
discussion and presentation in English; reading in English from different sources; academic writing 
and writing English in daily life 

  
142-212 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาปัจเจกบุคคล (English for Personality Development) 2((1)-2-3) 
 หมายเหตุ: จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
  การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเนื้อหาสาระวิชาต่างๆ จากศาสตร์ที่หลากหลาย เช่น การพัฒนา

บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม โลกและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นต้น การ
เรียนรู้ภาษาผ่านเนื้อหาและการเรียนรู้เนื้อหาผ่านภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและพัฒนาความ
เป็นปัจเจกบุคคลควบคู่กันไป 
 Content-obligatory language and content-compatible language from a variety of 
topics such as personality development, morality, ethics, Earth and environment, cultures, 
interpersonal skills, etc. ; learning language through content and vice versa in order to develop 
language skills and each individual personality simultaneously 
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142-214 ภาษาสื่อและศิลปะการเล่าเร่ือง (Media Language and Art of Storytelling) 1((1)-0-2) 
 หมายเหตุ: จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
  ภาษาอังกฤษและศัพท์เฉพาะส าหรับการท างานในอุตสหกรรมการผลิตสื่อ เช่น การเขียนข่าว 

การโฆษณา สื่อวิทยุและโทรทัศน์ การประชาสัมพันธ์  การแสดง เป็นต้น ศาสตร์และศิลปะแห่งการเล่าเรื่อง การ
เล่าเรื่องให้มีประสิทธิภาพ จับใจผู้ฟังและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
 English language, expressions and specific vocabulary for media production 
industry such as news writing, advertising, radio broadcasting and television, public relation, 
plays and performances, etc. ; science and art of storytelling:  effective storytelling to gain 
audience’s interest and to reach target group 

  
142-224 สื่อสร้างสรรค์ส าหรับการน าเสนอผลงานวิชาการ (Creative Medias for Academic 

Presentation) 
1((1)-0-2) 

 หมายเหตุ: จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
  ประเภทของสื่อเพื่อน าเสนอทางวิชาการ: โฆษณา ภาพเคลื่อนไหว เกมคอมพิวเตอร์ ภาพถ่าย 

ภาพและข้อมูลดิบ การน าเสนอทางวิชาการและสภาพแวดล้อม การน าเสนอข้อมูลทางเทคนิค โทรศัพท์มือถือ
และอุปกรณ์ สื่อโต้ตอบ เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อการน าเสนอ การป้องกันข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของสื่อ
เพือ่การน าเสนอ ทรัพยากรดิจิทัลและเครื่องมือ การผลิตและเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ 
 Types of media for academic presentation:  advertising, animation, computer 
games, photo, picture and raw data; academic presentation and environments; presenting 
technical information; mobile and devices; interactive medias; reality technologies for 
presentation; information protection and privacy of medias for presentation; digital resources 
and tools; creative media production and technologies 

  
142-226 การออกแบบการน าเสนอแบบสร้างสรรค์ส าหรับการประชุมวิชาการและการสื่อสาร 

(Creative Presentation Design for Conference and Communication) 
1((1)-0-2) 

 หมายเหตุ: จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
  ประเภทของงานน าเสนอ เนื้อหาและการออกแบบ โครงร่างและล าดับเรื่อง การน าเสนอที่ดี 

ส่วนผสมในงานน าเสนอ คลังแม่แบบ คุณสมบัติของภาพ พ้ืนผิวและพื้นหลัง ภาพและการสะท้อนอารมณ์ การ
ออกแบบเค้าโครงการน าเสนอ แนวโน้มการน าเสนอในศตวรรษที่ 21 ทักษะการน าเสนอ 
 Types of presentation for conference and communication; content and design; 
outline and plots; well- designed presentation; ingredients of presentation; stock of template; 
features of images; textures and backgrounds; visuals and emotional appeal; presentation layout 
design; 21st century presentation trends; presentation skills 

  
142-227 ท าเงินด้วย Youtube (Youtube Marketing and Viral Videography) 1((1)-0-2) 
 หมายเหตุ: จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
  อุตสาหกรรมวิดิโอบล็อกบน Youtube ก าหนดขอบเขตของสื่อดิจิทัล สร้าง Youtube 

Channel ของตนเอง กฎระเบียบข้อบังคับบน Youtube ลิขสิทธิ์ระดับนานาชาติและสัญญาอนุญาตการใช้สื่อ 
การสร้างวิดิโอไวรัลและการสร้างเนื้อหาบนสื่อดิจิทัล 
 Youtube Vlog industry; Developing a digital landscape; creating Youtube channel; 
Youtube rules and regulations; international copyright and common creative ammendments; 
creating viral videos and developing the digital content 

  
142-228 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ (Basic (Product Design Branding) 1((1)-0-2) 
 หมายเหตุ: จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
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  กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ ์การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะเพิ่มขึน้ 
ด้วยราคาที่จูงใจ ใช้ระยะเวลาการผลิตสั้นลง การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่สั้นลง การน าเสนอและการสร้างแบรนด์ให้ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาซึ่ง
ผลส าเร็จของรายได้   
 Process of product design and development; creating quality products; 
enhanced capabilities, attractive prices, compressed production time; Rapidly changing 
technologies; computer-based technology; shorter product life cycles; presenting and branding 
products; achieving successful income 

  
142-229 การจัดการสื่อโฆษณาออนไลน์ (Online Advertising Management) 1((1)-0-2) 
 หมายเหตุ: จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
  โฆษณาบนกูเกิล ช่องทางการโฆษณาในวงกว้างระดับโลก ศักยภาพของบริษัทกูเกิล ศักยภาพ

ในการสร้างสื่อโฆษณาบน กูเกิล ที่รองรับการปรับแต่งให้เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ต่างกันได้ 
 Google adword; significant global advertising platform; capabilities of Google 
company; Google adword providing highly customizable advertising in any computer device 

  
142-238 ตะลอนทัวร์ (Learn to Roam) 2((2)-0-4) 
 หมายเหตุ: จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
  ท่องเที่ยวและใช้ชีวิตในต่างประเทศ การวางแผนท่องเที่ยวต่างประเทศ การขอพาสปอร์ต การ

ขอวีซ่า วีซ่าประเภทต่างๆ การ เตรียมเอกสารที่จ าเป็น การหาข้อมูลที่พัก เกร็ดความรู้ส าหรับผู้ที่เดินทางคน
เดียว ความรู้สึกสับสนต่อวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคย (Culture Shock) และการตระหนักรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม 
(Cultural Awareness) ภาษาที่ เป็นประโยชน์ส าหรับนักท่องเที่ยว การเตรียมตัวส าหรับการใช้ชีวิตใน
ต่างประเทศ วิธีการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่ออยู่ต่างประเทศ 
 Travel and living abroad; planning an international trip; getting a passport; getting 
a visa; types of visa; preparing necessary documents; finding accommodations; tips for solo 
travellers; culture shock and cultural awareness; useful language for travelers; preparing yourself 
for living abroad; how to deal with an emergency case abroad 

  
190-404 ธรรมชาติบ าบัด (Natural Therapy) 2((2)-0-4) 
  ความหมายและแนวคิดของธรรมชาติบ าบัด การใช้หลักและวิธีทางธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมความ

เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง และผู้อื่น รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพและการบ าบัดโรค การรักษาโรคโดยการใช้
ความร้อน ความเย็น แสงแดด เครื่องหอม เครื่องดื่มสมุนไพร การอบ การประคบ และการออกก าลังกาย การฝึก
สมาธิและจิตบ าบัด การส่งเสริมสุขภาพจิต พลังชีวิต สิ่งแวดล้อม และศาสนากับการด ารงชีวิต การด ารงชีวิต
อย่างเข้าใจและใส่ใจ เพื่อให้เกิดสมดุลกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความเช่ือ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของสังคม รวมทั้งเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม 
 Definition and concept of natural therapy; use of principle and methods of 
natural therapy for understanding and appreciating oneself and others in health promotion and 
cure; use of coldness, hotness, sun light, aroma, herbal drink, sauna, compression, exercise, 
meditation, and psychotherapy based on concept of nature cure; promotion of mental health, 
vital energy, environment, and religion and life living; and living harmoniously with nature, 
environment, belief, and culture of society as well as strengthening the civic value of society 

  
315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Introduction to Intellectual Property) 2((2)-0-4) 
  กระบวนการสร้างสรรค์ คุ้มครองและใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงานที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศและต่างประเทศ บทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม 
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 Creation, protection and utilization of intellectual property; organizations 
responsible for intellectual property in the country and overseas; role for intellectual property 
in economic, socio and industrial developments 

  
332-100 กุญแจไขธรรมชาติ (Key to Nature) 2((2)-0-4) 
  ปรากฏการณ์รอบตัวเรา วิทยาศาสตร์ของเกมส์ ภาพยนตร์และแอนิเมชัน การสาธิตและ

ทดลองเสมือนจริงทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร์ขนาดย่อย 
 Everyday phenomena; science of games, films and animations; science virtual 
demonstrations and experiments; science and technology; mini science project 

  
336-214 กินดี ชีวิตดี (Smart Eating and Being Healthy) 2((2)-0-4) 
  อาหารดี อาหารหลัก 5 หมู่ อาหารสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ าสะอาด การออกก าลัง

กาย การพักผ่อน อาหารที่ควรเลี่ยง อาหารขยะ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์   
 Good food,  five essential nutrients, healthy food, food supplements; clean 
water; exercise; rest; avoided food, junk food, alcoholic beverages 
 

  
336-215 ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ (Safety Life from Toxic Substances) 2((2)-0-4) 
  สถานการณ์และปัญหาสารพิษร่างกายจัดการกับสารพิษ สารพิษใกล้ตัว กล่องโฟมใส่อาหาร 

น้ ายาลบค าผิด น้ ายาท าความสะอาดสุขภัณฑ์ น้ ายาถูพื้น สารเคมีก าจัดแมลง สารเสพติด บุหรี่ สุรา พืชมีพิษ 
สัตว์มีพิษ มลพิษน้ าและอากาศคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 Situations and problems of toxic substances; body interaction with toxic 
substances; common toxic substances, foam food containers, correction fluid, sanitizers, floor 
scourers, insecticides; drug and substance abuse, cigarette, alcohol; poisonous plant; poisonous 
and venomous animal; water and air pollution; electromagnetic wave 
 

336-216 ยาและสุขภาพ (Drug and Health) 2((2)-0-4) 
  ยา ยาสามัญประจ าบ้าน ยาที่ใช้เมื่อเป็นหวัด ยาถ่ายยาระบาย ยาแก้ท้องเสีย ยาต้านการติด

เชื้อ ยาแก้ปวดอักเสบ ยาท าแผล วัคซีน วิตามินและเกลือแร่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องส าอาง ความผิดปกติ
ด้านการนอน ปัญหาจากการใช้ยา การแพ้ยา ยาผิดแผน การคุมก าเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 Medicine; household remedy, drugs used in common cold, cathartics and 
laxatives, antidiarrheals, antimicrobials, analgesics and anti- inflammatory drug, wound 
antiseptics; vaccines; vitamins and minerals; food supplements; cosmetics; sleep disorders; 
problems of drug use; drug allergy; drug abuse; contraception; sexually transmitted diseases 

  
340-103 วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือชีวิต (Applied Science for Life) 2((2)-0-4) 
  การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ รู้ทันสารเคมีผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจ าวัน 

จากฟอสซิลสู่เชื้อเพลิง รักษ์โลก รักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อม และ นิวเคลียร์พลังงานในอนาตค 
 Application of science in daily life; understanding of chemicals in daily lIfe 
products,  from fossils to fuels, save world save life and save environment and  nuclear; the 
future energy 

  
340-151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน (Science and Technology in Daily Life) 2((2)-0-4) 
  การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ ย่อโลกไว้ในมือด้วยการ

สื่อสารและโทรคมนาคม รู้ทันสภาพอากาศด้วยอุตุนิยมวิทยา ไปทุกพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ
จากต้นยางสู่ผลิตภัณฑ์ยาง 
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 Application of science and technology in daily life:  bring the world into hand 
with communication and telecommunication, weather forecast with meteorology,  go 
everywhere with geographic information system and from rubber tree to rubber products 

  
348-103 การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี (Applied Nanotechnology) 2((2)-0-4) 
  ทรรศนะคติทางนาโนเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี การประยุกต์นาโน

เทคโนโลยีทางด้านสุขภาพเภสัชกรรมและทางการแพทย์ การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีทางด้านอาหารและ
เกษตรกรรม การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหรรมและการขนส่ง การประยุกต์ นาโนเทคโนโลยี
ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีทางด้านอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
วิศวกรรม การสืบค้นการประยุกต์นาโนเทคโนโลยี ความปลอดภัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีและความตระหนัก
ความเป็นพิษทางนาโนเทคโนโลยี 
 Nanotechnology perspectives; nanoscience and nanotechnology; nano-
applications for Health, pharmaceutical and medical; nano-applications for food and agriculture; 
nano- applications for production industrials and logistics; nano- applications for energy and 
environment; nano- applications for electronics, Information technology ( IT)  and engineering; 
exploration of applied nanotechnology and pitching for nanotechnology startup; nano- safety 
and awareness of nanotoxicology 

  
874-192 กฎหมายเพ่ือการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน ( Law relating to 

Occupations and Everyday Life) 
2((2)-0-4) 

  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน กฎหมายที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพและธุรกิจ เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายธุรกิจ 
กฎหมายภาษีอากร กฎหมายสาธารณสุขและความรับผิดทางการแพทย์ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน  
 General principles of law and legal enforcement; laws relating to daily life; laws 
relating to occupations and business -  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 

  
874-193 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (General Principles of Law 

and Judicial Process) 
2((2)-0-4) 

  กฎหมายกับความยุติธรรมทางสังคม ความส าคัญของกระบวนการยุติธรรมกับชีวิตประจ าวัน 
แนวคิด หลักการ ความหมายของการบริหารงานยุติธรรมทางแพ่ง อาญา และปกครอง ความหมายของกฎหมาย
ในฐานะที่เป็นข้อบังคับของสังคมและประเทศชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายที่ส าคัญในการด าเนินชีวิต หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม 
กระบวนการยุติธรรมทางเลือก ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการยุติธรรมในชีวิตประจ าวัน  
 Law and social justice; importance of justice administration in daily life; Concepts, 
principles and definition of the administration of civil justice, criminal justice and administrative 
justice; meaning of law as regulations of the society and the nation; relation between law and 
other relating disciplines; basic knowledge about general laws; the essential laws for daily life; 
the principle of Rechtsstaat ( legal state)  and the rule of law; alternative justice and problems 
which occur in the administration of justice in daily life 

  
874-194 ภาษีอากรกับชีวิต (Taxation and Life) 2((2)-0-4) 
  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีอากรกับชีวิตประจ าวัน แนวคิดและหลักการพื้นฐานการจัดเก็บภาษี

อากร ภาระภาษีของบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือหน่วยภาษีอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพหรือการ
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ประกอบธุรกิจ ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ การ
วางแผนภาษีอากรเพื่อการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบต่อสังคม  
 Relation between taxation and daily life, the basic concept and principles of 
taxation, natural persons, juristic persons, and other units tax burden relating to occupations 
and business -   personal income tax, corporate income tax, value added tax and specific 
business tax; tax planning for living with social responsibility 

  
874-195 สิทธิมนุษยชนกับความเป็นพลเมือง (Human Rights and Citizenship) 2((2)-0-4) 
  แนวคิดสิทธิมนุษยชน บทบาทและการพัฒนาของสิทธิมนุษยชนระดับสากลและสังคมไทย มโน

ทัศน์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน นโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชน  แนวคิดทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคมของบุคลากรภาครัฐ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมมาภิบาล ประเด็น
ปัญหาทางจริยธรรมในยุคโลกาภิวัฒน์ ผลกระทบทางสังคม แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว 
 Concepts of human rights, and the evolution of human rights in international 
aspects and Thailand; the conceptions and laws relating to human rights; the developmental 
public policies that affect human rights; the concept of moral, ethical, and social responsibility 
of government personnel; behaving according to good governance; ethical issues in 
globalization, the impact of social; ethical and moral development, and the laws relating to 
such issues 

890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ (Improving English Writing Skills) 2((2)-0-4) 
 หมายเหตุ: เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-

003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 

  การเขียนย่อหน้าและความเรียงประเภทต่าง ๆ โดยใช้หลักไวยากรณ์ ค าเช่ือมประโยคและ
เครื่องหมายวรรคตอนท่ีถูกต้อง การเรียบเรียงความคิด และกระบวนการเขียน 
 Writing paragraphs and essays of various types with correct grammar usage, 
sentence connectors and punctuation, coherence, and the writing process 

  
890-011 อ่านได้ใกล้ตัว (Reading All Around) 2((2)-0-4) 
 หมายเหตุ: เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-

003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 

  การฝึกอ่านจากสื่อสิ่งที่พิมพ์ที่เป็นของจริงในบริบทต่าง ๆ เช่น สื่อจากป้ายประกาศ ใบปลิว 
แผ่นพับ โบรชัวร์ ป้ายโฆษณา หนังสือพิมพ์ อีเมล คู่มือต่าง ๆ เป็นต้น  การฝึกใช้เทคนิคการอ่านในแบบต่าง ๆ 
เช่น การอ่านแบบ skimming และ scanning การเดาศัพท์ การใช้ประสบการณ์ความรู้มาช่วยในการอ่าน การ
ท าความเข้าใจกับจุดประสงค์ผู้เขียน เป็นต้น การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยอาศัยหลักคิดจาก
สถานการณ์ในชีวิตจริง 
 Practice reading different types of authentic materials e. g.  notices, leaflets, 
brochures, advertisements, newspaper articles, emails, manuals, etc.  in various contexts; using 
a variety of reading techniques such as skimming, scanning, guessing the meaning of unknown 
words, using background knowledge, working out a writer’ s purpose etc. ; improving critical 
reading based on real-life situations 

  
890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน (Strategic Reading for Greater Comprehension) 2((2)-0-4) 
 หมายเหตุ: เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-

003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนข้ึนไป 
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  เทคนิคการอ่าน การอ่านตั้งแต่ระดับค า วลี ประโยค ย่อหน้า และข้อความแบบต่าง ๆ การอ่าน
เพื่อหารายละเอียด การจับใจความส าคัญ และการจับใจความที่ซ่อนอยู่ในข้อความ เทคนิคการพัฒนาอัตรา
ความเร็วการอ่าน การฝึกฝนการอ่านวัสดุการอ่านชนิดต่าง ๆ 
 Reading techniques; reading from the word, phrase and paragraph levels to 
reading different types to texts; reading for details; finding the main idea; finding ideas from the 
hidden messages; techniques for improving reading speed and practicing reading from different 
types of reading materials 

  
890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ (Better Academic Texts Readers) 2((2)-0-4) 
 หมายเหตุ: เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-

003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป  
 

  การใช้ประโยชน์จากรูปแบบและโครงสร้างของบทอ่านเพื่อความเข้าใจในการอ่าน การพัฒนา
ทักษะการอ่านเชิงวิชาการ การเพิ่มพูนค าศัพท์ทางวิชาการและการสรุปย่อเนื้อหาจากบทอ่านเชิงวิชาการ 
 The use of forms and structures of the texts for reading comprehension; 
developing academic reading skills; building academic vocabulary and making notes from 
academic texts 
 

890-014 ฝึกส าเนียงผ่านเสียงเพลง (English Pronunciation through Songs) 2((2)-0-4) 
 หมายเหตุ: เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-

003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนข้ึนไป 
 

  การออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษ เสียงพยัญชนะต้นและพยัญชนะท้าย การเน้น
เสียงในระดับค า การโยงเสียง หน่วยเสียงที่เป็นปัญหาของคนไทย การเพิ่มพูนวงศัพท์และส านวนภาษาใน
ภาษาอังกฤษ การฝึกและการพัฒนาทักษะด้านการฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงภาษาอังกฤษ
เป็นสื่อ 
 Pronunciation of English consonants and vowels; initial and final sounds; word 
stress; linking sounds; sounds problematic to Thais; building English vocabulary, idioms, and 
expressions; practicing and improving listening skills and pronunciation through English songs 
 

  
890-015 ไวยากรณ์อั งกฤษเ พ่ือการสื่ อสารในชีวิตจ ริง  ( English Grammar for Real Life 

Communication) 
2((2)-0-4) 

 หมายเหตุ: เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-
003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 

 

  การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบท ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ หน้าที่
ทางภาษาและความหมาย การน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้สื่อสารเน้นทักษะการอ่านและการเขียน 
 Analysis of English grammatical structures in context; relationships between 
forms and functions as well as their meanings; application of what has been learned to 
communicate with emphasis on reading and writing skills 

  
890-020 การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) 2((2)-0-4) 
 หมายเหตุ: เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-

003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนข้ึนไป 
 

  การสร้างความตระหนักรู้ถึงลักษณะการด าเนินบทสนทนาและหน้าที่ของภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
การสนทนาในชีวิตประจ าวัน การสนทนาภาษาอังกฤษในเรื่องทั่วไปในบริบททางปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ การพัฒนา
ทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษท่ีจ าเป็นในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในชีวิตประจ าวัน 
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 Raising awareness of organizational features of conversation and functions of 
conversational English in everyday life; making small talk in English in different interactional 
contexts; developing essential English conversation skills for everyday social interaction 

  
890-021 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ (From Listening to Speaking English) 2((2)-0-4) 
 หมายเหตุ: เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-

003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนข้ึนไป 
 

  การฟังและการพูดสั้นๆ การน าเสนอ การอภิปรายในแวดวงวิชาการและอาชีพ และการสื่อสาร
ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยผู้พูดหลากหลายส าเนียง การพูดแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่ได้ฟัง 
 Listening to and giving short talks, presentations, discussions in academic and 
career settings, and communication in various situations by speakers with variety of English 
accents; responding orally to oral inputs 

  
890-022 การน าเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (Presentations and Public 

Speaking in English) 
2((2)-0-4) 

 หมายเหตุ: เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-
003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนข้ึนไป 

 

  ความรู้ด้านภาษาและวิธีการในการรวบรวมข้อมูล การสรุปความ การวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูล การเตรียมและการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ การพูดในท่ีสาธารณะ 
 Language knowledge and methods in gathering information; summarizing, 
analyzing and synthesizing information; preparing and giving effective presentations; public 
speaking 

  
890-023 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม (Learning English Through Cultures) 2((2)-0-4) 
 หมายเหตุ: เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-

003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนข้ึนไป 
 

  การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ รับทราบข้อมูลข่าวสาร สนทนาและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี แนวคิด ความเช่ือ ส านวน ภาษาท่าทาง เพลง บทกวีนิพนธ์ และงานฉลอง 
ตามประเพณีทั้งของไทยและชาติต่าง ๆ 
 Using English for accessing information, exposure and discussions on Thai and 
other cultures: customs, concepts, beliefs, idioms, gestures, songs, poems and festivals 

  
890-024 รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ (Creating English Short Films) 2((2)-0-4) 
 หมายเหตุ: เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-

003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 

  การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนบรรยายภาพยนตร์และบทภาพยนตร์สั้น การพัฒนาเค้าโครง
เรื่องและเค้าโครงตัวละคร การสื่อสารด้วยข้อความผ่านบทภาพยนตร์ 
 Creative writing, writing descriptions and scripts for short films; plot development 
and character outline; communicating messages through film scripts 

  
890-025 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ (Study Skills in English for Higher 

Studies) 
2((2)-0-4) 

 หมายเหตุ: เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-
003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
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  กลวิธีการอ่านแบบต่าง ๆ การเขียนเชิงเรื่องเล่า เชิงบรรยายและเชิงแสดงความเห็น การสรุป
บันทึกย่อข้อความจากการฟังบรรยาย ทักษะการอภิปรายในเชิงการตั้งประเด็นอภิปราย การตั้งค าถาม การตอบ
ค าถาม การแสดงความเห็น เทคนิคการน าเสนอรายงานปากเปล่า 
 A variety of reading strategies; narrative, descriptive, and expository writings; 
note- taking from lectures; discussion skills including proposing issues, questioning, responding 
to questions, expressing opinions; oral presentation techniques 

  
890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ (Reading to Write in English) 2((2)-0-4) 
 หมายเหตุ: เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-

003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 

  การอ่านเพื่อความเข้าใจ การตีความและสังเคราะห์เรื่องที่อ่านอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 
การเขียนแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่าน 
 Reading comprehension; interpreting and analyzing reading critically; writing in 
response to the reading materials 

  
890-030 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (English Communication for Business) 2((2)-0-4) 
 หมายเหตุ: เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-

003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 

  ทักษะการสื่อสาร การใช้ภาษาพูดในบริบทธุรกิจ การสนทนาทางโทรศัพท์ การเจรจาต่อรอง 
การสนทนาและอภิปรายอย่างเป็นทางการกับคู่ค้า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ค าศัพท์ที่เหมาะสมใน
สถานการณ์ทางธุรกิจที่หลากหลาย 
 Communication skills; spoken and written English in the business context; 
telephoning; verbal negotiation; written negation; formal discussion, critical thinking, appropriate 
terminology use for various business situations 

  
890-031 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน (English in the Workplace) 2((2)-0-4) 
 หมายเหตุ: เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-

003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนข้ึนไป 
 

  ทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดสื่อสารในที่ท างานในบริบททางธุรกิจ เช่น  การ
ต้อนรับแขก การโทรศัพท์ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   การน าเสนอข้อมูล การเขียนเชิงธุรกิจ และทักษะ
เพื่อการสมัครงาน 
 
 Skills for communication in the workplace covering the four skills of reading, 
writing, listening, and speaking in the business context:  welcoming guests and visitors, 
telephoning and writing email, presenting information, business writing; and job application skills 

  
890-032 ภาษาอังกฤษส าหรับนักท่องเท่ียว (English for Travelers) 2((2)-0-4) 
 หมายเหตุ: เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-

003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 

  ภาษาและทักษะการสื่อสารที่จ าเป็นส าหรับนักท่องเที่ยว การเตรียมตัวส าหรับการเดินทาง การ
จัดโปรแกรมท่องเที่ยว ทักษะการเอาตัวรอดส าหรับนักท่องเที่ยว ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและมารยาท
ส าหรับนักท่องเที่ยว 
 Language and communication skills essential for travelers; trip preparation; 
planning itinerary; survival skills for travelers; different cultures and etiquette for travelers 
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890-033 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (English for New Generations 
of Consumers and Entrepreneurs) 

2((2)-0-4) 

 หมายเหตุ: เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-
003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 

 

  การโต้ตอบทางธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ การสื่อสารด้วยการ
เขียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
 English business correspondence for consumers and entrepreneurs; written 
communication through online social media 

  
890-040 การเขียนเพ่ือการสมัครงาน (Writing for Job Application) 2((2)-0-4) 
 หมายเหตุ: เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-

003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 

  ศัพท์และส านวนเพื่อการสมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน การหางาน การกรอกใบสมัครงาน 
การเขียนประวัติย่อและจดหมายสมัครงาน การสมัครงานออนไลน์ 
 Vocabulary and expressions for job application; job advertisements; job search; 
filling out a job application form; writing a resume and a job application letter; online job 
application 

  
890-041 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสัมภาษณ์งาน (English for Job Interview) 2((2)-0-4) 
 หมายเหตุ: เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-

003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 

  ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน ศัพท์และส านวนส าหรับการสอบสัมภาษณ์งาน การ
ออกเสียงระดับค าและระดับประโยค ทักษะการถามและตอบค าถาม การสัมภาษณ์งานเสมือนจริง จดหมายและ
อีเมล์ขอบคุณ 
 Job interview insights; vocabulary and expressions for job interviews; 
pronunciation at word and sentence levels; questioning and answering skills; mock interviews; 
thank you letter and e-mail 

890-050 แปลสิกูเกิล (Google Translate Me) 2((2)-0-4) 
 หมายเหตุ: เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-

003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนขึ้นไป 
 

  ความหมายของการแปล หน้าที่ของภาษา ความส าคัญของการแปล คุณสมบัตินักแปล ทฤษฎี
การแปล ชนิดของการแปล กระบวนการในการแปล การแปลกับวัฒนธรรม การแปลเชิงเทคนิค 
 
 Definition of translation; language functions; the importance of translation, 
translators’ qualities; translation theories; types of translation; translation processes; translation 
and culture; technical translation 

  
890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา (English Twenty-Four/Seven) 2((2)-0-4) 
 หมายเหตุ: เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-

003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 

  การใช้แฮชแท็ก (hashtag) ตัวย่อและค าบรรยายภาษาอังกฤษในการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ทาง
สื่อสังคมออนไลน์ การวิเคราะห์สื่อภาษาอังกฤษที่เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ มารยาทในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ การเลือกใช้ทรัพยากรทางการเรียนรู้ออนไลน์ที่สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และการผลิต
สื่อภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์โดยสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
 The use of hashtags, abbreviations, acronyms, and captions in English in the 
production of content to be published on social media; the analysis of content in English 



57 
 

published on social media; the social media etiquette; the selection of creative and constructive 
online learning resources and the production of content in English that reflects social 
responsibility on social media 

  
890-061 ภาษาอังกฤษเพ่ือการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (English for Digital Literacy) 2((2)-0-4) 
 หมายเหตุ: เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-

003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 

  การเข้าถึงแหล่งข้อมูลภาษาอังกฤษในสื่อดิจิตอลประเภทต่าง ๆ องค์ประกอบ ลักษณะและ
ความหมายของสารในสื่อ หลักและเทคนิคในการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของสาร การถ่ายทอดข้อมูลที่ได้
จากการบูรณาการสารจากสื่อดิจิตอลประเภทต่าง ๆ ความสามารถในการผลิตเนื้อหาและ การสื่อสารด้วยทักษะ
การฟัง พูด อ่านและเขียนด้วยภาษาอังกฤษ 
 The accessibility of information in different types of digital media; elements, 
meaning of messages in the media; principles and techniques of analyzing and evaluating 
message; transferring information integrated from different types of digital media, the ability in 
producing content and communicating through listening, speaking, reading and writing in English 

  
890-070 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน (Winning English Test for Employment) 2((2)-0-4) 
 หมายเหตุ: เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-

003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนข้ึนไป 
 

  การทบทวนและเพิ่มความรู้และทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการท าข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท างาน การสร้างความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ การพัฒนากลยุทธ์การท าข้อสอบ 
 Revising and enhancing English knowledge and skills required for a professional 
English test; getting familiar with the test format; developing test- taking strategies through 
practice 

  
890-071 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ (Winning English Test for Higher Studies) 2((2)-0-4) 
 หมายเหตุ: เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-

003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 

  การทบทวนและเพิ่มความรู้และทักษะภาษาอังกฤษส าหรับข้อสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเพื่อ
การศึกษาต่อ การสร้างความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ การพัฒนากลยุทธ์การท าข้อสอบ 
 Revising and enhancing English knowledge and skills required for an English 
standardized test for study purposes; getting familiar with the test format; developing test-taking 
strategies through practice 

  
891-010 ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น (Basic Japanese) 2((2)-0-4) 
  ตัวอักษรฮิระงะนะและคะตะคะนะ  ค าศัพท์ ประโยคและไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน โครงสร้าง

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น  ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนเบื้องต้น 
 Hirakana and Katakana characters; basic vocabulary, sentences, and grammar; 
basic Japanese structures; listening, speaking, reading, and writing skills 

  
891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน (Japanese Conversation in Daily Life) 2((2)-0-4) 
 หมายเหตุ: เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นมาก่อน หรือ

ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา/ผู้สอน    
 

  ค าศัพท์ ส านวนและประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ทักษะการฟัง และการพูดภาษาญี่ปุ่น การ
แลกเปลี่ยนข้อมูล การแสดงความคิดเห็นในหัวข้อท่ีก าหนด 
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 Vocabulary, expressions and sentences in daily life; Japanese listening and 
speaking skills; exchanging information; expressing opinions on given topics 

  
 

891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ท างาน (Japanese Conversation in the Workplace) 2((2)-0-4) 
 หมายเหตุ: เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นมาก่อน หรือ

ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา/ผู้สอน    
 

  ค าศัพท์ ส านวนที่ใช้ในที่ท างาน โครงสร้างประโยคชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการท างาน ทักษะการฟัง 
และการพูดในสถานการณ์ที่ก าหนด วัฒนธรรมการท างานในองค์กรญี่ปุ่น 
 Vocabulary, expressions used in the workplace; sentence structures in work 
situations; listening and speaking in provided situations; Japanese work etiquettes in Japanese 
organizations   

  
891-020 ภาษาจีนเบ้ืองต้น (Basic Chinese) 2((2)-0-4) 
  สัทอักษรจีน อักษรจีน โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน ทักษะการฟัง พูด อ่านและ

เขียนภาษาจีนเพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมจีนท่ีสอดแทรกในสถานการณ์ประจ าวัน 
 Chinese phonetic alphabets, characters, sentence structures and basic 
grammatical structures; listening, speaking, reading, and writing Chinese for daily communication; 
Chinese cultures in daily life 

  
891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน (Chinese Conversation in Daily Life) 2((2)-0-4) 
 หมายเหตุ: เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาจีนเบื้องต้นมาก่อน หรือตาม

ความเห็นชอบของสาขาวิชา/ผู้สอน     
 

  ทักษะการสื่อสาร การสนทนาโต้ตอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นเบื้องต้นกับผู้อื่น
ในสถานการณ์ที่ก าหนด วัฒนธรรมจีนเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 
 Communication skills; basic conversation and exchanging information or opinions 
in provided situations; Chinese cultures for proper and appropriate communication in provided 
situations 

  
891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ท างาน (Chinese Conversation in the Workplace) 2((2)-0-4) 
 หมายเหตุ: เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาจีนเบื้องต้นมาก่อน หรือตาม

ความเห็นชอบของสาขาวิชา/ผู้สอน     
 

  การสนทนาและโครงสร้างประโยคชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการท างาน  ทักษะการฟัง พูด อ่านและ
เขียนในสถานการณ์ที่ก าหนด วัฒนธรรมจีนท่ีสอดแทรกในสถานการณ์ ต่าง ๆ 
 Conversation; sentence structures used for work; listening, speaking, reading, and 
writing in provided situations; Chinese cultures in various situations 

  
891-030 ภาษามลายูเบื้องต้น (Basic Malay) 2((2)-0-4) 
  ค า วลี ประโยค และไวยากรณ์พื้นฐาน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษามลายูเพื่อใช้

สื่อสารในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมที่สอดแทรกในสถานการณ์ที่ก าหนด                                                               
 Words, phrases, and basic grammatical structures; listening, speaking, reading, 
and writing Malay in everyday communication, Malay cultures in provided situations 
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891-031 สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน (Malay Conversation in Daily Life) 2((2)-0-4) 
 หมายเหตุ: เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษามลายูเบื้องต้นมาก่อน หรือ

ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา/ผู้สอน     
 

  ทักษะการสื่อสาร การสนทนาโต้ตอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นเบื้องต้นกับผู้อื่น
ในสถานการณ์ที่ก าหนด วัฒนธรรมมลายูเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสม 
 Communication skills; basic conversation and exchanging information or opinions 
in provided situations; Malay cultures for proper and appropriate communication 

  
891-032 สนทนาภาษามลายูเพ่ือการท่องเท่ียว (Malay Conversation for Tourism) 2((2)-0-4) 
 หมายเหตุ: เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษามลายูเบื้องต้นมาก่อน หรือ

ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา/ผู้สอน 
 

  ทักษะการสื่อสารภาษามลายูที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ที่ก าหนด  ทักษะการ
ฟัง พูด อ่านและเขียน วัฒนธรรมมลายูที่สอดแทรกในบริบทการท่องเที่ยว 
 Malay communication skills in provided situation about tourism industry; 
listening, speaking, reading, and writing; Malay cultures in tourism contexts 

  
891-033 ภาษามลายูกลางส าหรับสัตวแพทย์ (Standard Malay for Veterinary Students) 2((2)-0-4) 
  หลักการใช้ภาษามลายูมาตรฐาน เน้นทักษะการฟังและพูด ค าศัพท์ ส านวนและประโยคภาษา

มลายูในการซักประวัติสัตว์ป่วย และการอธิบายวิธีการรักษาต่อเจ้าของสัตว์ 
 Principles of standard Malay emphasizing on listening and speaking skills; 
vocabulary and expressions for animal symptom inquiry; using standard Malay to explain animal 
treatment 
 

891-034 ภาษามลายูถิ่นส าหรับสัตวแพทย์ (Malay Dialect for Veterinary Students) 2((2)-0-4) 
  หลักการใช้ภาษามลายูถิ่น เน้นทักษะการพูดและฟัง การใช้ค า ส านวน และประโยคภาษา

มลายูในการซักประวัติสัตว์ป่วย และการอธิบายวิธีการรักษาต่อเจ้าของสัตว์ 
 Principles of Malay dialect emphasizing on listening and speaking skills; 
vocabulary and expressions for animal symptom inquiry; using Malay dialect to explain animal 
treatment 

  
891-040 ภาษาเกาหลีเบ้ืองต้น (Basic Korean) 2((2)-0-4) 
  อักษรเกาหลี โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษา

เกาหลีเพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมเกาหลีที่สอดแทรกในสถานการณ์ประจ าวัน 
 Korean characters, sentence structures, and basic grammatical structures; 
listening, speaking, reading, and writing Korean in everyday communication; Korean cultures in 
daily life 

  
891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน (Korean Conversation in Daily Life) 2((2)-0-4) 
 หมายเหตุ: เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาเกาหลีเบื้องต้นมาก่อน หรือ

ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา/ผู้สอน 
 

  ทักษะการสื่อสาร การสนทนาโต้ตอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นเบื้องต้นกับผู้อื่น
ในสถานการณ์ที่ก าหนด วัฒนธรรมเกาหลีเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 Communication skills, basic conversing and exchanging information or opinions 
in provided situations; Korean cultures for proper and appropriate communication 
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891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท างาน (Korean Conversation in the Workplace) 2((2)-0-4) 
 หมายเหตุ: เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาเกาหลีเบื้องต้นมาก่อน หรือ

ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา/ผู้สอน 
 

  การสนทนาและโครงสร้างประโยคชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการท างาน  ทักษะการฟัง พูด อ่านและ
เขียนในสถานการณ์ที่ก าหนด วัฒนธรรมเกาหลีที่สอดแทรกในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 Conversation and sentence structures for work; listening, speaking, reading, and 
writing in provided situations; Korean cultures in various situations 

  
891-050 ภาษาเยอรมันเบ้ืองต้น (Basic German) 2((2)-0-4) 
  ศัพท์ ไวยากรณ เยอรมันขั้นพื้นฐานเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การออกเสียง

ภาษาเยอรมัน ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเยอรมันข้ันพ้ืนฐาน 
 Basic German grammar and vocabulary for everyday communication; German 
pronunciation; basic German listening, speaking, reading, and writing skills 

  
895-040 จิตวิทยาความรัก (Psychology of Love) 2((2)-0-4) 
  จิตวิทยาเบื้องต้น ความรักและการดึงดูด ระยะห่างระหว่างบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

สามเหลี่ยมของความรัก ความผูกพัน 
 General psychology; love and affection; personal space; interpersonal 
relationship; triangular of love; attachment   

  
895-041 ปรัชญาจริยะ (Ethical Philosophy) 2((2)-0-4) 
  แนวคิดทางจริยศาสตร์ของนักปรัชญาตะวันตกและตะวันออก จริยศาสตร์และศาสนาจริย

ศาสตร์และศาสตร์ต่าง ๆ ทฤษฎีทางจริยศาสตร์ กับปัญหาในปัจจุบัน 
 Ethical conceptions of western and eastern philosophers; ethics and religion; 
ethics and sciences; ethical theories; ethical theories and contemporary issues 

  
895-042 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 (Art of communication in Thai language 

in the 21st century) 
2((2)-0-4) 

  ศิลปะการสื่อสารในภาษาไทย และการรู้ เท่าทันสื่อและสารในศตวรรษที่  21 ทั้งการ
สื่อสารมวลชน และการสื่อสารผ่านสังคมสื่อสารออนไลน์ 
 Art of communication in the Thai language and media literacy in the 21st century 
mass communication and online communication through social media 

  
895-043 การใช้ภาษาไทย (Thai Usage) 2((2)-0-4) 
  การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม หลักการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน 

 Appropriate use of Thai; principles of speaking, listening, reading and writing   
  
895-044 ภาษาไทยร่วมสมัย (Contemporary Thai Language) 2((2)-0-4) 
  ลักษณะเฉพาะของภาษาไทยร่วมสมัยประเภทต่างๆ ในสังคมไทย ภาษาหนังสือพิมพ์ โฆษณา 

อินเทอร์เน็ต 
 Characteristics of various types of contemporary Thai in Thai society; Thai in 
newspapers, advertisements, and the Internet 

  
895-045 ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) 2((2)-0-4) 
  วัจนภาษาและอวัจนภาษาในการสื่อสาร การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร การน าเสนอ การเขียน

รายงานเชิงวิชาการ 
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 Verbal and non- verbal communication; Thai usage in communication; giving 
presentations; academic report writing 

  
895-046 ความคิดและการสื่อสาร (Thoughts and Communication) 2((2)-0-4) 
  ความคิดเชิงตรรกะ การล าดับความคิด การจับประเด็น การสรุปประเด็น การถ่ายทอด

ความคิดด้วยเหตุผล 
 Logical thinking; organization of ideas; identifying main ideas; summarizing; 
conveying ideas through reason 

895-047 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์ (History in Movies) 2((2)-0-4) 
  ศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านภาพยนตร์ไทยและนานาชาติ วิเคราะห์ความคล้ายคลึงหรือความ

แตกต่าง การน าเสนอเรื่องราวในภาพยนตร์ 
 Studying history through Thai and international films; analyzing similarities and 
differences; presenting film stories 

  
895-048 การวาดเส้นและระบายสี (Drawing and Painting) 2((2)-0-4) 
  หลักการวาดเส้น องค์ประกอบทัศนศิลป์ ทฤษฎีสี การฝึกปฏิบัติวาดเส้นและระบายสีรูปทรง

ต่าง ๆ เทคนิคการวาดเส้นระบายสี 
 Principles of drawing; composition of visual art; color theory; practice of drawing 
and painting different shapes; drawing and painting techniques 

  
895-049 ศิลปะกับความสุข (Art for Happiness) 2((2)-0-4) 
  คุณค่าของศิลปะ การช่ืนชมความงาม ฝึกปฏิบัติการวาดภาพระบายสีรูปทรงต่าง ๆ การ

ประยุกต์ใช้ศิลปะในชีวิตประจ าวัน เพื่อการผ่อนคลายและเสริมสร้างการเรียนรู้ 
 Value of art; appreciation of beauty; practice of drawing and painting different 
shapes; application of art in daily life for relaxing and enhancing learning 
 

895-050 ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม (Arts in Multicultural Society) 2((2)-0-4) 
  รูปลักษณ์ ความสุนทรีย์ บริบทของศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม ความเหมือนและความต่าง

ของศิลปะบนความหลากหลายวัฒนธรรม 
 Appearance; aesthetics; art contexts in multicultural society; similarities and 
differences of art in multicultural society 

  
895-051 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (Contemporary Arts and Culture) 2((2)-0-4) 
  ศิลปวัฒนธรรมในสังคมร่วมสมัย ผลกระทบและคุณค่าที่มีต่อสังคมไทย ศิลปวัฒนธรรมในเป็น

ประเด็นใหม่ ๆ 
 Arts and culture in contemporary society; effects and values of Thai society; new 
issues on arts and culture 

  
895-052 การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) 2((2)-0-4) 
 หมายเหตุ: จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
  ศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประเภทของการ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สร้างสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วางแผนและน าเสนอแผนการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 Principle concepts of tourism; creative tourism; types of creative tourism; creating 
public media; planning and presenting creative tourism programs 
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895-053 การท่องเท่ียวเชิงจิตอาสา (Volunteer Tourism) 2((2)-0-4) 
 หมายเหตุ: จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
  แนวคิดการท่องเที่ยวจิตอาสา รูปแบบของกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กิจกรรม

จิตอาสา  และพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวจิตอาสา 
 Volunteer tourism concepts; types of activity; sharing experiences; volunteering 
activities and developing volunteer tourism activities 

  
895-054 การเรียนรู้ผ่านการท่องเท่ียวแบบประหยัด (Learning through Backpacking Trips) 2((2)-0-4) 
  รูปแบบการใช้เวลาว่างเพื่อนันทนาการและแนวคิดการท่องเที่ยว การใช้เทคโนโลยีในการ

แสวงหาแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยว การจัดการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง 
 Types of recreational activities and tourism concepts; using technology for 
tourism information search; backpacking trips 

  
895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก (World Heritage Journey) 2((2)-0-4) 
  ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา การท่องเที่ยวในแหล่งมรดกโลก 

 History; arts and culture; wisdom tourism in world heritage site 
  
895-056 สงขลาศึกษา (Songkhla Studies) 2((2)-0-4) 
  ศึกษาประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิต สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม และแหล่ง

ท่องเที่ยวท่ีส าคัญในเมืองสงขลาและเมืองหาดใหญ่ 
 History, geography, archeology, way of life, architecture, arts and culture and 
major tourist attractions of Songkhla and Hat Yai City 
 

895-057 ดนตรีไทย (Thai Classical Music) 2((2)-0-4) 
  ประวัติดนตรีไทย ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยกับสังคมไทย ประเภทของเครื่องดนตรีไทย

และลักษณะการประสมวงดนตรีไทย จังหวะและประเภทของเพลงไทย การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 
 History of Thai classical music; relations between Thai music and Thai society; 
types of Thai musical instruments and Thai music ensembles; rhythms and types of Thai songs; 
practice of Thai musical instruments 

  
895-058 สังคีตศิลป์ไทย (Thai Music Art) 2((2)-0-4) 
  ความเช่ือ ประเพณีไหว้ครู ท านองเพลงไทยและการประสานเสียง เทคนิค การบันทึกโน้ตและ

การฝึกปฏิบัติดนตรีไทย 
 Beliefs; rituals of paying respect to music masters; melody and harmony; 
techniques; recording of Thai music notation and practice of Thai musical instruments 

  
895-059 ดนตรีตะวันตก (Western Music) 2((2)-0-4) 
  ก าเนิดของดนตรีตะวันตก ประวัติความเป็นมาของดนตรีตะวันตกในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน 

ลักษณะการผสมวงดนตรีตะวันตก ประเภทของบทเพลง ความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีตะวันตกตามถนัดได้ 
 Origins of Western music; history and development of Western music in different 
periods; characteristics of the arrangement of Western music; types of music; mastery of one 
selected Western instrument 

  
895-060 การพลศึกษาและนันทนาการ (Physical Education and Recreation) 2((2)-0-4) 
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  ความเป็นมา คุณค่าและประโยชน์ของพลศึกษาและนันทนาการ คุณภาพชีวิต สังคม และสิ่ง
แว้ดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์กับการพลศึกษาและนันทนาการ การเลือกกิจกรรมพลศึกษาและนันทนาการไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 Background; values and benefits of physical education and recreation; quality of 
life, society and environment of globalization with physical education and recreation; the choice 
of physical education and recreation activities to use in daily life 

  
895-061 ฟิตและเฟิร์ม (Fit and Firm) 2((2)-0-4) 
  ดัชนีมวลกาย สมรรถภาพทางกาย ลักษณะรูปร่างประเภทต่างๆ อาหารเพื่อสุขภาพการควบคมุ

น้ าหนัก และกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
 Body mass index, physical fitness, types of body shapes, healthy food,weight 
control; and physical activities for health 

  
895-062 ลดเวลานั่ง เพ่ิมเวลายืน (Active Lifestyle) 2((2)-0-4) 
  พฤติกรรมเนือยนิ่ง การขยับเคลื่อนไหวร่างกาย วิเคราะห์กิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับเพศ

และวัย ประยุกต์ใช้ท่าทางการปฏิบัติกิจกรรมทางกายเพื่อปรับเปลี่ยนอิริยาบถในชีวิตประจ าวัน ให้ห่างไกล
พฤติกรรมเนือยนิ่ง 
 Sedentary behavior; body movement; analysis of physical activities appropriate 
to gender and age; adaptation of physical activities to suit everyday life to stay away from 
sedentary behavior 
 

895-063 อ้วนได้ก็ผอมได้ (Fat to Fit) 2((2)-0-4) 
  โรคอ้วน ภาวการณ์เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ดัชนีมวลกาย การรักษาน้ าหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน สร้างแรงบันดาลใจ ตั้งเป้าหมายในการลดน้ าหนัก แนวทางและโปรแกรมการออกก าลังกาย 
โภชนาการเพื่อสุขภาพ 
 Obesity; non- communicable diseases ( NCDs) ; body mass index; enhancing 
inspiration, targeting weight loss; program of exercise and healthy food 

  
895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต (Wisdom of Living) 2((2)-0-4) 
  การคิด การบริหารชีวิต และการจัดการอย่างรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยและกระแส

สังคมโลก วิถีไทยกับพหุวัฒธรรม การมีจิตสาธารณะทางสิ่งแวดล้อม การด ารงชีวิตบนพ้ืนฐานจริยธรรม 
 Thinking; life management; perceiving and managing    changes in Thai society 
and the world; Thai lifestyle and multiculturalism; and public awareness of the environment;   
ethical living   
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
 
1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
   
322-101 แคลคูลัส 1 (Calculus I) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: -  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  ฟังก์ชันและกราฟ ระบบพิกัดเชิงขั้ว ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์

และการประยุกต์ 
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 Functions and graphs; polar coordinate system; limits and continuity; derivatives 
andapplications; integrals and applications 

  
322-102 แคลคูลัส 2 (Calculus II) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: 322-101  
 เรียนผ่านก่อน: -  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  อนุกรมอนันต์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์

ย่อยและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับที่หนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับที่สองที่มี
สัมประสิทธ์ิเป็นค่าคงตัว ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต์ 
 Infinite series; functions of several variables; limits and continuity of several 
variables;partial derivatives and applications; ordinary differential equations of first order; linear 
ordinarydifferential equations of second order with constant coefficients; Laplace transforms 
andapplications 

  
324-101 เคมีทั่วไป 1 (General Chemistry I) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: -  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  บทน า ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมี ของแข็งและของแข็งอ

สัณฐาน  แก๊ส สารละลายและสมบัติของสารละลาย ของเหลวและคอลลอยด์ สมดุลเคมี กรด-เบส 
 Introduction; stoichiometry; atomic structure; chemical periodicity; chemical 
bonding; solids and amorphous solids; gases; solutions and their properties; liquids and colloids; 
chemical equilibria; acid-base 

  
324- 102 เคมีทั่วไป 2 (General Chemistry II) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: 324-101  
 เรียนผ่านก่อน: -  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลกรด-เบสในน้ า สมดุลการละลายและการเกิดสาร

เชิงซ้อน ธาตุแทรนซิชันและสารประกอบโคออร์ดิเนชัน เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์ 
 Thermodynamics; chemical kinetics; aqueous acid-base equilibria; solubility and 
complexation equilibria; transition elementsand coordination compounds; electrochemistry; 
organic chemistry 

  
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 (General ChemistryLaboratory I) 1(0-3-0) 
 เรียนก่อน: 324-101 หรือ  
 เรียนผ่านก่อน: -  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: 324-101  
  เลขนัยส าคัญและการเลือกใช้เครื่องแก้ว การวิเคราะห์สารโดยวิธีโครมาโทกราฟีกระดาษ การ

วิเคราะห์แคตไอออนและแอนไอออนเชิงคุณภาพกึ่งจุลภาค โครงผลึกโลหะและสารประกอบไอออนิก การลดลง
ของจุดเยือกแข็ง สมดุลเคมี การวัดค่าพีเอชของสารละลายกรด-เบส 
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 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; chemical equilibrium; pH measurement 
of acid-base solution 

  
325-106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 (General ChemistryLaboratory II) 1(0-3-0) 
 เรียนก่อน: 324-102 หรือ  
 เรียนผ่านก่อน: -  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: 324-102  
  ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี เทอร์โมเคมี จลนพลศาสตร์เคมี การวิเคราะห์โดยปริมาตร 

การไทเทรตแบบรีดอกซ์ บัฟเฟอร์และสารละลายที่ได้จากปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส การสังเคราะห์และวิเคราะห์
สารประกอบเชิงซ้อน เคมีไฟฟ้า การทดสอบหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์ 
 Chemical safety data sheet; thermochemistry; chemical kinetics; volumetric 
analysis; redox titration; 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 (Principles of Biology I) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: -  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต เซลล์และ

เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืช 
โครงสร้างและหน้าท่ีของสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 
 Characters of living organisms; classification of life; scientific method; chemistry 
of life; cell and metabolism; genetics; mechanisms of evolution; diversity of life; plant form and 
function; animal form and function; ecology and behavior 

  
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 (Principles of BiologyLaboratory I) 1(0-3-0) 
 เรียนก่อน: 330-101 หรือ  
 เรียนผ่านก่อน: -  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: 330-101 

 
 

  การสาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างของเซลล์ เมแทบอลิซึม พันธุ
ศาสตร์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ กระบวนการทางชีววิทยาของพืช กระบวนการทาง
ชีววิทยาของสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 
Demonstrations and laboratory practices on microscope; cell structure; metabolism; genetics; 
diversity of life; plant and animal tissues; biological function of plant; biological function of 
animal; ecology and behavior 

  
332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน (Fundamental Physics) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: -  
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 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัม การสั่นและคลื่น เสียง กลศาสตร์

ของของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก แสงและทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่  
 Vector; forces and motions; work and energy; momentum; vibrations and waves; 
sound; fluid mechanics; heat and thermodynamics; electricity and magnetism; light and optics; 
modern physics 

  
333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน (Fundamental Physics Laboratory) 1(0-3-0) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: -  
 เรียนร่วม: 332-101  
 เรียนควบกัน: 332-101  
  การวัดและความผิดพลาด กราฟและสมการ สมดุลแรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สปริง

และการสั่น คลื่นนิ่งในเส้นเชือก อุปกรณ์ไฟฟ้าและมาตรไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 
เกรตติงเลี้ยวเบน 
 Measurement and errors; graphs and equations; force equilibrium; projectile 
motion; spring and oscillation; standing waves in a string; electric devices and multimeter; direct 
current circuit; alternating current circuit; diffraction gratings 
 

  
332-102 ฟิสิกส์ของแสง (Physics of Light) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: 332-101  
 เรียนผ่านก่อน: -  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  ธรรมชาติของแสง การสะท้อนและการหักเห ดิสเพอร์ชัน การโพลาไรซ์ การกระเจิงของแสง 

การเกิดภาพจากกระจกและเลนส์แบบต่าง ๆ การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน ฮอโลกราฟี ปรากฏการณ์เกี่ยวกบั
แสง อุปกรณ์เกี่ยวกับแสง 
 Nature of light; reflection and refraction; dispersion; polarization; scatteringof 
light; image formation by mirrors and lenses; interference and diffraction;holography; optical 
phenomena; optical instruments 
 

2. กลุ่มวิชาบังคับ 
   
332-103 กลศาสตร์ (Mechanics) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: 332-101  
 เรียนผ่านก่อน: -  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  การวิเคราะห์เวกเตอร์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์มอนิก การ

เคลื่อนที่ของอนุภาคในสามมิติ การเคลื่อนที่ในกรอบอ้างอิงไม่เฉื่อย ความโน้มถ่วงและแรงศูนย์กลาง ระบบ
อนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์แบบลากรองจ์และแบบแฮมิลตันเบื้องต้น 
 Vector analysis; Newton’ s laws of motion;simple harmonic motion; motion of a 
particle in three dimensions; motions in non- inertial reference frame; gravitationand central 
forces; system of particles; rigid bodies; introduction to Lagrangian and Hamiltonian mechanics 
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332-104 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Theory) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: 332-101  
 เรียนผ่านก่อน: -  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  ไฟฟ้าสถิตย์ ปัญหาค่าขอบ สนามไฟฟ้าในตัวกลาง แม่เหล็กสถิตย์ สนามแม่เหล็กในตัวกลาง 

ไฟฟ้าพลศาสตร์ กระแสไฟฟ้า สมการของแมกซ์เวลล์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการแผ่เบื้องต้น 
 Electrostatics; boundary value problem; electric fields in matter; magnetostatics; 
magnetic fields in matter; electrodynamics; Maxwell’ s equations; introduction to 
electromagnetic waves and radiation 

  
333-103 ปฏิบัติการกลศาสตร์และแม่เหลก็ไฟฟ้า (Mechanics and Electromagnetism 

Laboratory) 
1(0-3-0) 

 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: -  
 เรียนร่วม: 332-103 และ 332-104  
 เรียนควบกัน: -  
  สมดุลแรง การเคลื่อนที่แบบวงกลม โมเมนตัมและการชน โมเมนต์ของความเฉื่อย ความหนืด 

ตัวเก็บประจุ สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็กโลก การใช้งานออสซิลโลสโคป 
 Force equilibrium; circular motion; momentum and collision; moment of inertia; 
viscosity; capacitor; electric field; earth magnetic field; oscilloscope 

  
332-201 การสั่นและคลื่น (Vibrations and Waves) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-101  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  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 

  
332-202 ฟิสิกส์เชิงความร้อน (Thermal Physics) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-101  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  อุณหภูมิและความร้อน กฎข้อที่ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์ สมการสถานะของก๊าซอุดมคติและ

ก๊าซแวนเดอร์วาลส์ งานและพลังงาน กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กระบวนการทรอทลิง วัฏจักรคาร์โนท์ 
เครื่องยนต์ความร้อนและเครื่องท าความเย็น เอนโทรปี กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ ฟังก์ชันเฮล์มโฮลต์ซ 
ฟังกชั์นกิบส์ กฎข้อที่สามของอุณหพลศาสตร์ การเปลี่ยนสถานะและสมดุลระหว่างสถานะ สถิติแบบแมกซ์เวลล์-
โบลซ์มานน์ เฟร์มิ-ดิแรก และโบซ-ไอสไตน์ 
 Temperature and heat; the zero law of thermodynamics; equation of state of 
ideal gas and van der Waals gas; work and energy; the first law of thermodynamics; throttling 
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process; Carnot cycle; heat engine and refrigerator; entropy; the second law of thermodynamics; 
Helmholtz function; Gibbs function; the third law of thermodynamics; phase transition and 
equilibrium between phases; Maxwell-Boltzmann, Fermi-Dirac and Bose-Einstein statistics 

  
332-203 ฟิสิกส์ยุคใหม่ (Modern Physics) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-101  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ รากฐานของกลศาสตร์ควอนตัม โครงสร้างของอะตอม โครงสร้างของ

โมเลกุล กลศาสตร์เชิงสถิติ ฟิสิกส์สถานะของแข็ง ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคมูลฐาน 
 Theory of special relativity; foundations of quantum mechanics; atomic structure; 
molecular structure; statistical mechanics; solid state physics; nuclear physicsand elementary 
particles 

  
332-204 กลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-203  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  ฟังก์ชันเจาะจงและตัวด าเนินการ สมการชเรอดิงเงอร์และผลเฉลยแบบไม่ขึ้นกับเวลาชนิดหนึ่ง

มิติและสามมิติ ปริภูมิฮิลเบิร์ตและสัญกรณ์ดิแรก ฮาร์มอนิกออสซิลเลเตอร์ โมเมนตัมเชิงมุม สปิน อะตอมไฮได
รเจน 
 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 

  
332-205 วิธีเชิงคณิตศาสตร์ในฟิสิกส์ (Mathematical Methods in Physics) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: 322-102  
 เรียนผ่านก่อน: -  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ปัญหาค่าขอบ อนุกรมฟูเรียร์และการแปลงฟู

เรียร์ การแปลงลาปลาซ เวกเตอร์แคลคูลัสขั้นสูง พีชคณิตเชิงเส้น 
 Ordinary differential equations; partial differential equations; boundary value 
problems; Fourier series and Fourier transform; Laplace transform; advanced vector calculus; 
linear algebra 

  
332-206 ฟิสิกส์เชิงค านวณ (Computational Physics) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-205  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  การโปรแกรมภาษาไพธอน กราฟและการวิเคราะห์ผล ความคลาดเคลื่อนเชิงตัวเลข ระบบ

สมการเชิงเส้นแบบพีชคณิต การประมาณค่าในช่วงและการปรับเส้นโค้ง การหารากของสมการ การหาอนุพันธ์
เชิงตัวเลข การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญโดยวิธีการเชิงตัวเลข 
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 Python programming; graph and analysis; numerical error; systems of linear 
algebraic equations; interpolation and curve fitting; roots of equations; numerical differentiation; 
numerical integration; numerical solutions of ordinary differential equations 

  
333-201 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 1 (Advanced Physics Laboratory I)  1(0-3-0) 
 เรียนก่อน: 333-103  
 เรียนผ่านก่อน: -  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  ไจโรสโคป สมบัติยืดหยุ่นของสสาร โมเมนต์แม่เหล็ก ดัชนีหักเห ความยาวโฟกัสของเลนส์นูน

และเลนส์เว้า การปลดปล่อยอิเล็กตรอนด้วยความร้อน การดูดกลืนรังสีบีตาและแกมมา 
 Gyroscope; elastic properties of matter; magnetic moment; index of refraction; 
focal lengths of convex and concave lenses; thermionic emission of electrons; Beta and Gamma 
absorption 

  
333-202 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 2 (Advanced Physics Laboratory II) 1(0-3-0) 
 เรียนก่อน: 333-201   
 เรียนผ่านก่อน: -  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  เพนดูลัมแท้จริง การสั่นพ้องในวงจรอนุกรม RLC คลื่นนิ่ง บีต ดิสเพอร์ชันของแสง การแทรก

สอดของแสงจากฟิล์มบาง อินเตอร์เฟอรอมิเตอร์แบบไมเคิลสัน 
 Physical pendulum; resonance in RLC series circuit; standing waves; beats; 
dispersion of light; thin-film interference; Michelson interferometer 

  
332-381 ชุดวิชาฟิสิกส์ของการวัดและเคร่ืองมือวัด (Physics of Measurement and Measuring 

Instruments) 
9((5)-12-10) 

 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-101  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
                    เครื่องมือช่างและการใช้งาน เทคนิคงานโลหะ เช่น การเช่ือม การกลึง และการกัด การสร้าง

อุปกรณ์ทางฟิสิกส์อย่างง่าย การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ การเขียนแบบและออกแบบอุปกรณ์ทาง
ฟิสิกส์ การพิมพ์สามมิติ ทฤษฎีวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ทฤษฎีเบื้องต้นของสารกึ่งตัวน า การวิเคราะห์วงจรไดโอดและ
การประยุกต์ วงจรทรานซิสเตอร์ วงจรขยายสัญญาณไฟฟ้า การวิเคราะห์สัญญาณน้อยและความถี่ต่ า แนะน า
ลอจิกเกตและออปแอมป์ ปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์ หลักมาตรวิทยา ความไม่แน่นอนของการวัด การสอบ
กลับและการสอบเทียบ เครื่องมือวัดทางมาตรวิทยาและมาตรวิทยาในระบบคุณภาพ เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการตามกลุ่มวิจัยในภาควิชาฟิสิกส์  
Workshop tools and usage; metalworking techniques such as welding, turning and milling; 
making basic physics instruments; repair and maintenance of scientific instruments; drawing and 
designing physics equipment; 3 D printing; basic circuit theory; semiconductor theory; diode 
circuit analysis and applications; transistor circuits; amplifier circuits; small- signal and low-
frequency analysis; introduction to logic gates and op-amp; electronics laboratory; Principles of 
metrology; measurement uncertainty; traceability and calibration; metrological equipment and 
quality system; scientific instruments in research; laboratories by research groups in the 
Department of Physics 
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332-302 สัมมนาทางฟิสิกส์ (Seminar in Physics) 1(0-2-1) 
 เรียนก่อน: ต้องเรียนกลุ่มวิชาบังคับมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต  
 เรียนผ่านก่อน: 332-201 และ 332-203  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  การสืบค้นผลงานวิจัย การอ่านบทความวิจัย การเขียนบทคัดย่อ การเตรียมสื่อน าเสนอ การ

น าเสนอและการร่วมรับฟังสัมมนา 
 Literature search; abstract writing; research article reading; seminar preparation, 
presentation and participation 

  
332-401 โครงงานทางฟิสิกส์ 1 (Project in Physics I) 3(0-9-0) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: ตอ้งสอบผ่านกลุ่มวิชาบังคับมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  ฝึกการท าวิจัยในสาขาฟิสิกส์ 

 Training research in physics 
  
332-402 โครงงานทางฟิสิกส์ 2 (Project in Physics II) 3(0-9-0) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-401  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  ฝึกการท าวิจัยในสาขาฟิสิกส์ 

 Training research in physics  
  
332-403 สหกิจศึกษา 1 (Cooperative Education I) 6(0-40-0) 
 เรียนก่อน: 332-381, 332-302  
 เรียนผ่านก่อน: ต้องสอบผ่านกลุ่มวิชาบังคับมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิตและรายวิชา

บังคับกลุ่ม 11 อย่างน้อย 6 หน่วยกิต และเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 
 

 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  ปฏิบัติงานและศึกษาระบบการท างานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่ต้องใช้ความรู้ทาง

ฟิสิกส์ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์หรือ 1 ภาคการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพจากการบูรณาการความรู้ใน
ห้องเรียนกับประสบการณ์การท างาน ท ารายงานสรุปเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาและสถานประกอบการประเมินผล 
 Practice and study in organizations related to physics at least 1 6  weeks or one 
semesterin 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 

  
332-404 สหกิจศึกษา 2 (Cooperative Education II) 6(0-40-0) 
 เรียนก่อน: -   
 เรียนผ่านก่อน: 332-403  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
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  ปฏิบัติงานและศึกษาระบบการท างานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่ต้องใช้ความรู้ทาง
ฟิสิกส์ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์หรือ 1 ภาคการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพจากการบูรณาการความรู้ใน
ห้องเรียนกับประสบการณ์การท างาน ท ารายงานสรุปเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาและสถานประกอบการประเมินผล 
 Practice and study in organizations related to physics at least 1 6  weeks or one 
semesterin 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 

 
3. กลุ่มวิชาเลือก 
 
๑. กลุ่มวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 
 
332-211 นาโนเทคโนโลยีเบ้ืองต้น (Introduction to Nanotechnology) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: -  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  ความหมายและประวัติของนาโนเทคโนโลยี ข้อจ ากัดพื้นฐานของเทคโนโลยีในปัจจุบันและ

ความจ าเป็นของนาโนเทคโนโลยี ภาพรวม ทิศทางและสถานภาพของนาโนเทคโนโลยีของโลก ผลของ
ปรากฏการณ์ควอนตัมและสมบัติใหม่ ๆ ของวัสดุในระดับนาโน นาโนเทคโนโลยีกับนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรม 
ตัวอย่างวัสดุนาโนที่มีโครงสร้างแบบ 3, 2, 1 และ 0 มิติ กระบวนการสังเคราะห์และเทคนิคการวิเคราะห์ส าหรบั
วัสดุนาโน   
 Definition and history of nanotechnology; fundamental limitations of current 
technology and necessity of nanotechnology; overview, direction and status of world 
nanotechnology; quantum effect and novel properties of materials in nanoscale; 
nanotechnology for industrial innovations; examples of nanomaterials with 3 - , 2 - , 1 - , and 0 -
dimensional structure; fabrication and characterization techniques for nanomaterials. 

  
332-311 ทัศนศาสตร์ประยุกต์ (Applied Optics) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-201 และ 332-205  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  ธรรมชาติของแสง ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต ทัศนศาสตร์เชิงกายภาพ การค านวณและการ

ออกแบบทางแสง อุปกรณ์วัดความเข้มแสง แหล่งก าเนิดแสง เลเซอร์ เส้นใยน าแสง การส่องสว่าง การแผ่รังสี 
สเปกโตรกราฟ โฮโลแกรม ทัศนอุปกรณ์ในวงการทหาร แพทย์ อุตสาหกรรม และวิจัย 
 Nature of light; geometrical optics; physical optics; 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 

  
332-312 ฟิสิกส์เชิงค านวณขั้นสูง (Advanced Computational Physics) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-206  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
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  ทบทวนการโปรแกรมภาษาไพธอน การโปรแกรมเพื่อจ าลองปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ การ
วิเคราะห์ข้อมูลและวิชวลไลเซชัน การจ าลองเกี่ยวกับพลศาสตร์แบบดั้งเดิมและแบบไม่เป็นเชิงเส้น การเคลื่อนที่
ของคลื่น การเคลื่อนที่ของของไหล แม่เหล็กไฟฟ้า กลศาสตร์ควอนตัม อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์สถิติ และ
ระบบทางชีวภาพ 
 Review of python programming; programming for simulating physical 
phenomena; data analysis and visualization; simulations in classical and nonlinear dynamics, 
wave motions, fluid dynamics, electricity and magnetism, quantum mechanics, thermodynamics 
and statistical physics, and biological systems 

  
332-313 เทคนิ คการถ่ ายภาพและปัญญาประ ดิษฐ์  ( Imaging Techniques and Artificial 

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

 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: -  
 เรียนร่วม: 333-311  
 เรียนควบกัน: -  
  การออกแบบและจ าลองระบบทัศนศาสตร์เพื่อการถ่ายภาพ การถ่ายภาพแบบมัลติสเปกตรัล

และไฮเปอร์สเปกตรัล การถ่ายภาพความร้อน เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน มโนมติของปัญญาประดิษฐ์  การ
เรียนรู้ของเครื่องและการเขียนโปรแกรม โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน การเช่ือมโยงการถ่ายภาพกับการ
เรียนรู้ของเครื่อง การแยกแยะประเภทของภาพ การจดจ ารูปแบบ การตรวจจับและจดจ าใบหน้า ตัวอย่างการ
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม 
 Optical imaging system design and simulation; multispectral and hyperspectral 
imaging; thermal imaging; virtual reality technology; concept of artificial intelligence; machine 
learning and coding; convolutional neural network; connection of optical imaging with machine 
learning; image classification; pattern recognition; face detection and recognition; case study in 
industrial applications. 

  
 

332-314 ฟิสิกส์บรรยากาศ (Atmospheric Physics) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-101  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  โครงสร้างและองค์ประกอบของบรรยากาศ อุณหพลศาสตร์ของอากาศแห้งและอากาศช้ืน 

แผนภูมิอากาศพลศาสตร์ สมดุลอุทกสถิต สมการการเคลื่อนที่ของอากาศในระบบพิกัดต่าง ๆ การไหลแบบ
สมดุล การไหลแบบไม่สมดุล อากาศพลศาสตร์ในแบบออยเลอร์และลากรานจ์ กระแสวน การถ่ายเทพลังงาน
ทางรังสีและสมดุลรังสีของโลก การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก 
 Atmospheric structure; thermodynamics of dry air and moist air; the aerological 
diagram; hydrostatic equilibrium; equation of motion of air parcel in various coordinates; Balance 
flow; Euler and Lagrange pictures of air motions; vorticity; radiant energy transfer and the 
radiation balance of the Earth; climate  change 

   
332-315 การฝึกงาน (Job Training) 1(0-6-0) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-381  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
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  ฝึกงานพิเศษในห้องปฏิบัติการวิจัย โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐบาล และเอกชน ในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาฟิสิกส์เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์  ทักษะ  ฝึกหัดการประยุกต์ใช้วิชาฟิสิกส์ตลอดจน
การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น  จะต้องใช้เวลาในภาคฤดูร้อนไม่น้อยกว่า  6  สัปดาห์  สัปดาห์ละไม่ต่ ากว่า  25  
ช่ัวโมง 
 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 hour 

  
332-316 การน าพาผ่านเย่ือและเทคโนโลยี (Membrane Transport and Technology) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-101  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  ชนิดของเยื่อสังเคราะห์ การผลิตและการขึ้นรูปเยื่อ หลักการและทฤษฎีการ แยกด้วยเยื่อ -

สังเคราะห์ ฟลักซ์และผลของการแยก เยื่อนิวเคลียร์พอร์ การปรับปรุงผิวเยื่อด้วยเทคนิคทางฟิสิกส์ การแยกแก๊ส
และไอ เยื่อแลกเปลี่ยนประจุและการแยกด้วยไฟฟ้า ปรากฏการณ์การอุดตัน การตรวจวัดเยื่อด้วยวิธีฟูเรียร์
ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี 
 Types of synthetic membranes; manufacturing and membrane modules; 
principles and theories related to separation by synthetic membranes; fluxes and separation 
performances; nuclear pore membranes; membrane surface modification using physics 
technique; gas and vapor separation; ion exchange membranes and electrodialysis processes; 
fouling phenomena; Fourier Transform Infrared Spectroscopy  
 

  
332-317 การประยุกต์ใช้เย่ือในอุตสาหกรรม (Membrane Applications in Industry) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-381  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  การประยุกต์ใช้เยื่อในการผลิตน้ าบริสุทธิ์ระดับอัลตรา การบ าบัดน้ าเสีย การก าจัดเกลือ การ

ประยุกต์ใช้เยื่อในเทคโนโลยีอาหารและการแยกแก๊ส 
 Applications of membrane in water purification using ultra-filtration; waste water 
treatment; desalination; membrane in food technology and gas separation 
 

332-411 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ 1 (Special Topics in Physics I) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-102 และ 332-204  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  ศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจทางฟิสิกส์โดยความเห็นชอบจากหลักสูตรฟิสิกส์ 

 Study of interesting topics in physics with an approval of the physics program 
  
332-412 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ 2 (Special Topics in Physics II) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
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 เรียนผ่านก่อน: 332-102 และ 332-204  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  ศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจทางฟิสิกส์โดยความเห็นชอบจากหลักสูตรฟิสิกส์ 

 Study of interesting topics in physics with an approval of the physics program 
  
332-413 ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ทางฟิสิกส์ (Applied Artificial Intelligence in Physics)               3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-206  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  บทน าสู่การเรียนรู้ของเครื่อง การฝึกนิวรัลเน็ตเวิร์ค ขั้นตอนวิธีแบบแผ่ย้อนกลับ การวิเคราะห์

เครือข่าย การจ าแนกรูปภาพ เครือข่ายแบบคอนโวลูชัน การสร้างภาพกระตุ้นเครือข่าย เครือข่ายที่กลับมาอีก 
การเรียนรู้แบบสนับสนุน เกรเดียนต์นโยบาย การประยุกต์ใช้เครือข่ายนิวรัลในทางวิทยาศาสตร์ 
 Introduction to machine learning; training a neutral network; backpropagation 
algorithm; analyzing a network; image classification; convolutional networks; visualization of 
neuron activations; recurrent networks; reinforcement learning; policy gradient; neural network 
applications in science 
 

333-311 ปฏิบัติการทัศนศาสตร์ประยุกต์ (Applied Optics Laboratory) 1(0-3-0) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: -  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาทัศนศาสตร์ประยุกต์ 

 Laboratory related tothe Applied Optics course 
  
333-312 ปฏิบัติการเย่ือ (Membrane Laboratory) 1(0-3-0) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-316  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
 การผลิตเมมเบรนด้วยวิธีการเปลี่ยนเฟส การทดสอบการกรองเมมเบรนแบบปิดตาย การทดสอบการซึมผ่านของ

แก๊ส การทดสอบประสิทธิภาพในการกักกันเกลือ การปรับปรุงผิวเยื่อด้วยเทคนิคการรังสียูวี 
Membrane preparation using phase inversion method; dead- end stirred cell membrane 
filtration; gas permeation testing; salt rejection; membrane surface modification using UV 

  
๒. กลุ่มวิชาธรณีฟิสิกส์ 
 
332-321 ธรณีฟิสิกส์ของโลก (Global Geophysics) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-101  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  



75 
 

  เพลทเทคโทนิกส์และการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก สนามโน้มถ่วงของโลก สมบัติยืดหยุ่นและ
สมบัติทางไฟฟ้าของโลก กัมมันตภาพรังสีและความร้อนภายในโลก แผ่นดินไหว สนามแม่เหล็กโลกและภาวะแม่
แหล็กบรรพกาล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 Plate tectonics and plate movement; gravity of the earth; elastic and electrical 
properties of the Earth; radioactivity and heat in the Earth; earthquakes; geomagnetism and 
palaeomagnetism; climate change 

  
332-322 การส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ (Exploration Geophysics) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-101  
 เรียนร่วม: 333-322  
 เรียนควบกัน: 333-322  
  หลักการพื้นฐานและการวัดค่าสนามโน้มถ่วง ค่าสนามแม่เหล็ก ค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า คลื่น

ไหวสะเทือน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กัมมันตภาพรังสี ความร้อนใต้พิภพ การตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหว เรดาร์หยั่งลกึ 
การหยั่งลึกด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก การวิเคราะห์และการตีความข้อมูล การประยุกต์การส ารวจธรณีฟิสิกส์
ในทางวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการส ารวจทรัพยากรธรรรมชาติ 
 Principles and measurements of gravity; magnetic field; electrical resistivity; 
seismic; electromagnetic waves; radioactivity; geothermal; earthquake seismology; GPR; 
magnetic resonance sounding; data processing and interpretation; application of geophysical 
methods in engineering, environmental and natural resource investigations 

   
332-323 ธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัย (Geology and Geohazards) 3((2)-3-4) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-101  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  หลักการทางธรณีวิทยาส าหรับนักธรณีฟิสิกส์ ประเภทของหินหลักและแหล่งก าเนิด 

กระบวนการและโครงสร้างทางธรณีวิทยา การเกิดแร่ ไฮโดรคาร์บอนและน้ าใต้ดิน แผ่นดินไหวและสึนามิ 
แผ่นดินถล่มและหลุมยุบ น้ าท่วมและภัยแล้ง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 Principles of geology for geophysicists; main rock types and their origin; geological 
processes and structures; occurrence of minerals, hydrocarbon and groundwater; earthquakes 
and tsunamis; landslides and sinkholes; flood and drought; climate change 

  
332-421 ธรณีฟิสิกส์ส าหรับงานวิศวกรรมและงานสิ่งแวดล้อม (Engineering and Environmental 

Geophysics) 
3((2)-3-4) 

 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-101  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  การประยุกต์ใช้วิธีการทางธรณีฟิสิกส์แบบไม่ท าลายต่าง ๆ ส าหรับการตรวจสอบช้ันดินระดับ

ตื้น ล าดับช้ันหินและโครงสร้าง ทรัพยากรน้ าใต้ดินและความร้อนใต้พิภพ ทรัพยากรแร่ แหล่งทิ้งขยะ แหล่งทาง
วิศวกรรมโยธา การประเมินอันตรายจากแผ่นดินไหว 
 Application of various non- destructive geophysical methods for investigating 
shallow subsurface; stratigraphy and structures; groundwater and geothermal resources; mineral 
resources; waste dump sites; civil engineering sites; earthquake hazard assessment 
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332-422 แผ่นดินไหววิทยา (Seismology) 3((2)-3-4) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-101  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  ความยืดหยุ่น สมการคลื่น คลื่นในตัวกลางและคลื่นพ้ืนผิว การลดทอนและการกระเจิง เวลาใน

การเดินทางและเส้นทางรังสีในโลกท่ีเป็นช้ัน เครื่องวัดแผ่นดินไหว สถานีและเครือข่ายสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว 
การแปลความหมายของคลื่นไหวสะเทือน เวลาเริ่มต้น ต าแหน่ง และขนาด ไซสโมเทคโทนิกส์ 
 Elasticity; wave equations; body and surface waves; attenuation and scattering; 
travel time and ray path in layered earth; seismometers, seismic stations and networks; 
interpretation of seismograms; origin time, location and magnitude; seismotectonics 

  
332-423 สภาพอากาศและภูมิอากาศ (Weather and Climate) 3((2)-3-4) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-101  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  หลักการทางกายภาพของอากาศ ปรากฏการณ์สภาพอากาศ รูปแบบสภาพอากาศในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิอากาศของโลก ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพอากาศในอวกาศและเวลา กระแสน้ าในมหาสมุทร
และลม พร็อกซี่สภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมนุษย์สร้างขึ้น การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 Physical principles of weather; weather phenomena; weather patterns in SE Asia; 
Earth’s climate; factors affecting climate over space and time; ocean currents and wind; climate 
proxies; man-made climate change; greenhouse gas emission 
 

  
333-322 การส ารวจธรณีฟิสิกส์ภาคสนาม (Geophysical Surveys) 1(0-3-0) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-101  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: 332-322  
  การประยุกต์ใช้วิธีธรณีฟิสิกส์ต่าง ๆ ในสนาม ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก (GPS) แรงโน้มถ่วง 

แม่เหล็ก ความต้านทานไฟฟ้าและแผ่นดินไหว การออกแบบการส ารวจ การวัดภาคสนาม การประมวลผลข้อมูล
และการตีความ 
 
 Applying various geophysical methodologies in the field; global positioning 
system ( GPS) ; gravity; magnetism; electrical resistivity and seismic; survey design; field 
measurements; data processing and interpretation 

 
๓. กลุ่มวิชาฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
 
332-331 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (Nuclear Physics I) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-203  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
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  สมบัติของนิวเคลียส กัมมันตภาพรังสีและกฎการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี ฟิสิกส์นิวตรอน 
อันตรกิริยาระหว่างรังสีกับสสาร ปฏิกิริยานิวเคลียร์ การตรวจวัดรังสี การป้องกันอันตรายจากรังสี  
 Nuclear properties; radioactivity and decay law; neutron physics; interaction of 
nuclear radiations with matter; nuclear reaction; radiation detection; introduction to radiation 
protection 

  
332-332 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 2 (Nuclear Physics II) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-331  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  การสลายตัวปล่อยอัลฟา การสลายตัวปล่อยบีตา การสลายตัวปล่อยแกมมา โมเมนต์และสปิน

นิวเคลียร์ แบบจ าลองนิวเคลียส แรงนิวเคลียร์ แหล่งก าเนิดพลังงานนิวเคลียร์ ฟิสิกส์อนุภาคมูลฐาน เครื่องเร่ง
อนุภาคเบื้องต้น 
 Alpha decay; beta decay; gamma decay; nuclear moment and nuclear spin; 
nuclear models; nuclear force; nuclear energy; physics of elementary particle; introduction to 
particle accelerators 

  
332-431 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์ 1 (Applied Nuclear Physics I) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-331  
 เรียนร่วม: 333-431  
 เรียนควบกัน: -  
  การประยุกต์สมดุลทางกัมมันตภาพรังสี สถิติการนับและความคลาดเคลื่อนในการนับวัดรังสี 

การวิเคราะห์ธาตุโดยวิธีการอาบรังสีนิวตรอน การวิเคราะห์ธาตุโดยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ เครื่องวิเคราะห์
มวลสาร การกัดรอยนิวเคลียร์และการประยุกต์ ผลกระทบจากการได้รับแก๊สเรดอน การตรวจสอบโดยไม่ท าลาย    
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ การกลายพันธ์ของพืชด้วยรังสี  
 Radioactive equilibrium and their applications; statistic of counting and errors; 
neutron activation analysis; X-ray fluorescence analysis techniques; mass spectrometry; ion track 
etching and their applications; health effects of radon; non- destructive testing; nuclear 
medicine; radiation-induced mutations of plants 

  
332-432 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์ 2 (Applied Nuclear Physics II) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-431  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  ราดิโอกราฟฟีด้วยรังสีแกมมา การประยุกต์ใช้รังสีแกมมาในการวัดความหนาแน่นของดินและ

ผิวดิน การส ารวจหาแหล่งแร่นิวเคลียร์ การออกแบบเครื่องก าบังรังสี การประยุกต์ใช้ไอโซโทปรังสีใน
อุตสาหกรรม 
 Gamma radiography; application of gamma rays in soil density and surface 
density measurements; nuclear mineral prospecting exploration; radiation shielding design; 
applications of radioisotope in industries 

  
332-433 พลังงานนิวเคลียร์และสิ่งแวดล้อม (Nuclear Energy and Environment) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  



78 
 

 เรียนผ่านก่อน: 332-331  
 เรียนร่วม: 333-431  
 เรียนควบกัน: -  
  กัมมันตภาพรังสีตามธรรมชาติ การวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิควิเคราะห์รังสีแอลฟาและ

รังสีแกมมา ผลกระทบของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต แหล่งพลังงานนิวเคลียร์ ปฏิกิริยาลูกโซ่แบ่งแยกนิวเคลียส เช้ือเพลิง
นิวเคลียร์ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ อุบัติเหตุนิวเคลียร์ 
 Natural radioactivity; environmental radiation measurements by alpha 
spectrometer and gamma spectrometer; radiation biology; sources of nuclear energy; fission 
chain reaction; nuclear fuels; nuclear reactors; nuclear accident 

  
332-434 ฟิสิกส์ของเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์และเคร่ืองเร่งอนุภาค (Physics of Nuclear Reactor 

and Particle Accelerator) 
3((3)-0-6) 

 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-331  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  นิวเคลียร์ฟิชชัน ฟลักซ์นิวตรอน ความหนาแน่นกระแสและการแพร่ของนิวตรอน สภาวะวิกฤต 

จลนศาสตร์ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ พลศาสตร์ของอนุภาคใน
เครื่องเร่งอนุภาค เครื่องเร่งอนุภาคแบบค็อกครอฟท์-วอลตัน เครื่องเร่งแบบวาล เดอ กราฟต์ และแทนเดม 
เครื่องเร่งแบบเชิงเส้น เครื่องเร่งแบบไซโคลตรอน เครื่องเร่งแบบซินโคร–ไซโคลตรอน เครื่องเร่งแบบซินโครต
รอน  
 Nuclear fission; neutron flux; current density and diffusion of neutron; criticality; 
kinematics of nuclear reactor; nuclear reactor safety; dynamics of particle in the accelerator; 
Cockcroft- Walton’ s accelerator; Van de Graff and tandem accelerator; linear accelerator; 
cyclotron; synchro-cyclotron; synchrotron  

  
333-331 ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์ (Nuclear Physics Laboratory) 1(0-3-0) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-331  
 เรียนร่วม: 332-431 หรือ 332-433  
 เรียนควบกัน: -  
  การตรวจวัดรังสีแกมมาโดยระบบวิเคราะห์รังสีแกมมาชนิดหัววัดเปล่งแสงวาบและหัววัดชนิด

สารกึ่งตัวน า การประยุกต์ใช้งานหัววัดไกเกอร์-มูลเลอร์และหัววัดเปล่งแสงวาบในงานอุตสาหกรรม การวัดรังสี
แอลฟาด้วยหัววัดแบบสารกึ่งตัวน า การตรวจวัดนิวตรอนและการหาปริมาณธาตุโดยเทคนิคก่อกัมมันต์ด้วย
นิวตรอน การตรวจวัดรังสีแอลฟาโดยการกัดรอยนิวเคลียร์ ความปลอดภัยทางรังสี การตรวจวัดรังสีภูมิหลัง 
 Gamma ray detection by gamma spectrometer with scintillation detector and 
semiconductor detector; Geiger- Muller counter and scintillation detector for industrial 
applications; alpha spectrometer with semiconductor detector; nuclear track-etched technique 
for alpha detection; neutron detection and determination of element concentration  by neutron 
activation analysis; radiation safety; measurement of background radiation  

  
๔. กลุ่มวิชาฟิสิกส์วัสดุ 
 
332-341 ฟิสิกส์วัสดุ 1 (Materials Physics I) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-101  
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 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  โครงสร้างอะตอมและพันธะอะตอม โครงสร้างผลึก ความบกพร่องของผลึก สารละลาย

ของแข็งและการแพร่ในของแข็ง สมบัติทางกลของวัสดุ สมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ วัสดุกึ่งตัวน าและตัวน ายิ่งยวด 
วัสดุไดอิเล็กทริก 
 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 

  
332-342 ฟิสิกส์วัสดุ 2 (Materials Physics II) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-341  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  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 

  
332-441 วัสดุฉลาด (Smart Materials) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-341  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  ความหมายและสมบัติเบื้องต้นของวัสดุฉลาด วัสดุฉลาดชนิดต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น วัสดุไพอิโซอิ

เล็กทริกวัสดุอิเล็กโทรสติกทิฟ วัสดุเฟร์โรอิเล็กทริก และโลหะจ ารูป การประยุกต์ใช้งานของวัสดุฉลาด 
   Definition and general properties of smart materials; smart materials such as 
piezoelectric materials, electrostrictive materials, ferroelectric materials and shape memory 
alloys; application of smart materials 
 

  
332-442 วัสดุส าหรับเซนเซอร์อัจริยะและการเก็บเกี่ยวพลังงาน (Materials for Smart Sensors 

and Energy Harvesting) 
3((3)-0-6) 

 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-341  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  หลักการท างานของเซนเซอร์ ชนิดและเทคนิกของเซนเซอร์ การแปลงพลังงานด้วยวัสดุไพอิ

โซอิเล็กทริก วัสดุอิเล็กโทรสตริกทิฟ และวัสดุไพโรอิเล็กทริก เทคนิคและกระบวนการเก็บเกี่ยวพลังงาน การ
ประยุกต์ใช้งานของวัสดุเพื่อการตรวจับและการเก็บเกี่ยวพลังงาน 
 Principles of sensor; type and techniques of sensors; energy conversion with 
piezoelectric materials, electrostrictive materials and pyroelectric materials; techniques and 
process of energy harvesting; application of those materials for sensors and energy harvesting 
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332-443 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง (Solid State Physics) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-104 และ 332-204  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  โครงสร้างผลึก การเลี้ยวเบนโดยผลึก แลททิสส่วนกลับ แรงยึดเหนี่ยวในผลึก การสั่นของ

โครงสร้างผลึก สมบัติทางความร้อน อิเล็กตรอนอิสระ ก๊าซเฟอร์มิ ระดับช้ันพลังงาน 
 Crystal structure; crystal diffraction; reciprocal lattice; crystal binding; lattice 
vibration; thermal properties; free electron; Fermi gas; energy bands 

  
333-341 ปฏิบัติการฟิสิกส์วัสดุ (Materials Physics Laboratory) 1(0-3-0) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-341  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  ปฏิบัติการทางวัสดุศาสตร์ที่สอดคล้องกับรายวิชาฟิสิกส์วัสดุ 1 

 Laboratory works in materials physics related to Elements of Materials Physics I 
  
  
๕. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลาสมาและพลังงาน 
 
332-351 เทคโนโลยีสุญญากาศ (Vacuum Technology) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-101  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  ศึกษาธรรมชาติและพฤติกรรมของก๊าซ การวัดความดันสุญญากาศ ส่วนประกอบและวัสดุใน

งานสุญญากาศ สูบกลสุญญากาศ สูบเทอร์โบโมเลกุลาร์ สูบสุญญากาศความดันต่ ามาก ระบบสุญญากาศความ
ดันต่ ามาก การตรวจรอยรั่วของระบบสุญญากาศ วิธีซ่อมบ ารุงและรักษาระบบสุญญากาศ การประยุกต์ใช้ระบบ
สุญญากาศในงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ งานอุตสาหกรรม งานวัสดุศาสตร์และโลหการ และงานการแพทย์
 Study natural and behavior of gases; vacuum pressure measurement; 
component and material on vacuum system; mechanical pump, turbo- molecular pump, high 
vacuum pump; ultrahigh vacuum system; leakage and detection on vacuum system; 
maintenance and service vacuum system; vacuum system in scientific laboratory, industrial 
work, material science and metallurgy works, and medical work 

  
332-352 เทคโนโลยีพลาสมา (Plasma Technology) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-101  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  หลักทางอุณหพลศาสตร์ พลศาสตร์ของของไหลและฟิสิกส์พื้นฐานอื่น ๆ ส าหรับการศึกษา

พลาสมา การใช้พลังงานจากเช้ือเพลิงฟอสซิล พลังงานนิวเคลียร์จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันและฟิวชัน 
พลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิง และพลังงานทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ การประยุกต์ทางพลาสมาฟิสิกส์ 
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 Principle of thermodynamics, fluid dynamics and other fundamental physics 
required for studying plasma; energy from fossil fuel; nuclear energy from fission and fusion 
reactions; fuel cell energy and other alternating energy sources; plasma physics applications 

  
332-353 เทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-101  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังงาน การใช้พลังงานจากเช้ือเพลิงปิโตรเลยีม 

ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน พลังงานนิวเคลียร์จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันและฟิวชันและพลังงานทดแทนใน
รูปแบบต่าง ๆ กลไกพลังงานสะอาด พลังงานจากเซลล์เช้ือเพลิง แนวโน้มการพัฒนาพลังงานยั่งยืนและการ
น ามาใช้ในด้านต่าง ๆ 
 Basics of science and energy technology; energy consumption of petroleum, 
natural gas and coal; nuclear energy from fission and fusion reactions and renewable energy; 
clean energy mechanism; fuel cell; trend of sustainable energy and its use 

  
332-451 ฟิสิกส์พลาสมาเบื้องต้น (Introduction to Plasma Physics) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-104  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  บทน าพลาสมา ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ การเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุในสนามไฟฟ้าและ

สนามแม่เหล็ก คุณสมบัติของพลาสมา การเลื่อนไหลในพลาสมาฟิวชัน การอธิบายแบบของไหลของพลาสมา 
ความสมดุลแบบเอมเอชดี ความเสถียรแบบเอมเอชดี การประยุกต์ใช้พลาสมา 
 Introduction to plasma; kinetic of gas; charged particle motion in electric and 
magnetic fields; plasma characteristic; drift effects in fusion plasma; fluid description of plasma; 
MHD macroscopic equilibrium; MHD macroscopic stability; plasma applications 

  
332-452 ฟิสิกส์ของปฏิกิ ริยานิวเคลีย ร์แบบฟิวชันที่ควบคุมได้เบื้องต้น ( Introduction to 

Controlled Fusion) 
3((3)-0-6) 

 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-104  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: - 

 
 

  พลังงานจากฟิวชันและในโลก บทน าสู่เตาปฏิกรณ์ฟิวชันแบบโทคาแมค ปฏิกิริยานิวเคลียร์
แบบฟิวชันและพลาสมาฟิสิกส์ การผลิตพลังงานจากฟิวชัน สมดุลพลังงานในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบฟิวชัน 
การออกแบบเตาปฏิกรณ์ฟิวชันแบบแม่เหล็กอย่างง่าย แนวคิดเกี่ยวกับฟิวชันแบบแม่เหล็ก 
 Fusion and world energy; introduction to tokamak; fusion reactions and physics 
of plasma; fusion power generation; power balance in a fusion reactor; design of a simple 
magnetic fusion reactor; magnetic fusion concepts 

  
332-453 เทคโนโลยีทางฟิวชัน (Fusion Technology) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-104  
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 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  บทน าสู่ฟิวชัน ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก การให้ความร้อน

และกระแสแก่พลาสมา ก าแพงช้ันแรก ช้ันแบลงเคด และช้ันป้องกัน ระบบควบคุม ปัญหาที่เกี่ยวกับวัสดุ ระบบ
สุญญากาศ ระบบหล่อเย็นยวดยิ่ง การวัดพลาสมา ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบ
ผสมฟิวชันฟิชชัน 
 Introduction to fusion; technology issues; magnet coils; plasma heating and 
current drive; first wall, blanket and shield; control systems; materials issues; vacuum systems; 
cryogenic systems; plasma diagnostics; safety and environment; fusion-fission hybrid reactors 
 

333-351 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสมา (Plasma Technology Laboratory) 1(0-3-0) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-352  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  ปฏิบัติการทางวัสดุศาสตร์ที่สอดคล้องกับรายวิชาเทคโนโลยีพลาสมา 

 Laboratory works in materials physics related to Elements of plasma technology 
  

 
๖. กลุ่มวิชาชีวฟิสิกส์และฟิสิกส์การแพทย์ 
 
332-361 ฟิสิกส์ชีวการแพทย์ (Biomedical Physics) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 324-101, 330-101 และ 332-101  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  การล าดับดีเอ็นเอและเปปไทด์ การปรับแต่งยีน วิศวกรรมโปรตีน การตรวจหาสารบ่งช้ีในเลือด 

เอพิเจเนติกส์ มะเร็ง การเสื่อมสลายตามวัย ชีวกลศาสตร์ของโมเลกุลและเซลล์ 
 DNA and peptide sequencing; gene editing; protein engineering; liquid biopsy; 
epigenetics; cancer; aging; molecular and cellular biomechanics 

  
332-362 ไบโอเซนเซอร์ส าหรับชีวิต (Biosensor for life) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 324-101, 330-101 และ 332-101  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: - 

 
 

  เป้าหมายชนิดใหม่ส าหรับเซนเซอร์ ส่วนจดจ าทางชีวภาพ ทรานสดิวเซอร์ ความรู้เคมีพื้นฐาน
ส าหรับไบโอเซนเซอร์ ไมโครฟลูอิดิกส์ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติเบื้องต้น 
 Emerging sensor targets; biorecognition sensing elements; transducers; basic 
chemistry in biosensor; microfluidics; basic data analysis and statistics 

  
332-363 การพัฒนาอุปกรณ์เชิงแสง (Optical Device Development) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 324-101, 330-101 และ 332-101  
 เรียนร่วม: -  
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 เรียนควบกัน: -  
  ทัศนศาสตร์เบื้องต้น แหล่งก าเนิดแสงและหัววดัแสง อิเล็กทรอนิกสเ์บื้องต้น 

ไมโครคอนโทรลเลอร์และภาษาซี วัสดุที่เหมาะสม ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิต การ
ควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การกัด การพิมพ์สามมติิ 
 Basic optics; light sources and detectors; basic electronics; microcontrollers and 
C language; suitable materials; CAD/CAM system; basic CNC; milling; 3D-printing 

  
333-361 ปฏิบัติการชีวฟิสิกส์ (Biophysics Laboratory) 1(0-3-0) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-361  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  ปฏิบัติการชีวฟิสิกส์ เช่น การออกแบบโปรตีน ไบโอเซนเซอร์ และระบบไมโครฟลูอิดิก  

 Biophysics laboratories such as protein design, biosensor and microfluidic system 
  

 
๗. กลุ่มวิชาดาราศาสตร์ 
 
332-371 ดาราฟิสิกส์ (Astrophysics) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-101  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  กลศาสตร์ท้องฟ้า ระบบพิกัดและเวลาทางดาราศาสตร์ สมบัติพื้นฐานของวัตถุท้องฟ้า การ

สังเกตการณ์ วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ ดาวคู่ กระจุกดาว ดาวแปรแสง ระบบสุริยะและระบบดาวเคราะอื่น 
 Celestial mechanics; astronomical coordinate systems and timekeeping; 
fundamental properties of celestial objects; observations; stellar evolution; binary stars; star 
clusters; variable stars; Solar system and exoplanetary systems 

  
332-372 กาแล็กซีและเอกภพวิทยา (Galaxies and Cosmology) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: 332-371  
 เรียนผ่านก่อน: -  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  กาแล็กซีทางช้างเผือก ธรรมชาติและวิวัฒนาการของกาแล็กซี เอกภพวิทยาแบบนิวตัน เอกภพ

วิทยาแบบสัมพัทธภาพ เอกภพระยะแรกเริ่ม 
 The Milky Way galaxy; nature and evolution of galaxies; Newtonian cosmology; 
relativistic cosmology; the early Universe 
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๘. กลุ่มชุดวิชาโมดูล-เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 
332-481 ชุดวิชาวัสดุกักเก็บพลังงานและท าความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับแบตเตอร่ียาน

ยนต์ไฟฟ้า (Module: Materials of Energy Storage and Eco-friendly Cooling for 
Electric Vehicle Battery) 

6((3)-9-6) 

 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: -  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  ความหมายของการกักเก็บพลังงาน วัสดุกักเก็บพลังงาน เทคนิคการกักเก็บพลังงาน ระบบการ

ท าความเย็น วัฏจักรเครื่องยนต์ความร้อน วัฏจักรเครื่องท าความเย็น วัฏจักรเครื่องท าแบบอิเล็กโทรแคโลริก 
วัสดุอิเล็กโทรแคโลริก หลักการท างานของแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า ระบบท าความเย็นของแบตเตอรี่ยานยนต์
ไฟฟ้า 
 Definition of energy storage; materials of energy storage; technique of energy 
storage; cooling systems; heat engine cycle; refrigeneration cycle; electrocaloric refrigeration 
cycle; electrocaloric materials; principles of  electric vehicle battery; electric vehicle battery 
cooling 

  
332-482 ชุดวิชาการสังเคราะห์และการตรวจคุณลักษณะของอนุภาคนาโนและเส้นใยนาโนส าหรับ

ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ เ ป็ น เ ซ น เ ซ อ ร์  ( Module: Fabrication and Characterizations of 
Nanoparticles and Nanofibers for Sensor Applications) 

6((3)-9-6) 

 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: -  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  ความหมายและโครงสร้างอนุภาคนาโนและเส้นใยนาโน หลักการของอิเล็กโทรสปินนิง 

กระบวนการสังเคราะห์อนุภาคนาโนและเส้นใยนาโน เทคนิคการวิเคราะห์อนุภาคนาโนและเส้นใยนาโนและการ
ประยุกต์ใช้เป็นเซนเซอร์ 
 Definition and structure of nanoparticles and nanofibers; principle of 
electrospinning; fabrication of nanoparticles and nanofibers; characterization techniques for 
nanoparticles and nanofibers and sensor applications 

  
332-483 ชุดวิชาการถ่ายภาพเชิงสเปกตรัมและการวิเคราะห์ภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์เพ่ือ

อุตสาหกรรม (Module: Spectral Imaging and Image Processing with Artificial 
Intelligence for industry) 

6((3)-9-6) 

 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: -  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  การออกแบบและจ าลองระบบทัศนศาสตร์เพื่อการถ่ายภาพด้วย COMSOL Multiphysics 

การถ่ายภาพแบบมัลติสเปกตรัลและไฮเปอร์สเปกตรัล การถ่ายภาพความร้อน มโนมติของปัญญาประดิษฐ์ การ
เรียนรู้ของเครื่องและการเขียนโปรแกรมด้วย Matlab โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน การเช่ือมโยงการ
ถ่ายภาพกับการเรียนรู้ของเครื่อง การแยกแยะประเภทของภาพ การจดจ ารูปแบบ การตรวจจับและจดจ า
ใบหน้า การสร้างระบบถ่ายภาพที่ท างานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในงานด้านการเกษตร
และอุตสาหกรรม  
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 Optical imaging system design and simulation with COMSOL Multiphysics; 
multispectral and hyperspectral imaging; thermal imaging; concepts of artificial intelligence; 
machine learning and coding with Matlab; convolutional neural network; optical image 
processing with machine learning; image classification; pattern recognition; face detection and 
recognition; build a custom Imaging system working with artificial intelligence; case study in 
agricultural and industrial applications.  

  
332-484 ชุดวิชาอาร์ดุยโนไมโครคอนโทลเลอร์ส าหรับอุตสาหกรรม  

(Module: Arduino Microcontroller for Industry) 
6((3)-9-6) 

 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-381  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  พื้นฐานตรรกศาสตร์ดิจิตอลเบื้องต้น การแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ ลอจิกเกท 

คุณสมบัติของ อาร์ดุยโนไมโครคอนโทลเลอร์ การโปรแกรมภาษาซีเพื่อควบคุมอาร์ดุยโน โปรแกรมปิด-เปิด LED 
พร้อมหน่วงเวลา โปรแกรมติดต่อผ่านพอร์ตอนุกรม โปรแกรม PWM ส าหรับ LED โปรแกรมควบคุมโมดูลรีเลย์ 
โปรแกรมอ่านค่าอินพุทอนาล็อก 
 Basic fundamental digital logics; converting binary digits to decimaldigits; gate 
logics; properties of Arduino microcontroller; C programing for controlling Arduino; LED program 
with delay; serial portsconnecting program; PWN program for LED; relay module controlling 
program; program for reading analog input 

  
332-485 ชุดวิชาเคร่ืองมือในฟิสิกส์ชีวการแพทย์ (Biomedical Physics Tools)  6((5)-3-10) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: -  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  สเปกโทรเมทรี ไมโครสโคปี การพัฒนาอุปกรณ์เชิงแสง เลเซอร์ลิโธกราฟี คลีนรูม โฟลว์ไซโต

เมทรี อิเล็กโทรโฟรีซิส 
 Spectrometry; microscopy; optical device development; laser lithography; clean 
room; flow cytometry; electrophoresis 

  
332-486 ชุดวิชาการพัฒนาเกมส์ที่ใช้หลักฟิสิกส์ (Game Development using Physics)  6((5)-3-10) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: -  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  การเขียนภาษาไพธอนพ้ืนฐาน ฟิสิกส์ที่ใช้ในเกมส์ ความคิดพื้นฐาน กลศาสตร์การเคลื่อนที่ แรง 

จลศาสตร์ การชน โพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่ของวัตถุ การโมเดลที่อิงฟิสิกส์ ฟิสิกส์ดิจิตอล 
Basics python, physics in game, basic concepts, kinematics, force, kinetics, collisions, projectiles, 
rigid body dynamics, physical modeling, digital physics 
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๙. กลุ่มวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี 
 
332-391 กลศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Mechanics) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-103  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: - 

 
 

  กลศาสตร์แบบลากรองจ์ ตัวสั่นคู่ควบและโหมดการสั่นพื้นฐาน การเคลื่อนท่ีในกรอบอ้างอิงไม่
เฉื่อย การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็งในสามมิติ กลศาสตร์แบบแฮมิลตัน กลศาสตร์ของระบบต่อเนื่อง ทฤษฎีการ
ชน     
 Lagrangian mechanics; coupled oscillators and normal modes; motion in non-
inertial reference frame; motion of rigid bodies in three dimensions; Hamiltonian mechanics; 
continuum mechanics; collision theory 

  
332-392 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง (Advanced Electromagnetic Theory) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-104  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  สมการของแมกซ์เวลล์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ศักยและสนาม การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้า

พลศาสตร์และสัมพัทธภาพ 
 Maxwell’ s equations; electromagnetic waves; potentials and fields; 
electromagnetic radiation; electrodynamics and relativity 
 

332-393 กลศาสตร์ควอนตัมขั้นสูง (Advanced Quantum Mechanics) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-204  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  เมทริกซ์และสปิน การประมาณค่าแบบดับเบิลยูเคบี หลักการแปรค่า ทฤษฎีการรบกวนแบบไม่

ขึ้นกับเวลา ทฤษฎีการรบกวนแบบขึ้นกับเวลา ทฤษฎีการกระเจิง โครงสร้างละเอียดยิ่งของอะตอม 
 Matrices and spin; WKB approximation; variation method; time-
independentperturbation theory; time- dependent perturbation theory; scattering theory; 
hyperfine atomicstructure 

  
332-394 ฟิสิกส์สถิติเชิงควอนตัม (Quantum Statistical Physics) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-202และ 332-204  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  ทบทวนอุณหพลศาสตร์เชิงสถิติ สถานะมหภาคและสถานะจุลภาค อองซอมเบิลแบบไมโครคา

โนนิคัล คาโนนิคัล และแกรนด์คาโนนิคัล กลศาสตร์ควอนตัมเชิงสถิติ สมบัติของเฟอมิออนและโบซอน การแจก
แจงแบบแฟร์มี-ดิแรก และโบซ-ไอสไตน์ การประยุกต์กลศาสตร์เชิงสถิติในเรื่องการเกิดหลุมด า การแผ่รังสีของ
วัตถุด า การควบแน่นแบบโบซ-ไอสไตน์ และแบบจ าลองอิเล็กตรอนในสารกึ่งโลหะ ระบบที่มีอันตรกิริยาต่อกัน
และการจ าลองมอนติคาร์โลเบื้องต้น 
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 Review of statistical thermodynamics; macrostate and microstate; 
microcanonical, canonical and grand canonical ensembles; quantum statistics; properties of 
fermion and boson; Fermi-Dirac and Bose-Einstein distributions; applications of statistical physics 
in black hole formation, black body radiation, Bose- Einstein condensationand modeling of 
electrons in semiconductor; interacting systems and Monte-Carlo simulation 
 
 

332-395 สัมพัทธภาพทั่วไป (General Relativity) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-205   
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ กลศาสตร์เชิงสัมพัทธภาพ แม่เหล็กไฟฟ้าเชิงสัมพัทธภาพ เรขาคณิต

แบบรีมันน์ ทฤษฎีสัมพัทธภาพท่ัวไป สนามโน้มถ่วงของไอสไตน์ กาล-อวกาศแบบชวาร์ซชิลด์ การทดสอบทฤษฎี
สัมพัทธภาพท่ัวไปแบบคลาสสิก หลุมด า แบบจ าลองเอกภพ 
 Special relativity; relativistic mechanics; relativistic electromagnetism; 
Riemannian geometry; general  relativity; Einstein’ s gravity; Schwarzschild spacetime; classical 
tests of general relativity; black holes; cosmological models 

  
332-396 สารสนเทศควอนตัม (Quantum Information) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-204  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  การอธิบายสถานะทางควอนตัมโดยใช้เมทริกซ์ความหนาแน่น  ความพัวพันควอนตัม 

ทฤษฎีการวัดควอนตัม ขั้นตอนวิธีเชิงควอนตัม ขั้นตอนวิธีการประมาณเฟสควอนตัม การแปลงฟูเรียร์ควอนตัม 
ขั้นตอนวิธีของชอร์ ขั้นตอนวิธีการค้นหาควอนตัม ควอนตัมคอมพิวเตอร์ในเชิงกายภาพ ควอนตัมคอมพิวเตอร์
จากโฟตอน ควอนตัมคอมพิวเตอร์จากการกักขังไอออนและอะตอม ควอนตัมคอมพิวเตอร์จากเรโซแนนซ์
แม่เหล็กนิวเคลียร์ 
 Density matrix description of quantum states; quantum entanglement; quantum 
measurement theory; quantum algorithms; quantum phase- estimation algorithm; quantum 
Fourier transform; Shor’ s algorithm; quantum search algorithms; quantum computers and 
physical realizations; optical photon quantum computers; ion and atom traps quantum 
computers; nuclear magnetic resonance quantum computers 

  
332-397 สนามโน้มถ่วงควอนตัมลูป  (Loop quantum gravity) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-204 และ 332-205  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  สัมพัทธภาพพิเศษและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า สัมพัทธภาพทั่วไปขั้นพื้นฐาน กลศาสตร์แฮมิลโท

เนียน ทฤษฎีแยง-มิลล์ ทฤษฎีสนามควอนตัมขั้นพื้นฐาน สัมพัทธภาพทั่วไปในรูปตัวแปรของแอชเตคาร์ แผน
แบบลูปส าหรับสัมพัทธภาพท่ัวไป เอกภพวิทยาแบบควอนตัมลูป 
 Special relativity and electromagnetism; some elements of general relativity; 
Hamiltonian mechanics; Yang-Mills theories; elements of quantum field theory; general relativity 
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in terms of Ashtekar’ s new variables; loop representation for general relativity; loop quantum 
cosmology 

  
332-398 คลื่นในตัวกลางซับซ้อน (Waves in complex media) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-201  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  คลื่นและการกระเจิง การเคลื่อนที่ของคลื่นในตัวกลางที่ซับซ้อน คุณสมบัติของสเป็คเกิล การ

กระเจิงแบบไดนามิกส์ เรสซะพรอสซิทีและการก าจัดวงของคลื่น การประยุกต์ใช้ในทางการถ่ายภาพและการ
ประมวลผลข้อมูล 
 Wave and scattering; wave transport in complex media; properties of speckle; 
reciprocity and wave localization; applications in imaging and information processing 

  
332-491 ทัศนศาสตร์ควอนตัม (Quantum Optics) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-393  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  ทฤษฎีควอนตัมของการแผ่รังสี การควอนไตเซชันของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า สถานะฟ็อกหรือ

สถานะเลขควอนตัม มโนทัศน์และฟังก์ชันคลื่นของโฟตอน สถานะอาพันธ์ของสนามการแผ่รังสี การแทรกสอด
ระหว่างโฟตอน การวัดและสถานะอาพันธ์ของโฟตอน ความอาพันธ์ล าดับที่หนึ่ง ความอาพันธ์ล าดับที่สอง การ
นับจ านวนและสถิติของโฟตอน ทฤษฎีควอนตัมของเลเซอร์ ปฎิทรรศน์อีพีอาร์และทฤษฎีบทของเบลล์ 
สารสนเทศควอนตัมโดยใช้โฟตอน 
 Quantum theory of radiation; quantization of electromagnetic field; Fock or 
number state; photon concept and wave function of photons; coherent state of the radiation 
field; photon-photon interferometry; photon detection and quantum coherence functions; first-
order coherence; second- order coherence; photon counting and photon statistics; quantum 
theory of laser; EPR paradox and Bell’s theorem; quantum information using photon 

  
332-492 ควอนตัมการค านวณเชิงทอพอโลยีเบื้องต้น (Introduction to Topological Quantum 

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

 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-393  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  เฟสเชิงเรขาคณิตและเชิงทอพอโลยื ควอนตัมการค านวณ พลังการค านวณของแอนิออน 

แบบจ าลองคู่ควอนตัม แบบจ าลองแลตทิซรวงผึ้งของคิเทฟ ทฤษฎีสนามควอนตัมเซอร์น-ไซมอนส์ ขั้นตอนวิธีพหุ
นามของโจนส์ เอนโทรปีความพัวพันเชิงทอพอโลยี     
 Geometrical and topological phases; quantum computations; computational 
power of anyons; quantum double models; Kitaev’ s honeycomb lattice model; Chern- Simons 
quantum field theories; Jones polynomial algorithm; topological entanglement entropy   
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332-493 สสารควอนตัมเชิ งทอพอโลยี เบื้ อง ต้น ( Introduction to Topological Quantum 
Matter) 

3((3)-0-6) 

 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: 332-393  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  สมมาตรและทอพอโลยีในฟิสิกส์ของสารควบแน่น ฉนวนไฟฟ้าและตัวน ายวดยิ่งเชิงทอพอโลยี 

เฟสเชิงทอพอโลยีที่มีอันตรกิริยา ทฤษฎีของสสารควอนตัมเชิงทอพอโลยี    
 Symmetry and topology in condensed matter physics; topological insulators and 
superconductors; interacting topological phases; theories of topological quantum matter 

  
๑๐. กลุ่มวิชาด้านวิศวกรรม 
 
200-115 พ้ืนฐานไฟฟ้าส าหรับงานวิศวกรรม (Basic Electrical Engineering) 3((2)-2-5) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: -  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และ

ก าลังไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น กฎของโอห์มและกฎของเคอร์ชอฟฟ์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 
ก าลังไฟฟ้าจริงและก าลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ ตัวประกอบก าลัง การปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลัง การคิดค่าไฟฟ้า
แบบหน่ึงเฟส ระบบไฟฟ้าสามเฟส หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องก าเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์
ไฟฟ้า แนะน าเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 
 Electrostatics; magnetism; DC circuit analysis; voltage, current and power; basic 
electrical components; Ohm’ s law and Kirchhoff’ s law; AC circuit analysis; real and reactive 
power; power factor; power factor correction; single-phase electricity bill; three-phase systems; 
transformers; introduction to electric machinery; electric generators and motors; introduction 
to electrical instruments 

  
200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน (Basic Engineering Drawing) 2((2)-0-4) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: -  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  ความส าคัญของการเขียนแบบวิศวกรรม เครื่องมืออุปกรณ์และวิธีใช้ การเขียนตัวเลขและ

ตัวอักษร ชนิดของเส้นและมาตรฐานส าหรับงานเขียนแบบเรขาคณิตประยุกต์ การเขียนภาพสามมิติ ภาพฉาย
ออโธกราฟิก และการเขียนภาพฉายออโธกราฟฟิก การเขียนภาพสเก็ต การเขียนภาพตัด การเขียนภาพแยกส่วน
และภาพประกอบ การก าหนดขนาด และความคลาดเคลื่อน และรายละเอียดอื่น 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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225-221 วิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Safety and Environmental Engineering) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: -  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการความปลอดภัย การวิเคราะห์อันตรายและการป้องกันการสูญเสยี 

กฎหมายความปลอดภัย ระบบการจัดการความปลอดภัย ปัจจัยมนุษย์ การวิเคราะห์อันตรายและการประเมิน
ความเสี่ยง อันตรายในการท างาน โรคจากการท างาน การปฐมพยาบาล อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล การ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย ระบบตรวจจับอัคคีภัยและระบบดับเพลิง มลพิษในอุตสาหกรรมและการป้องกัน การ
จัดการสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม หลักการออกแบบระบบอัตโนมัติส าหรับงานวิศวกรรม
ความปลอดภัยสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 การฝึกปฏิบัติด้วยกรณีศึกษาและโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์จริงของ
สถานประกอบการพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรม การติดตามพฤติกรรมการท างานของเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย 
 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; fire 
prevention and suppression; fire detection and extinguishing systems; industrial pollution and 
prevention; environmental management; corporate social responsibility; principles of 
automation system design in safety engineering work towards industry 4. 0; doing case studies 
and problems in real- world situations through collaboration with industrial partners; job 
shadowing of safety officer 

  
225-371 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ (Modern Industrial Plant Design) 3((3)-0-6) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: -  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
  การเลือกสถานท่ีตั้งโรงงาน การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์กรรมวิธีการผลติ การค านวณ

เครื่องจักรและก าลังคน ความสัมพันธ์ของกิจกรรม การไหล และพื้นที่การผลิต การล าเลียงและขนถ่ายวัสดุ การ
จัดดุลสายงานการผลิต ประเภทพ้ืนฐานของผังโรงงานและการวางผังโรงงาน การออกแบบระบบสนับสนุนต่างๆ 
ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ระบบประปา ระบบบ าบัดมลพิษ ระบบพลังงานความร้อน ระบบพลังงานไฟฟ้า
และแสงสว่าง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
ความปลอดภัย เป็นต้น แนวคิดโรงงานอัจฉริยะสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 การฝึกปฏิบัติด้วยกรณีศึกษาและโจทย์
ปัญหาจากสถานการณ์จริงของสถานประกอบการพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรม 
 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; smart factory concepts towards industry 4. 0; doing case studies and 
problems in real-world situations through collaboration with industrial partners 
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226-113 พ้ืนฐานกระบวนการผลิต (Basic Manufacturing Processes) 2((1)-3-2) 
 เรียนก่อน: -  
 เรียนผ่านก่อน: -  
 เรียนร่วม: -  
 เรียนควบกัน: -  
                        ระบบการผลิต การเลือกกระบวนการผลิต เครื่องจักรกล ใบมีด และอุปกรณ์จับยึดช้ินงาน

แบบต่าง ๆ การกลึงโลหะ การค านวณเวลาที่ใช้ในการกลึง ปฏิบัติการกลึงโลหะด้วยเครื่องกลึงธรรมดา ชนิดและ
ลักษณะสมบัติของโลหะแผ่น กระบวนการผลิตช้ินงานโลหะแผ่นด้วยเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม 
เครื่องจักรกลซีเอ็นซีเลขส าหรับงานโลหะแผ่น การเขียนแผ่นคลี่ การยึดโลหะแผ่น ปฏิบัติการโลหะแผ่น หลักการ
เช่ือมโลหะ เครื่องมือและอุปกรณ์การเช่ือม ความปลอดภัยในงานเช่ือม กระบวนการเช่ือมโลหะแบบต่างๆ ท่า
เชื่อม แนวเชื่อมและการตรวจสอบ ปฏิบัติการเช่ือมมิก/แมก และการเชื่อมอาร์ค 
                        Manufacturing systems; manufacturing processes selection; machine tools and 
fixtures; metal turning, turning time calculation, typical metal turning practices, types and 
characteristics of sheet metals, sheet metal forming processes, CNC machines for sheet metal 
forming, sheet metal pattern development, sheet metal fastening, sheet metal operation 
practices; principles of metal welding, machines and equipment for welding, welding safety, 
welding processes, welding posture, weld and inspection, mig/ mag welding and arc welding 
practices 
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    3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
    3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล ระดับการศึกษา
ที่จบ 

ชื่อหลักสูตรที่จบ
การศึกษา 

สาขาวิชาท่ี
จบการศึกษา 

ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา ปีที่จบ
การศึกษา 

1. รองศาสตราจารย ์ นายชัชชัย พุทซ้อน ปริญญาเอก Doctor of Philosopy Materials 
Physics 

Institute National des Sciences 
Appliquees, Lyon, France 

2553 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ ฟิสิกส ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 
ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2543 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวสุทธิดา รักกะเปา ปริญญาเอก Doctor of Philosopy Science and 
Technology 
Education 

มหาวิทยาลยัมหิดล 2553 

ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2547 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางปภาวี ฟาน โดมเมเลน ปริญญาเอก Doctor of Philosopy Physics and 

Mathematics 
Science 

Saint Petersburg State Polytechnical 
University, Russia Federation 

2553 

ปริญญาโท Master of Science Engineering 
and Technolo
gy 

Saint Petersburg State Polytechnical 
University, Russia Federation 

2549 

ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2541 

4.  อาจารย ์ นายพฤฒิ กาฬสุวรรณ ปริญญาเอก Doctor of Philosopy Physics University of Bristol, U.K. 2555 
ปริญญาโท Master of Science Physics Durham University, U.K. 2550 
ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2547 

5. อาจารย์ นางสาวเพราพิมพ์ ลิ่มสกุล ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Bioengineering University of California San Diego, U.S.A. 2562 
ปริญญาโท Master of Science Bioengineering University of Californai San Diego, U.S.A. 2558 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2555 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553 
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3.2.2  อาจารย์ประจ า 
   

ล าดับ
ท่ี 

 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 

 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

 
ชื่อ – สกุล 

 
ระดับ

การศึกษาท่ี
จบ 

 
หลักสูตร (สาขาวิชา) 

ท่ีจบ 

 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

 
ภาระการสอน ช.ม./ 

ปีการศึกษา 

      สถาบัน ปี พ.ศ. 2562 2563 2564 2565 
1. รองศาสตราจารย์ นายเทพอักษร เพ็งพันธ์ ปริญญาเอก Doctor of Philosophy(Physics) University of Florida, 

U.S.A. 
2543 200 200 200 200 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เคมีคัล
ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2530     

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2528     
2. รองศาสตราจารย์ นางนันทกาญจน์ มุรศิต ปริญญาเอก Doctor of Philosophy(Materials 

Physics) 
Macquarie University, 
Australia 

2541 200 200 200 200 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2529     
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2526     

3. รองศาสตราจารย์ นางสาวปณต ถาวรังกูร ปริญญาเอก Doctor of Philosophy 
(Biophysics) 

University of Waikato,  
New Zealand 

2528 200 200 200 200 

ปริญญาโท Master of Science (Biophysics) University of Waikato,  
New Zealand 

2523     

ปริญญาตรี Bachelor of Science (Physics) University of Waikato,  
New Zealand 

2520     

4.  รองศาสตราจารย์ นายยุทธนา ฏิระวณิชย์
กุล 

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(เทคโนโลยี 
พลังงาน) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

2547 200 200 200 200 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยี 
พลังงาน) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

2530     

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2526     
5. รองศาสตราจารย์ นายสวัสดี ยอดขยัน ปริญญาเอก Doctor of Philosophy 

(Geophysics) 
Uppsala 
University,Sweden 
 
 

2551 200 200 200 200 
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ล าดับ
ท่ี 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล ระดับ
การศึกษาท่ี

จบ 

หลักสูตร (สาขาวิชา) 
ท่ีจบ 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ 
ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2562 2563 2564 2565 
    ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธรณีฟิสิกส์

ประยุกต์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543     

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2541     
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายก าแหง วัฒนเสน ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Applied 

Geophysics) 
Luleå University of  
Technology, Sweden 

2550 200 200 200 200 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2535     
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายฉลองรัฐ แดงงาม  ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Physics)  Virginia Polytechnic 

Institute and State 
Universityม U.S.A. 

2555 200 200 200 200 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2547     
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายชิตนนท์ บูรณชัย ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Biophysics 

and Computational  
Biology) 

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

2551 200 200 200 200 

ปริญญาโท Master of Science (Biophysics and 
Computational  
Biology) 

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

2546     

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2544     
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายบุญญฤทธิ์   ฉัตร

ทอง 
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy 

(Technology) 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต  

2558 200 200 200 200 

ปริญญาโท Master of Science (Physics) มหาวิทยาลัยมหิดล 2553     
ปริญญาตรี Bachelor of Science (Physics) University of Virginia, 

Charlottesville,  U.S.A. 
 

2548  
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ล าดับ
ท่ี 

 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 

 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

 
ชื่อ – สกุล 

 
ระดับ

การศึกษาท่ี
จบ 

 
หลักสูตร (สาขาวิชา) 

ท่ีจบ 

 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

 
 

ภาระการสอน ช.ม./ 
ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2562 2563 2564 2565 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสุขสวัสดิ์ ศิริจารุกุล ปริญญาเอก Doctor of Philosophy 

(Materials) 
University of  
Montpellier 2, France 

2550 200 200 200 200 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2543     
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2537     

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Mr.Helmut Durrast ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Natural 
Science) 

University of 
Goettingen, Germany 
 

2540 200 200 200 200 

ปริญญาตรี
ควบโท 

Diploma (Geology/ 
Palaeontology) 

University of 
Goettingen, Germany 

2536     

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายกฤษดา รวิรัศวัฒนา ปริญญาเอก Doctor of Philosopy (Physics) University of Sheffield, 
U.K. 

2555 200 200 200 200 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547     
ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545     

13. อาจารย์ นายคมฤทธิ์ วัฒนวาที ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2547 200 200 200 200 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2561     
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546     

14. อาจารย์ นายนรากรณ์ แก้วขาว ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์ทฤษฏี) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2561 200 200 200 200 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547     
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2543     

15. อาจารย์ นายรัชกฤช ศุภกุล
โอภาส 

ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Earth 
Science and Engineering) 

Imperial College 
London, U.K. 

2561 200 200 200 200 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โลก
ศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555  
 
 

   

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 
 
 
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552     
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ล าดับ
ท่ี 

 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 

 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

 
ชื่อ – สกุล 

 
ระดับ

การศึกษาท่ี
จบ 

 
หลักสูตร (สาขาวิชา) 

ท่ีจบ 

 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

 
 

ภาระการสอน ช.ม./ 
ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2562 2563 2564 2565 
16. อาจารย์ นางสาววนิดา  

สุเมธากุลวัฒน์ 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2551 190 

 
190 190 190 

    ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2539     
17. อาจารย์ นายวันทพล งามดี ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 200 200 200 200 

   ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2541     
18. อาจารย์ นางสาวสุรีรัตน์ 

หอมหวลล 
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Physics) National University of 

Singapore, Singapore 
2554 210 210 210 210 

    ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2548 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
     4.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม   

หลักสูตรมีวิชาฝึกงาน จ านวน 1 หน่วยกิต เป็นวิชาเลือกส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึก
ประสบการณ์ในวิชาชีพ ฝึกบูรณาการความรู้ที่เรียนมาสู่การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆก่อนการเข้าท างานจริง 
ส าหรับนักศึกษาที่เลือกแผนสหกิจศึกษา กรณีเลือกเรียนสหกิจ 1 ภาคการศึกษาก าหนดให้เรียนวิชาสหกิจศึกษา
จ านวน 6 หน่วยกิต กรณีเลือกเรียนสหกิจ 2 ภาคการศึกษา ก าหนดให้เรียนวิชาสหกิจศึกษา 12 หน่วยกิต โดย
ต้องผ่านวิชาบังคับมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และโดยต้องผ่านอบรมการเตรียมความพร้อมไม่น้อยกว่า 30 
ชั่วโมง 
 4.2  ผลลัพธ์การเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม   
1) ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยและมีความซื่อสัตย์สุจริต 
2) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 
3) อธิบายหลักการและทฤษฎีตามหลักวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์อย่างถูกต้อง 
4) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
5) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
6) สามารถน าความรู้ทางหลักฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ แก้ปัญหา หรือบูรณาการความรู้กับสถานการณ์
ต่างๆได้อย่างถูกต้อง 
7) สามารถอธิบายและเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
8) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องและ
สร้างสรรค ์
9) ปฏิบัติตนให้มีภาวะผู้น าและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกท่ีดี 
10) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรที่ไปปฏิบัติงาน 
11) สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
12) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือการค้นคว้าและสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและ
จ าเป็น 

4.3 ช่วงเวลา  
ฝึกงาน: ภาคการศึกษาท่ี 3 (ภาคฤดูร้อน) ของชั้นปีที่ 3 
สหกิจศึกษา: ภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ 2 ของชั้นปีที่ 4 (กรณีเลือกเรียน 1 ภาคการศึกษา) 
       ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 (กรณีเลือกเรียน 2 ภาคการศึกษา) 

       4.4 การจัดเวลาและตารางสอน   
 จัดเต็มเวลา 1 หรือ 2 ภาคการศึกษา 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

 ศึกษาและค้นคว้าทดลองโดยการทดลองในห้องปฏิบัติการหรือวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาเฉพาะทางด้าน
ฟิสิกส์หรือทางด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและเรียบเรียงเป็นรายงาน 
 5.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1)  ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
2)  สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีตามหลักวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง 
3) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
4) สามารถออกแบบวิธีการ กระบวนการวิจัย และน าความรู้ทางหลักฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ แก้ปัญหา 
หรือบูรณาการความรู้กับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง 
5) สามารถอธิบายและเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
6) แสดงหาความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง
และสร้างสรรค์สังคม   
7) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

5.3 ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ของชั้นปีที่ 4 
5.4 จ านวนหน่วยกิต  6 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ 

1) ต้นภาคการศึกษาท่ี 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รวบรวมหัวข้อโครงงานจากคณาจารย์ที่จะรับนักศึกษาเข้าท าโครงงาน
ในสาขาในปีการศึกษาถัดไป แล้วประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบโดยอาจารย์ที่ปรึกษารับนักศึกษาท าโครงงานได้
ไม่เกิน 2 คน/ต่อภาคการศึกษา  
2) จัดประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลังการสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 (ก่อนก าหนดรับลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า
ส าหรับภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป) เพ่ือชี้แจงข้อปฏิบัติ วิธีด าเนินโครงงาน 
3) เสนอชื่อกรรมการสอบโครงงานต่อผู้บริหารภาควิชาเพ่ือแต่งตั้ง/มอบหมายงาน ประสานงานกับอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการของภาควิชาในงานที่เก่ียวข้อง 
4) ในกรณีที่จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบโครงงานหลังจากท่ีภาควิชาฯ ได้ออกค าสั่งแต่งตั้ง
กรรมการสอบแล้ว อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้ประสานงานที่จะด าเนินการได้ 
5) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดท าตารางบันทึกการให้ค าปรึกษา 
6) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จัดสิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
7) จัดให้นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวิชา 
8) ประมวลระดับขั้นจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและกรรมการสอบ เมื่อนักศึกษาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์/ฉบับ
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว เสนอภาควิชาหรือพิจารณาการให้สัญลักษณ์ W, I, R ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานแล้วแต่
กรณ ี

5.6 กระบวนการประเมินผล 
1) ประเมินผลจากการน าเสนอปากเปล่า และจากการเขียนรายงาน 
2) ผู้ประสานงานรายวิชาประเมินผลการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยความเห็นชอบของอาจารย์

ประจ ารายวิชา 
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หมวดที่ 4  ผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลักสูตร(PLOs) 

1. คิดเป็นระบบและมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
สามารถบูรณาการหลักฟิสิกส์
เพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์
ปัจจุบันที่เกี่ยวกับพลังงาน 
สุขภาพ หรือ สิ่งแวดล้อม หรือ 
การเกษตร หรืออุตสาหกรรม
ได้อย่างสร้างสรรค์ และมี
ทักษะการใช้อุปกรณ์และ
เครื่องมือทางฟิสิกส์เฉพาะทาง  

1. มีรายวิชาทฤษฎีควบคู่กับ
รายวิชาปฏิบัติการ เพื่อเน้นให้มี
ความรู้และมีทักษะการใช้ความรู้
เกี่ยวกับฟิสิกส์ทั้งในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติการ 
2. มีรายวิชาปฏิบัติการควบคู่กับ
รายวิชาทฤษฎี เพ่ือเน้นทักษะการ
ใช้เครื่องมือพ้ืนฐานและเครื่องมือ
ชั้นสูง 
3. มีรายวิชาฟิสิกส์ของการวัดและ
เครื่องมือวัด เพื่อเพ่ิมทักษะในการ
ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางฟิสิกส์
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
4. การจัดล าดับรายวิชาตามความ
ต่อเนื่องง่ายยาก และสามารถ
ผนวกเข้ากับการฝึกงาน สหกิจ
ศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาส
พัฒนาทักษะให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น 
5. เน้นการเรียนการสอนแบบ 
active learing และ WIL 

PLO1 
ประยุกต์ความรู้และหลักการทาง
ฟิสิกส์เพื่อแก้ปัญหาทางดา้นพลงังาน 
หรือ สุขภาพ หรือ สิ่งแวดล้อม หรือ
การเกษตร หรืออุตสาหกรรม 
PLO2  
ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางฟิสกิส์ได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
PLO3  
บูรณาการความรู้ทางฟสิิกส์ผา่น
กระบวนทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ฟสิิกส์, 
หรือสร้างชิ้นงานหรือสิ่งประดษิฐ์เพื่อ
แก้ปัญหาในงานภาคอุตสาหกรรม
และสังคม 

2. มีความสามารถด้านการใช้  
ภาษาอังกฤษ 

 

1. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมฝึกทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ และส่งเสริมให้มีการ
จัดกิจกรรมที่ฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษทั้งในชั้นเรียนและ
นอกชั้นเรียน 
2. ก าหนดให้นักศึกษาร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
คณะ/มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
3. สนับสนุนให้นักศึกษามี
ประสบการณ์ดูงานหรือฝึกงานใน
สถานประกอบการที่ต้องใช้
ภาษาต่างประเทศ 

PLO4 
สื่อสารด้วยภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและ
ตรงความหมาย 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลักสูตร(PLOs) 

3. มีความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
แสวงหาข้อมูลและ
สามารถเรียนรู้ได้ตลอด
ชีวิต 

1. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 
การสืบค้นจากห้องสมุด จาก
ฐานข้อมูลต่าง ๆ การใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต 
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ/
มหาวิทยาลัย 
3. จัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
การใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือ
สนับสนุนการศึกษาและวิจัย 

PLO5  
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแสวงหา
ข้อมูลและการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

4. มีจิตวิญญาณของการถือ
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์
เป็นกิจทีห่นึ่ง 

1. จัดกิจกรรมในรายวิชากิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่เน้นการถือ
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่
หนึ่ง 
2. สนับสนุนงบประมาณในการท า
โครงการที่เน้นการถือประโยชน์
ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
3. สนับสนุนการร่วมโครงการในวัน
ถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็น
กิจที่หนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย 
และการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ
ช่วยเหลือสังคม/จิตอาสา 
4. สอดแทรกการท างานเป็นทีม 
และจิตส านึกของการถือประโยชน์
ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งใน
การเรียนการสอน และการท า
กิจกรรมของนักศึกษา 

PLO6  
มีภาวะผูน้ าและท างานร่วมกันเป็นทีม 
PLO7  
มีวินัย เคารพในกฎระเบียบของสังคม 
และปฏิบตัิตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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                           ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน   
 

  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skill) 

 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific Skill) 

 

                     มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
            ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-creator) 

พลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
(Active citizen) 

PLO1 ประยุกต์ความรู้และหลักการทางฟิสิกส์เพื่อแก้ปัญหา
ทางดา้นพลังงาน หรือ สุขภาพ หรือ สิ่งแวดล้อม หรือการเกษตร 
หรืออุตสาหกรรม 
 

  
   

PLO2 ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางฟิสิกส์ได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 

     

PLO3บูรณาการความรู้ทางฟิสกิส์ผ่านกระบวนทดลองทาง

วิทยาศาสตร์เพื่อน าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ฟิสิกส์, หรือสร้าง

ชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาในงานภาคอุตสาหกรรม

และสังคม 

 

  

 
   

PLO4สื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
และตรงความหมาย 

     

PLO5 ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อแสวงหาข้อมูลและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

     

PLO6 มีภาวะผู้น าและท างานรว่มกันเป็นทีม      
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  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skill) 

 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific Skill) 

 

                     มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

            ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
ผู้เรียน 

(Learner) 
ผู้ร่วมสรา้งสรรค์ 
(Co-creator) 

พลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
(Active citizen) 

PLO7  
มีวินัย เคารพในกฎระเบียบของสังคม และปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (มคอ.1) 

พ.ศ. 2554 
 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีระเบียบวินัย 
3. มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
4. เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
5. มีจิตสาธารณะ 

2.  ด้านความรู้ 
1. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์ 
2. มีความรู้พืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะน ามาอธิบายหลักการและทฤษฎี 
    ในศาสตร์เฉพาะ 
3. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน 
    วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
4. มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
1. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
2. น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3. มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องและ

เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1. มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 
 2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
 3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 
5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ประมวลผลการแก้ปัญหาและน าเสนอ 

ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
       2. มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้ง    

การเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
 3. มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนเพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจ าเป็น 

4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
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2. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (มคอ.1)พ.ศ.2554 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

PLO1 ประยุกต์ความรู้และหลักการ

ทางฟิสิกส์เพื่อแก้ปัญหาทางดา้น

พลังงาน หรือ สุขภาพ หรือ 

สิ่งแวดล้อม หรือการเกษตร หรือ

อุตสาหกรรม 

  ✓   ✓ ✓   ✓ ✓     ✓    

PLO2 ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทาง

ฟิสิกส์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภยั 
     ✓ ✓   ✓ ✓     ✓    

PLO3 บูรณาการความรู้ทางฟิสิกส์

ผ่านกระบวนทดลองทาง

วิทยาศาสตร์เพื่อน าไปสู่การพัฒนา

องค์ความรู้ฟิสิกส์, หรือสร้างช้ินงาน

หรือสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาใน

งานภาคอุตสาหกรรมและสังคม 

   ✓   ✓ ✓ ✓  ✓ ✓   ✓ ✓    

PLO4 สื่อสารด้วยภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและ

ตรงความหมาย 

                ✓ ✓  
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2. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (มคอ.1)พ.ศ.2554(ต่อ) 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

PLO5 ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อแสวงหาข้อมูลและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

       ✓    ✓      ✓ ✓ 

PLO6 มีภาวะผู้น าและท างาน
ร่วมกันเป็นทีม 

   ✓ ✓        ✓ ✓ ✓     

PLO7 มีวินัย เคารพใน
กฎระเบียบของสังคม และปฏิบตัิ
ตนตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

✓ ✓            ✓ ✓     
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3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน   และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 
                     (แสดงความสอดคล้องระหว่าง ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  กลยุทธ์การสอน  และกลยุทธ์การวัดและการประเมินผล  โดยแสดงข้อมูลแยกในแต่ละ PLOs) 
 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

 
กลยุทธ์/วิธกีารสอน 

 
กลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมนิผล 

PLO1ประยุกต์ความรูแ้ละหลักการทางฟิสิกส์เพื่อแก้ปัญหา
ทางดา้นพลังงาน หรือ สุขภาพ หรือ สิ่งแวดล้อม หรือ
การเกษตร หรืออุตสาหกรรม 
 

บรรยายแบบ active learning 
ค้นคว้า  
อภิปราย 

การบ้าน/รายงาน 
สอบวัดผล 
การน าเสนอหน้าช้ัน 
การตอบค าถาม 

PLO2 ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางฟิสิกส์ได้อย่างถูกต้อง
และปลอดภัย 

เรียนรายวิชาปฏิบัติการ /วิชาโครงงาน ฝึกฝนใช้เครื่องมือ
มอบหมายงาน  
อภิปราย 
 

รายงานปฏิบตัิการ 
การตอบค าถาม/การแสดงความคดิเห็น 

PLO3บูรณาการความรู้ทางฟิสกิส์ผ่านกระบวนทดลองทาง

วิทยาศาสตร์เพื่อน าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ฟิสิกส์, หรือ

สร้างชิน้งานหรือสิ่งประดษิฐ์เพือ่แก้ปัญหาในงาน

ภาคอุตสาหกรรมและสังคม 

เรียนรายวิชาโครงงาน/ฝึกงาน/สหกิจศึกษา  ค้นคว้า อภิปราย รายงานโครงงาน/ฝึกงาน/สหกิจศกึษา 
การน าเสนอผลงาน/ช้ินงาน 

PLO4 สื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้องและตรงความหมาย 

รายงานหน้าช้ัน 
อภิปราย 
มอบหมายงาน 
 
 
 

การตอบค าถาม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

 
กลยุทธ์/วิธกีารสอน 

 
กลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมนิผล 

PLO6 มีภาวะผู้น าและท างานรว่มกันเป็นทีม มอบหมายงาน 
แบ่งกลุ่มท างานเป็นทีม 

รายงานหน้าช้ัน วัดการท างานกันเป็นทีม 
การมีส่วนร่วมในช้ันเรียนและกิจกรรม 
อภิปรายกลุ่ม 
 

PLO7 มีวินัย เคารพในกฎระเบียบของสังคม และปฏิบัติตน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้สอนท าให้เห็นเป็นแบบอย่าง 
มอบหมายงาน 

การส่งงานตามเวลา 
การไมล่อกงานส่ง 
การปฏิบัตติามระเบยีบ วินัยในการเข้าเรียน 
การปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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4.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา   (Curriculum Mapping) 
 ⚫ ความรับผิดชอบหลัก                                                ความรับผิดชอบรอง 
  

รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         

สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์         

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2((2)-0-4)        

388-100 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 
1((1)-0-2) 
 

       

315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์   1((1)-0-2)        

สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ         

950-102 ชีวิตที่ดี 3((3)-0-6)          

895-001 พลเมืองที่ดี 2((2)-0-4)        

142-239 ศิลปะการด าเนินชีวิต 3((3)-0-6)        

สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการ         
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รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1((1)-0-2)           

สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล         

315-201  ชีวิตแห่งอนาคต   2((2)-0-4)        

820-100 รักษ์โลก รักษ์เรา 2((2)-0-4)        

200-103 ชีวิตยุคใหม่ด้วยใจสีเขียว 2((2)-0-4)        

142-121 โลกแห่งอนาคต 2((2)-0-4)        

472-115 ฉันต้องรอด 2((2)-0-4)        

345-104  รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล 
2((2)-0-4) 
 

       

200-107  การเชื่อมต่อสรรพสิ่งเพื่อชีวิตยุคดิจิตัล 2((2)-0-4)        

142-225 ปัจจัยที่ 5 2((2)-0-4)        

472-113 ดาบสองคม 2((2)-0-4)        
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รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข         

315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล 
2((2)-0-4) 
 

       

895-011 การคิดเพ่ือสร้างสุข 
2((2)-0-4) 
 

       

895-012 การคิดเชิงบวก 
2((2)-0-4) 
 

       

142-124 การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ 
2((2)-0-4) 
 

       

472-114 กบนอกกะลา 
2((2)-0-4) 
 

       

322-100 ค านวณศิลป์ 
2((2)-0-4) 
 

       

895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์ 
2((2)-0-4) 
 

       

142-129 คิดไปข้างหน้า 
2((2)-0-4) 
 

       

472-118 เงินในกระเป๋า 
 
 

2((2)-0-4) 
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รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

สาระท่ี 6 ภาษาและการสื่อสาร         

890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ  
2((2)-0-4) 
 

       

890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  
2((2)-0-4) 
 

       

890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้  
2((2)-0-4) 
 

       

890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล  
2((2)-0-4) 
 

       

890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  
2((2)-0-4) 
 

       

สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา         

895-020 ขิมไทย  1((1)-0-2)        

895-021 ร้อง เล่น เต้นร า  1((1)-0-2)        

895-022 จังหวะจะเพลง 1((1)-0-2)        

895-023 กีตาร์  1((1)-0-2)        
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รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

895-024 อูคูเลเล่  1((1)-0-2)        

895-025 ฮาร์โมนิกา  1((1)-0-2)        

895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน  1((1)-0-2)        

895-027 อรรถรสภาษาไทย 1((1)-0-2)        

895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์  1((1)-0-2)        

895-030 ว่ายน้ า  1((1)-0-2)        

895-031 เทนนิส  1((1)-0-2)        

895-032 บาสเกตบอล  1((1)-0-2)        

895-033 กรีฑา  1((1)-0-2)        

895-034 ลีลาศ  1((1)-0-2)        

895-035 เปตอง  1((1)-0-2)        
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รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

895-036 ค่ายพักแรม  1((1)-0-2)        

895-037 แบดมินตัน  1((1)-0-2)        

895-038 เทเบิลเทนนิส  1((1)-0-2)        

895-039 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 1((1)-0-2)        

340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 1((1)-0-2) 
       

061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย 1((1)-0-2) 
       

472-116 ถกัทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น 1((1)-0-2) 
       

472-117 สุขภาพดี ชีวีมีสุข 1((1)-0-2) 
       

142-234 โลกสวย 1((1)-0-2) 
       

142-135 พับเพียบเรียบร้อย 1((1)-0-2) 
       

142-136 ปั้นดินให้เป็นดาว 1((1)-0-2) 
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รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

142-137 ใคร ๆ ก็วาดได้ 1((1)-0-2) 
       

142-138 มนต์รักเสียงดนตรี 1((1)-0-2) 
       

142-139 ท่องโลกศิลปะ 1((1)-0-2) 
       

142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า 1((1)-0-2) 
       

รายวิชาเลือก         

315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา  2((2)-0-4)        

001-101 อาเซียนศึกษา 2((2)-0-4) 
       

001-131 สุขภาวะกายและจิต 2((2)-0-4) 
       

142-111 ยกเครื่องเรื่องอังกฤษ 2((2)-0-4) 
       

142-112 อังกฤษออนแอร์ 2((2)-0-4) 
       

142-115 ภาษาอังกฤษส าหรับพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1((1)-0-2) 
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รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

142-116 อังกฤษจริตจะก้าน 1((1)-0-2) 
       

142-211 อังกฤษกันทุกวัน 2((2)-0-4) 
       

142-212 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาปัจเจกบุคคล 2((1)-2-3) 
       

142-214 ภาษาสื่อและศิลปะการเล่าเรื่อง 1((1)-0-2) 
       

142-224 สื่อสร้างสรรค์ส าหรับการน าเสนอผลงานวิชาการ 1((1)-0-2) 
       

142-226 การออกแบบการน าเสนอแบบสร้างสรรค์ส าหรับการ
ประชุมวิชาการและการสื่อสาร 

1((1)-0-2) 
       

142-227 ท าเงินด้วย Youtube 1((1)-0-2) 
       

142-228 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ 1((1)-0-2) 
       

142-229 การจัดการสื่อโฆษณาออนไลน์ 1((1)-0-2) 
       

142-238 ตะลอนทัวร์ 2((2)-0-4) 
       

190-404 ธรรมชาติบ าบัด 2((2)-0-4) 
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รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

332-100 กุญแจไขธรรมชาติ 2((2)-0-4) 
       

336-214 กินดี ชีวิตดี 2((2)-0-4) 
       

336-215 ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ 2((2)-0-4) 
       

336-216 ยาและสุขภาพ 2((2)-0-4) 
       

340-103 วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือชีวิต 2((2)-0-4) 
       

340-151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
       

348-103 การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี 2((2)-0-4) 
       

874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

2((2)-0-4) 
       

874-193 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 

2((2)-0-4) 
       

874-194 ภาษีอากรกับชีวิต 2((2)-0-4) 
       

874-195 สิทธิมนุษยชนกับความเป็นพลเมือง 2((2)-0-4) 
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รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
       

890-011 อ่านได้ใกล้ตัว 2((2)-0-4) 
       

890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน 2((2)-0-4) 
       

890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ 2((2)-0-4) 
       

890-014 ฝึกส าเนียงผ่านเสียงเพลง 2((2)-0-4) 
       

890-015 ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง 2((2)-0-4) 
       

890-020 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
       

890-021 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
       

890-022 การน าเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็น
ภาษาอังกฤษ 

2((2)-0-4) 
       

890-023 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม 2((2)-0-4) 
       

890-024 รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
       



118 

รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

890-025 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2((2)-0-4) 
       

890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
       

890-030 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2((2)-0-4) 
       

890-031 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน 2((2)-0-4) 
       

890-032 ภาษาอังกฤษส าหรับนักท่องเที่ยว 2((2)-0-4) 
       

890-033 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ 

2((2)-0-4) 
       

890-040 การเขียนเพ่ือการสมัครงาน 2((2)-0-4) 
       

890-041 ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน 2((2)-0-4) 
       

890-050 แปลสิกูเกิล 2((2)-0-4) 
       

890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา 2((2)-0-4) 
       

890-061 ภาษาอังกฤษเพื่อการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 2((2)-0-4) 
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รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

890-070 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 2((2)-0-4) 
       

890-071 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 2((2)-0-4) 
       

891-010 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
       

891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
       

891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ท างาน 2((2)-0-4) 
       

891-020 ภาษาจีนเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
       

891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
       

891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ท างาน 2((2)-0-4) 
       

891-030 ภาษามลายูเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
       

891-031 สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
       

891-032 สนทนาภาษามลายูเพ่ือการท่องเที่ยว 2((2)-0-4) 
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รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

891-033 ภาษามลายูกลางส าหรับสัตวแพทย์ 2((2)-0-4) 
       

891-034 ภาษามลายูถิ่นส าหรับสัตวแพทย์ 2((2)-0-4) 
       

891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
       

891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
       

891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท างาน 2((2)-0-4) 
       

891-050 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
       

895-040 จิตวิทยาความรัก 2((2)-0-4) 
       

895-041 ปรัชญาจริยะ 2((2)-0-4) 
       

895-042 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 2((2)-0-4) 
       

895-043 การใช้ภาษาไทย 2((2)-0-4) 
       

895-044 ภาษาไทยร่วมสมัย 2((2)-0-4) 
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รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

895-045 ทักษะการสื่อสาร 2((2)-0-4) 
       

895-046 ความคิดและการสื่อสาร 2((2)-0-4) 
       

895-047 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์ 2((2)-0-4) 
       

895-048 การวาดเส้นและระบายสี 2((2)-0-4) 
       

895-049 ศิลปะกับความสุข 2((2)-0-4) 
       

895-050 ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม 2((2)-0-4) 
       

895-051 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 2((2)-0-4) 
       

895-052 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 2((2)-0-4) 
       

895-053 การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา 2((2)-0-4) 
       

895-054 การเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยวแบบประหยัด 2((2)-0-4) 
       

895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก 2((2)-0-4) 
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รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

895-056 สงขลาศึกษา 2((2)-0-4) 
       

895-057 ดนตรีไทย 2((2)-0-4) 
       

895-058 สังคีตศิลป์ไทย 2((2)-0-4) 
       

895-059 ดนตรีตะวันตก 2((2)-0-4) 
       

895-060 การพลศึกษาและนันทนาการ 2((2)-0-4) 
       

895-061 ฟิตและเฟิร์ม 2((2)-0-4) 
       

895-062 ลดเวลานั่ง เพ่ิมเวลายืน 2((2)-0-4) 
       

895-063 อ้วนได้ก็ผอมได้ 2((2)-0-4) 
       

895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 2((2)-0-4) 
       

ข. หมวดวิชาเฉพาะ         

1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน         
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รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

322-101 แคลคูลัส 1 3((3)-0-6)        

332-102 แคลคูลัส 2 3((3)-0-6)        

324-101 เคมีทัว่ไป 1 3((3)-0-6)        

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

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

325-106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0)        

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

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

332-101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 3((3)-0-6)        

333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1(0-3-0)        

332-102 ฟิสิกส์ของแสง 3((3)-0-6)        
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รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

2) กลุ่มวิชาบังคับ         

332-103 กลศาสตร์  3((3)-0-6) 
       

332-104ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า  3((3)-0-6) 
       

333-103 ปฏิบัติการกลศาสตร์และแม่เหล็กไฟฟ้า  1(0-3-0) 
       

332-201 การสั่นและคลื่น  3((3)-0-6) 
       

332-202 ฟิสิกส์เชิงความร้อน  3((3)-0-6) 
       

332-203 ฟิสิกส์ยุคใหม่  3((3)-0-6) 
       

332-204 กลศาสตร์ควอนตัม  3((3)-0-6) 
       

332-205 วิธีเชิงคณิตศาสตร์ในฟิสิกส์  3((3)-0-6) 
       

332-206 ฟิสิกส์เชิงค านวณ  3((3)-0-6) 
       

333-201ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 1  1(0-3-0) 
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รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

333-202ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 2 1(0-3-0) 
       

332-381 ชุดวิชาฟิสิกส์ของการวัดและเครื่องมือวัด  9((5)-12-10) 
       

332-302 สัมมนาทางฟิสิกส์  1(0-2-1) 
       

332-401 โครงงานทางฟิสิกส์ 1 3(0-9-0) 
       

332-402 โครงงานทางฟิสิกส์ 2 3(0-9-0) 
       

332-403 สหกิจศึกษา 1 6(0-40-0) 
       

332-404สหกิจศึกษา 2 6(0-40-0) 
       

3) กลุ่มวิชาเลือก         

3.1) รายวิชาปฏิบัติการ         

333-311ปฏิบัติการทัศนศาสตร์ประยุกต์  1(0-3-0) 
       

333-312 ปฏิบัติการเยื่อ 1(0-3-0)        
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รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

333-322 การส ารวจธรณีฟิสิกส์ภาคสนาม  1(0-3-0) 
       

333-331 ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์  1(0-3-0) 
       

333-341ปฏิบัติการฟิสิกส์วัสดุ   
   

1(0-3-0) 
       

333-351 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสมา 1(0-3-0) 
       

333-361 ปฏิบัติการชีวฟิสิกส์ 1(0-3-0) 
       

รายวิชาเลือกเฉพาะทาง         

1.กลุ่มวิชาฟิสิกส์ทั่วไป         

332-211 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น 3((3)-0-6)        

332-311 ทัศนศาสตร์ประยุกต์  3((3)-0-6) 
       

332-312 ฟิสิกส์เชิงค านวณขั้นสูง  3((3)-0-6) 
       

332-313เทคนิคการถ่ายภาพและปัญญาประดิษฐ์ 3((3)-0-6) 
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รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

332-314 ฟิสิกส์บรรยากาศ  3((3)-0-6) 
       

332-315 ฝึกงาน 1(0-6-0) 
       

332-316การน าพาผ่านเยื่อและเทคโนโลยี 3((3)-0-6)        

332-317การประยุกต์ใช้เยื่อในอุตสาหกรรม 3((3)-0-6)        

332-411 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ 1  3((3)-0-6) 
       

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

332-413 ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ทางฟิสิกส์ 3((3)-0-6) 
       

2. กลุ่มวิชาธรณีฟิสิกส์         

332-321 ธรณีฟิสิกส์ของโลก  
 

3((3)-0-6) 
       

332-322 การส ารวจทางธรณีฟิสิกส์  
 

3((3)-0-6) 
       

332-323 ธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัย 
 

3 (2-3-4) 
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รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

332-421 ธรณีฟิสิกส์ส าหรับงานวิศวกรรมและงานสิ่งแวดล้อม 
 

3 (2-3-4) 
       

332-422 แผ่นดินไหววิทยา  
 

3 (2-3-4) 
       

332-423 สภาพอากาศและภูมิอากาศ  
 

3 (2-3-4) 
       

3. กลุ่มวิชาฟิสิกส์นิวเคลียร์        
 

332-331 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 3((3)-0-6) 
       

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

332-431 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์ 1 3((3)-0-6) 
       

332-432 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์ 2 3((3)-0-6) 
       

332-433พลังงานนิวเคลียร์และสิ่งแวดล้อม 3((3)-0-6) 
       

332-434 ฟิสิกส์ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และเครื่องเร่ง
อนุภาค 

3((3)-0-6) 
       

4.กลุ่มวิชาฟิสิกส์วัสดุ         
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รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

332-341  ฟิสิกส์วัสดุ 1   3((3)-0-6) 
       

332-342  ฟิสิกส์วัสดุ 2  3((3)-0-6) 
       

332-441 วัสดุฉลาด   3((3)-0-6) 
       

332-442 วัสดุส าหรับเซนเซอร์อัจริยะและการเก็บเก่ียวพลังงาน
   

3((3)-0-6) 
       

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

5.กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลาสมาและพลังงาน      
 

  

332-351 เทคโนโลยีสุญญากาศ 3((3)-0-6)        

332-352 เทคโนโลยีพลาสมา  3((3)-0-6)        

332-353 เทคโนโลยีพลังงาน  3((3)-0-6)        

332-451 ฟิสิกส์พลาสมาเบื้องต้น 3((3)-0-6) 
       

332-452 ฟิสิกส์ของปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชันที่ควบคุมได้
เบื้องต้น 

3((3)-0-6) 
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รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

332-453 เทคโนโลยีทางฟิวชัน 3((3)-0-6) 
       

6.กลุ่มวิชาชีวฟิสิกส์และฟิสิกส์การแพทย์         

332-361 ฟิสิกส์ชีวการแพทย์ 3((3)-0-6) 
       

332-362 ไบโอเซนเซอร์ส าหรับชีวิต 3((3)-0-6) 
       

332-363 การพัฒนาอุปกรณ์เชิงแสง 3((3)-0-6) 
       

7. กลุ่มวิชาดาราศาสตร์  
       

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

332-372 กาแล็กซีและเอกภพวิทยา 3((3)-0-6)        

8. กลุ่มชุดวิชาโมดูล-เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 

        

332-481 ชุดวิชาวัสดุกักเก็บพลังงานและท าความเย็นที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า 

6((3)-9-6) 
       

332-482 ชุดวิชาการสังเคราะห์และการตรวจคุณลักษณะของ
อนุภาคนาโนและเส้นใยนาโนส าหรับประยุกต์ใช้เป็นเซนเซอร์  

6((3)-9-6) 
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รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

332-483ชุดวิชาการถ่ายภาพเชิงสเปกตัมและการวิเคราะห์ภาพ
ด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม  

6((3)-9-6) 
       

332-484ชุดวิชาอาร์ดุยโนไมโครคอนโทลเลอร์ส าหรับ
อุตสาหกรรม 

6((3)-9-6) 
       

332-485ชุดวิชาเครื่องมือในฟิสิกส์ชีวการแพทย์  6((5)-3-10)        

332-486ชุดวิชาการพัฒนาเกมส์ที่ใช้หลักฟิสิกส์ 6((5)-3-10) 
       

9. กลุ่มวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี  
       

332-391 กลศาสตร์ขั้นสูง  3((3)-0-6) 
       

332-392 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง  3((3)-0-6) 
       

332-393 กลศาสตร์ควอนตัมขั้นสูง  3((3)-0-6) 
       

332-394 ฟิสิกส์สถิติเชิงควอนตัม 3((3)-0-6) 
       

332-395 สัมพัทธภาพทั่วไป  3((3)-0-6) 
       

332-396 สารสนเทศควอนตัม 3((3)-0-6) 
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รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

332-397 สนามโน้มถ่วงควอนตัมลูป   3((3)-0-6) 
       

332-398 คลื่นในตัวกลางซับซ้อน  3((3)-0-6) 
       

332-491 ทัศนศาสตร์ควอนตัม  3((3)-0-6) 
       

332-492 ควอนตัมการค านวณเชิงทอพอโลยีเบื้องต้น  3((3)-0-6) 
       

332-493 สสารควอนตัมเชิงทอพอโลยีเบื้องต้น  3((3)-0-6) 
       

 
10. กลุ่มวิชาด้านวิศวกรรม 

    
  

  

200-115  พืน้ฐานไฟฟ้าส าหรับงานวิศวกรรม 3((2)-2-5) 
       

200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพ้ืนฐาน 2((2)-0-4) 
       

225-221 วิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 3((3)-0-6) 
 

 
     

225-371 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 3((3)-0-6) 
 

 
     

226-113 พ้ืนฐานกระบวนการผลิต 2(1-3-2) 
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5.  ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา  
 

ปีท่ี รายละเอียด 
1 นักศึกษาอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับฟิสิกส์ใน

ชีวิตประจ าวันได้  มีทักษะการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานทางฟิสิกส์ สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น และท างานร่วมกันเป็นทีมได้ 
 

2 นักศึกษามีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถระบุแนวทางแก้ปัญหา วิเคราะห์โจทย์
ปัญหาเฉพาะด้านทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับพลังงาน สุขภาพ สิ่งแวดล้อม การเกษตร และ
อุตสาหกรรมได้ และมีทักษะการใช้อุปกรณ์, เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะทาง
เพ่ือการศึกษาค้นคว้า ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

3 นักศึกษาบูรณาการหลักการและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือน าฟิสิกส์ไป
แก้ปัญหาเฉพาะทาง เพ่ือตอบโจทย์ด้านพลังงาน สุขภาพ สิ่งแวดล้อม การเกษตร และ
อุตสาหกรรมได้ และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 

4 นักศึกษาออกแบบการทดลองและวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ฟิสิกส์, หรือ
สร้างชิ้นงาน, หรือสิ่งประดิษฐ์ เพื่อแก้ปัญหาในงานภาคอุตสาหกรรมและสังคม 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศกึษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
     การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้น
ปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ฎ) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบ ถึงผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
หลักสูตร 

2) คณะกรรมการระดับภาควิชาพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์
และแผนการสอนของรายวิชา 

3) คณะกรรมการประจ าคณะรับรองผลการประเมินของรายวิชา 
4) ประเมินผลการฝึกงาน/การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จากอาจารย์ผู้สอน ผู้เกี่ยวข้องในสถาน

ประกอบการ ผลงานของนักศึกษา 
5) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต 
พ.ศ. 2563 โดยต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
2.00  จากระบบ 8 ระดับคะแนน 

2) เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
นักศึกษาเขียนค าร้องยื่นไปที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล เมื่อได้รับแจ้งจากฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาค าร้องและตัดสิน 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย ์

 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย  

1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
2) อาจารย์ ใหม่ทุกคนต้อง ได้ รั บการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
การเตรียมการในระดับคณะ  

1) แนะน าอาจารย์ใหม่ให้รู้จักบุคลากรในคณะฯ เพ่ือให้สามารถติดต่อประสานงานและปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) แต่งตั้งอาจารย์รุ่นพ่ีให้เป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือคอยให้ค าแนะน าทั้งทางด้านงานสอน งานวิจัย และงาน
บริการวิชาการ 

 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
      2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 
1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน การ  
สร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบ active learning  
2) โครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งครอบคลุมทักษะการ 
จัดการเรียนการสอนข้ันพื้นฐาน และข้ันสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล 

การพัฒนาระดับคณะ 
1) ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตต ารา หนังสือและสื่อการสอน 

การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 
1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 
2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุนเงินค่าใช้จ่าย

รายเดือนส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่น าเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และท าวิจัย 
การพัฒนาระดับคณะ 
1) ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการน าความรู้ในวิชาชีพไปบริการวิชาการแก่ชุมชน 
2) สนับสนุนให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ 
3)ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ 
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หมวดที่ 7   การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน   
ก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ  

1.1 มีคณะกรรมการประจ าคณะฯ คณะกรรมการวิชาการและพัฒนาศึกษา และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ก ากับมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

1.2 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จ านวน 5 คน ประกอบด้วยประธานหลักสูตร 1 คน และกรรมการ
หลักสูตร 4 คน ซึ่งต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือ มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง ให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนตั้งแต่
การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และน าผลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้หลักสูตรจะต้องมีกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์อยู่
ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

1.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอแผนด าเนินงาน การควบคุมและการติดตามผลด าเนินงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการวิชาการและพัฒนาศึกษา ทุกภาคการศึกษาเพ่ือช่วยก ากับให้การด าเนินงานของหลักสูตร
เป็นไปตามมาตรฐาน 

 

2. บัณฑิต   
2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

และส ารวจการมีงานท าภายใน 1 ปีของบัณฑิตทุกปี 
2.2 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร  

 
 

3. นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 
          3.1.1 ก าหนดคุณสมบัติผู้เรียนตามเกณฑ์ของหลักสูตร มีการรับนักศึกษาหลายรูปแบบ ทั้งที่คณะฯ 
ด าเนินการเองและโดยมหาวิทยาลัยด าเนินการ 

3.1.2 มีกรรมการคัดเลือกนักศึกษาที่แต่งตั้งจากคณะฯ 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

3.2.1 เตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเริ่มเข้าเรียนโดยการจัดปฐมนิเทศ แนะน าปรัชญา มหาวิทยาลัย 
คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตร วิชาที่เรียน กฎระเบียบต่างๆ สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนที่ทางคณะฯ และ
หลักสูตรจัดให้ พร้อมแจกคู่มือนักศึกษา และจัดโครงการเรียนปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมด้านเนื้อหาก่อน
เปิดเรียนอย่างน้อย 1 สัปดาห์  
 3.2.2 สนับสนุนให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในระบบการท ากิจกรรมของมหาวิทยาลัยเป็น
จ านวน 100 ชั่วโมง 

3.2.3 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านภาษาอังกฤษ 
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3.2.4 ก าหนดระบบการให้ค าปรึกษาแนะแนว และช่วยเหลือนักศึกษาทั้งด้านส่วนตัวและการเรียน 
3.2.5 การเสริมสร้างและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 แก่นักศึกษา  
3.2.6 สนับสนุนนักศึกษาในการท างานร่วมกับผู้ประกอบการ 

   3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
3.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา ผลการส าเร็จ

การศึกษา ให้แก่ประธานหลักสูตรฯ และกรรมการวิชาการฯ ทุกภาคการศึกษา 
3.3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตร

หลังส าเร็จการศึกษา 
3.3.3 นักศึกษาสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการบริหาร 

หลักสูตรฯ มีการน าขอร้องเรียนมาประชุมเพ่ือจัดการแก้ปัญหาจากข้อร้องเรียน มีการส ารวจความพึงพอใจของ
การจัดการข้อร้องเรียน 

. 
4.  อาจารย์ 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ประธานหลักสูตรฯ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต่อคณะกรรมการ
วิชาการฯ คณะกรรมการประจ าคณะฯ สภามหาวิทยาลัย  
 4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์  
มีระบบอัตราก าลัง ภาระงาน ธ ารงรักษาไว้ ความเสี่ยงต าแหน่งทางวิชาการ โดยคณะมีแผนอัตราก าลังระยะเวลา 
5 ปี ของจ านวนอาจารย์ที่คงอยู่ จ านวนอาจารย์ที่เกษียณ จ านวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อในแต่ละปี เพ่ือใช้วางแผนใน
การด าเนินการสรรหาอัตราก าลังของอาจารย์ในแต่ละปี และก าหนดจ านวนอาจารย์ที่ลาเพิ่มพูนความรู้ 
 4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

1) ก าหนดให้อาจารย์แต่ละท่านท าแผนการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการศึกษาต่อการท าต าแหน่งทาง
วิชาการ การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ และการลาเพ่ิมพูนความรู้ จากนั้นคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเสนอชื่ออาจารย์ที่ศึกษาดูงาน และลาเพ่ิมพูนความรู้ไปยังคณะกรรมการคณะฯ 
เพ่ือพิจารณาจัดสรรโควต้าในแต่ละปี  

2) สนับสนุนเงินในการพัฒนาตนเองในการประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ 

3) คณะกรรมการวิชาการฯ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคล วางแผนด าเนินการพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 

  
     4.2 คุณภาพอาจารย์ 

4.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ติดตามการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรผ่านการ
ติดตามและรายงานผลของงานวิจัยของคณะทุกปี เพ่ือให้มีผลงานที่มีคุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์ของคุณสมบัติ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

4.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการทุกป ี
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     4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และส ารวจความพึงพอใจ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารงานของหลักสูตรทุกปี 
 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
      5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
            ระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 

1) เสนอรายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรไปยังมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอแต่งตั้ง 
2) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทบทวน มคอ.2 โครงสร้างรายวิชา และ curriculum mapping 

ของแต่ละรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตาม การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น
ผลลัพธ์ 

3) อาจารย์ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต ประชาพิจารณ์และแสดงความคิดเห็นต่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
4) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลังประชาพิจารณ์ 
5) ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้หลังประชาพิจารณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ  
6) ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าไปยังส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

เพ่ือเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ 
7) ส่งร่างหลักสูตรจากที่ปรับแก้จากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเสนอคณะกรรมการคณะฯ 

รับทราบและเสนอที่ประชุมต่ างๆ ได้แก่  คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  
คณะกรรมการนโยบายวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย จากนั้นเสนอส านักงานปลัดกระทรวง
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 

      5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
            5.2.1 การก าหนดผู้สอน 

1) ผู้บริหารภาควิชาก าหนดผู้สอน โดยพิจารณาถึงความช านาญในเนื้อหาที่สอน ผลงานวิจัย หรือ
ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆ และภาระงานของอาจารย์ 

2) อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ ที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ที่ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก าหนดไว้ 

 5.2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน  
1) ผู้ประสานงานรายวิชาซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าที่จัดท า มคอ. 3, 4, 5, 6 วางแผนการ

จัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตาม
ประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  

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

3) ผู้ประสานงานรายวิชา ส่ง มคอ.3/4 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา มคอ. 5/6 ภายใน 30 วันหลัง
สิ้นสุดการเรียนการสอน 

4) ก าหนดให้มีการชี้แจง แนะน าผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาในช่วงต้นของการ
เรียน 
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5.2.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
1) มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือดูแลด้านการเรียนและการท ากิจกรรมต่างๆ  
2) มีรองหัวหน้าภาควิชาฯ ที่คอยให้ค าปรึกษาส าหรับนักศึกษาเรียนอ่อน 

5.2.4 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
1) นักศึกษาเขียนค าร้องยื่นไปท่ีฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ตั้งคณะกรรมการการอุทธรณเ์พ่ือพิจารณาค าร้องและตัดสิน 

 
5.3 การประเมินผู้เรียน 

1) ผู้ประสานงานรายวิชาและผู้สอนจัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามวิธีการประเมินที่ระบุไว้ใน มคอ. 
3 มคอ.4 และพิจารณาให้เกรด และผ่านการพิจารณารับรองโดยคณะกรรมการประจ าปคณะ 
จากนั้นจัดส่งเกรดภายในเวลาที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัยก าหนด 

2) มีการประเมินผลรายวิชาโดยผู้เรียน ในช่วงปลายภาคเรียน 
3) มีการประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน 
4) ผู้ประสานงานรายวิชาจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน  
5) ก าหนดให้มีการทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 

และ 4 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการวิชาการฯ จัดหากรรมการเพ่ือ
ทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ 25 ของจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา และรายงาน
ผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ  

 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
     6.1 การบริหารงบประมาณ 
           คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการ 
           สอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนใน 
           ชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
   6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

1) ห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์การทดลอง 
2) สื่อการเรียนการสอนและโสตทัศนอุปกรณ์ 
3) อุปกรณ์การเรียนการสอนอื่นๆ สื่อ ต าราในห้องสมุด รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบ learning 

management system (LMS) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
1) มีคณะกรรมการวางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
2) อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และต ารา ไปยังห้องสมุดของมหาวิทยาลัย 
3) จัดสรรงบประมาณ 
4) จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
1) ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นฐานข้อมูลประกอบการประเมิน 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีการประชุม
หลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
อยางนอยปละสอง ครั้งโดยบันทึกการประชุมทุกครั้ง

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/
สภาวิชาชีพก าหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่
รายงานใน ผลการด าเนินการของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า            
ร้อยละ 50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง  

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย ไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา  เพ่ือติดตาม
การด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อย  
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
การประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้ก าหนดไว้ตามแผน เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนพิจารณาจาก
ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ได้แก่ อาจารย์ในภาควิชา/หลักสูตร อาจารย์ผู้จัดการวิชา อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา 
ดังนี้ 

1) การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ค าแนะน า/ข้อเสนอแนะ ในการด าเนินการตามกลยุทธ์การ
สอนของคณาจารย์ในภาควิชา และกรรมการบริหารหลักสูตร 

2) อาจารย์ผู้จัดการวิชา/อาจารย์ผู้สอนขอความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่านอ่ืนหลังการ
วางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชา 

3) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบค าถามในชั้นเรียน โดย
การสังเกตและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นโดยผู้สอน หากพบว่าผู้เรียนไม่เข้าใจหรือวิธีการที่ใช้ไม่สามารถ
ท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอน 

4) ประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาคหากมีปัญหา
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 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจากกลุ่มผู้มีส่วนร่วมได้ส่วนเสียจากผลกระทบของหลักสูตรนักศึกษาชั้นปี

สุดท้าย บัณฑิตที่จบการศึกษา กรรมการบริหารหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอกนายจ้าง ผู้ใช้
บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 

1) การประเมินรายวิชาและหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา โดย
แบบสอบถาม หรือการประชุมนักศึกษากับอาจารย์ในหลักสูตร 

2) การประเมินติดตามการปฏิบัติงานของนักศึกษาในสถานประกอบการ โดยอาจารย์นิเทศก์ และผู้แทน
ของสถานประกอบการว่าสามารถปฏิบัติติงานได้หรือไม่ ยังอ่อนด้อยในด้านใด เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

3) การประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร การบริหารของคณะฯและมหาวิทยาลัยของบัณฑิตที่ ส าเร็จ
การศึกษาแล้วในช่วงเวลาของการรับปริญญา 

4) การประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพในระดับภาควิชา และระดับคณะฯ ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key performance 
Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อที่ 7 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย 
แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆและมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน  

1) อาจารย์ผู้จัดการวิชาทบทวนผลการประเมินการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบในระหว่างภาคการศึกษา
ปรับปรุงทันทีจากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนอ
หัวหน้าภาควิชา 

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อที่ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในภาควิชา 

3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี โดยรวบรวมข้อมูลการประเมิน
การสอนรายวิชาการประเมินการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท ารายงานผลการด าเนินหลักสูตรประจ าปี เสนอหัวหน้าภาควิชา 

4) พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการหลักสูตร จากร่างรายงานผลการด าเนินการหลักสูตรและ
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงการด าเนินการเพ่ือใช้ในรอบ
การศึกษาต่อไป จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร เสนอคณบดี 
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ภาคผนวก 
 
ก   ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs  กับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  คุณลักษณะของบัณฑิต และความ   
     ต้องการของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 
ข   ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กับ Knowledge/ Attitude / Skill 
ค   ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชากับ Knowledge/ Attitude / Skill 
ง   แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการ   
     จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)    
จ   ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (work integrated learning : WIL) 
ฉ  ข้อมูลกลุ่มวิชา (Module) 
ช  ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน  
ซ  ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการด าเนินการของหลักสูตร 
ฌ  ตารางเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่  
ญ  ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ฎ  ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 กับรายวิชาที่ มคอ.1 ก าหนด 
ฏ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต  
    พ.ศ. 2563    
ฐ สัญญาจ้าง (กรณีอาจารย์ชาวต่างชาติ)    
ฑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร   
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ภาคผนวก  ก 
               ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs  กับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  คุณลักษณะของบัณฑิตและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

มหาวิทยาลยั วิสัยทัศน์        

พันธกิจ        
อัตลักษณ์นักศึกษา        

ปรัชญาของมหาวิทยาลยั        

คณะวิทยาศาสตร ์ วิสัยทัศน์        

พันธกิจ        

คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค ์        

ภาควิชา ปรัชญาของหลักสตูร        

กรอบมาตรฐานการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้ (ทักษะ 5 ด้าน)        

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ประเด็นการพัฒนาหลักท่ีส าคญัในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12        

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ภายใต้ “ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน” 

       

ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21        

ผู้ใช้บัณฑิต/สถานประกอบการ        

อาจารย์/ผูส้อน        
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ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders: 
1. มหาวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือ

นวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็น
กลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่
มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเชียน ภายในปี พ.ศ. 
2570 

เป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นที่ 1 
ใน 5 ของอาเซียนด้านการวิจัยในปี 2570 

พันธกิจ พันธกิจ 1 สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรม 
โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพ่ือการพัฒนาภาคใต้และประเทศ 
เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล 
พันธกิจ 2 สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและ
วิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐาน
ประสบการณ์จากการปฏิบัติ 
พันธกิจ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บน
พ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่าง
หลากหลายรูปแบบ 

1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม  
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บริการวิชาการท่ีถูกต้องทันสมัยสู่
สังคม  
3. ผลิตงานวิจัย เป็นที่ยอมรับระดับสากล 

ค่านิยม PSU หมายถึง ความเป็นมืออาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ความเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียว 
P - Professionalism : ความเป็นมืออาชีพ 
S - Social responsibility : ความรับผิดชอบต่อสังคม 
U - Unity : ความเป็นเอกภาพ เป็นหนึ่งเดียว 

SPIRIT  
S = Social Responsibility : รับผิดชอบต่อสังคม 
P = Positive Thinking : คิดบวก สร้างสมสืบสาน 
I = Integrity : คุณธรรมจริยธรรมคู่งาน 
R = Research Oriented : วิจัยสรรค์สร้างสังคม 
I = Innovation : คิดค้นสร้างคุณค่าสิ่งใหม่ 
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T = Teamwork : ร่วมทีมร่วมใจฝึกฝน 
วิทยาศาสตร์สร้างค่าสร้างคน “SPIRIT” งามล้นคนวิทยาฯ 

วัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind) 
อัตลักษณ์ (Identity) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
I-WiSe (Integrity, Wisdom, Social engagement) ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ 
เอกลักษณ์ (Uniqueness) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยวิจัย 
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2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร กรอบมาตรฐานการเรียนรู้ ทักษะ 5 ด้าน และบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ทักษะ 5 ด้าน ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
1. ประยุกต์ความรู้และหลักการ
ทางฟิสิกส์เพ่ือแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ปัจจุบันได้ และสามารถ
บูรณาการความรู้ผ่านกระบวนทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ฟิสิกส์ หรือสร้าง
ชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหา
ในงานภาคอุตสาหกรรมและสังคมได้ 
2. ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทาง
ฟิสิกส์ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และ
สร้างสรรค ์
3. สื่อสารด้วยภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและตรง
ความหมาย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือแสวงหาข้อมูลและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย 
เคารพในกฎระเบียบของสังคม และ
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณธรรมคู่ปัญญา จิตอาสา ท างานอย่างมืออาชีพ 
1. ด้านคุณธรรม ประกอบด้วย 

1. มีความตรงต่อเวลา และมีระเบียบวินัย 
2. มีความรับผิดชอบ 
3. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
4. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ 

2. ด้านปัญญา ประกอบด้วย 
1. บูรณาการความรู้เพ่ือแก้ปัญหาได้ 
2. สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

แก้ปัญหาได้ 
3. มีความสามารถในสร้างงานวิจัย 
4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
5. มีความสามารถในการสังเคราะห์/ สร้าง

องค์ความรู้ใหม่ 
3. ด้านจิตอาสา 

1. พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน
หรือภารกิจของหน่วยงาน/องค์กร 

2. เข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมทุกครั้งที่
มีโอกาส 

3. มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 
 

 1. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีระเบียบวินัย 
3. มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
4. เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
5. มีจิตสาธารณะและถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
6. ตระหนักและเห็นคุณค่าความเป็นไทยและความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและ 
นานาชาติ และด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ด้านความรู้ 
 1. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และ/

หรือคณิตศาสตร์ 
2. มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ที่
จะนาอธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ/เกี่ยวข้อง
กับการดารงชีวิต 
3. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ 
อย่างต่อเนื่อง 
4. มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะนาไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ทักษะ 5 ด้าน ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
3. ทักษะทางปัญญา 4. ด้านการท างานอย่างมืออาชีพ 

1. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงได้ 

2. มีภาวะผู้น า 
3. มีความสามารถในการจัดการความ

ขัดแย้ง 
4. มีความใฝ่รู้ 
5. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
6. การวางแผนและการจัดการ 
7. การสื่อสารภาษาไทย 
8. การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
9. การใช้เทคโนโลยี 

 1. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตาม
หลักการทางวิทยาศาสตร์ 
2. นาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์หรือบูรณาการความรู้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
3. มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่าง ถูกต้องและ
สร้างสรรค ์
4. สามารถนาความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือทา
ความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1. มีภาวะผู้นา โดยสามารถทางานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้นา

และสมาชิกที่ดี 
2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร/พลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 
3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมของ
องค์กรที่ไปปฏิบัติงาน 
4. มีความคิดริเริ่ม สามารถวางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ทักษะ 5 ด้าน ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี 

 1. สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการ
วิเคราะห์ ประมวลผล การแก้ปัญหาและน าเสนอข้อมูลได้
อย่างเหมาะสม 
2. มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่าง 
เหมาะสม 
3. มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน 
เพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจาเป็น 
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
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3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) 

หน้า  4  “๑.๓.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยสนับสนุนการ
วิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ความเป็นอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสาน
เทคโนโลยี การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างภาค
การผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ ได้แก่ เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับ
สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา รวมทั้งพัฒนาและยกระดับโครงสร้าง พ้ืนฐานที่มีอยู่ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะเร่งสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา  STEM (Science, Technology, 
Engineering, and Mathematics) และสนับสนุนการดาเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมทั้งการปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศทั้งระบบ  
 
๑.๓.๓ การเตรียมพร้อมด้านกาลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพ
ทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยม
ตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสานึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม 
การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของคนใน
แต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใน
อนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีที่เน้นการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ” 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพ่ือความสุขของคนไทย
ทุกคน 
หน้า 18 - 27  “๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน “ และ “๔.๔.๔ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ สนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศในการร่วมสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมจากภาคเอกชน มหาวิทยาลัย 
และหน่วยงานวิจัยหรือมหาวิทยาลัยชั้นนาของโลก เพ่ือสร้างและถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐานและเทคโนโลยีขั้นสูง เพ่ือการ
ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้จริง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทั้งในภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งการสร้างระเบียงทางด่วน
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ดิจิทัล และเสริมสร้างความรู้และโอกาสในการเข้าถึงโครงข่ายบรอดแบนด์หลากรูปแบบตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ โดยมี
รูปแบบการเชื่อมโยงด้านดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับสากลทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการวางกรอบในการจัดการ
ทรัพยากรคลื่นความถี่ให้เพียงพอรองรับบริการที่มีคุณภาพในราคาที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ มีการสนับสนุนธุรกิจแบบ
แพลตฟอร์ม ที่ทาให้เกิดการสร้างงานบริการในโลกดิจิทัลใหม่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานบริการและบริหารของภาครัฐและ
เอกชน และสร้างความมั่นคงในการเชื่อมโยงเครือข่ายดิจิทัลเชื่อมต่อกับโลก และการสนับสนุนและเร่งรัดการนาวิทยาศาสตร์
ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ การออกแบบที่คานึงถึงผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง มาใช้ในภาคการผลิตและบริการ เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันในรูปแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลหลากหลายแหล่งให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการเพ่ิมศักยภาพคนในสังคมด้วยการเข้าถึงความรู้ เครื่องมือบนพ้ืนฐานของธรรมาภิบาลข้อมูล ซึ่งครอบคลุมความ
ปลอดภัยไซเบอร์ ความมีจริยธรรม และการไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล รวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โดยการ
จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน บริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพและมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มี
ราคาทีเหมาะสม และการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการใช้พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนภาคกาผลิต บริการ 
และการขนส่ง รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในสัดส่วนที่มากข้ึน ตลอดจนพัฒนาระบบโครงข่าย
ไฟฟูาอัจฉริยะ สร้างและรวบรวมผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในมหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานวิจัยผ่านการสร้างแรงจูงใจต่าง ๆ เพ่ือให้มีความพร้อมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในอนาคต รวมทั้งการสร้าง
ผลงานที่ช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถนาไปพัฒนาต่อยอดในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศอย่างเต็มที”่  
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4.  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
 

1. ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) 
2. ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economics, Business and 

Entrepreneurial Literacy) 
3. ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) 
4. ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 
5. ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) 

ทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม  

จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการท างานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่ ความริเริ่มสร้างสรรค์
และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือ 

ทักษะด้านสารสนเทศ  สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมี
ความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ดังนี้ 
1. ความรู้ด้านสารสนเทศ 2. ความรู้เกี่ยวกับสื่อ และ 3.ความรู้ด้านเทคโนโลยี 

ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ  ในการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบันให้ประสบความส าเร็จ นักเรียนจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่ส าคัญดังต่อไปน 
1. ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 
2. การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง 
3. ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม 
4. การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได้ (Accountability) 
5. ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ (Responsibility)  
 

ทักษะของคนในศตวรรษที่ 
21  

ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x 7C 
3R คือ Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้), และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) 
7C ได้แก่  
C1. Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) 
C2. Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 
C3. Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) 
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C4. Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า) 
C5. Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) 
C6. Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
C7. Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) 

 
 
 
5. ผู้ใช้บัณฑิต/สถานประกอบการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
 

- บริษัท แคลิเทค จ ากัด 
- หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา 
- พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรัง 
- พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเลย 
- พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพะเยา 
- ส านักงานทรัพยากรธรณีเขต 1 กรมทรัพยากรธรณี 
- สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
- กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 
- พิสูจน์หลักฐานจังหวัดน่าน 
- การไฟฟ้าฝายผลิตแห่งประเทศไทย/โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 
- สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
- พฐ.จว. แม่ฮ่องสอน 
- กรมอุตุนิยมวิทยา 
- พิสูจน์หลักฐานเชียงราย 
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ข้อมูลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทักษะด้าน สรุปข้อมูลป้อนกลับ 3 ล าดับแรก รายละเอียดประกอบ/เพิ่มเติม 

ด้านความรู้
วิชาการ 
 

1. มีความรู้ทางฟิสิกส์พ้ืนฐาน 
2. มีความรู้ทางฟิสิกส์ประยุกต์และ
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับงาน 
3.มีความรู้ด้านข่าวสารและสถานการณ์โลก
ในปัจจุบัน(เศรษฐกิจสังคมและการเมือง) 
 

- การประยุกต์ใช้ และการใช้เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับงาน 
- ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ถ่ายรูป และมีความอดทนเนื่องจากต้องฝึกร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่

เกิดเหตุ 
- กลศาสตร์ 
- พ้ืนฐานด้านนิวเคลียร์และรังสี 
- ในการท างานด้านการแพทย์ ต้องเพ่ิมเติมทางด้านชีววิทยาเกี่ยวกับ Anatomy, หากพอใจการท างาน

ด้านการแพทย์ ต้องเรียนวิชาชีวเพ่ิมเติมด้วย เพราะเวลาท างานด้านการแพทย์ Anatomy จะใช้เยอะ
มาก 

- ด้านวิชาการฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
- การท าวิจัยและออกแบบโครงงานทางฟิสิกส์ 
- การฝึกงานมีระยะเวลาสั้น ควรมีความรู้พ้ืนฐานที่จะใช้ในสถานที่ฝึกงาน เพ่ือไม่ต้องใช้เวลาในการ

เรียนรู้ใหม่หรือต่อยอดนานมากเกินไป 
- ควรมีพ้ืนทาง นิวเคลียร์ และพ้ืนฐานทางเครื่องมือแพทย์ 
- มีความรู้ในด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 

ด้านทักษะ
ทางปัญญา 
 

1. มีไหวพริบ ปฏิภาณ และสามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
2. มีความคิดท่ีเป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผล
แบบวิทยาศาสตร์ 
3. มีความคิดเชิงสร้างสรรค์และการ
ประยุกต์ใช้ 

- โลกในอนาคต ผู้ที่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้เร็ว จะสามารถยืนหยัดและคงอยู่ได้ครับ 
- ควรฝึกให้นศ. กล้าน าเสนอความคิดเห็น ฝึกทักษะการคิดวิธีการด าเนินงาน การแก้ปัญหา 

ด้านการ
ท างานและ
ความสัมพัน

1. ท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
2. มีความอุตสาหะ, ขยัน และอดทน 

- ควรมีการอบรมเรื่องจริยธรรมและคุณธรรมในการท างาน 
- การมีิหัวข้อหลักสูตร ด้านจิตวิทยาและการวิเคราะห์โลกและการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้นศ.ดูแลตัวเอง

และวางแผนชีวิตอนาคตได้ดีขึ้น 
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ธ์ระหว่าง
บุคคล 
 

2. มีวินัย ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ 

ทักษะด้าน สรุปข้อมูลป้อนกลับ 3 ล าดับแรก รายละเอียดประกอบ/เพิ่มเติม 
ด้านทักษะ
การ
ปฏิบัติการ 
 

1. เข้าใจพ้ืนฐานด้านการวัดและสามารถ
เลือกใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง 
2. ใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปพื้นฐาน 
(Microsoft office, Photoshop, Mobile 
phone application เป็นต้น 
3. เข้าใจหลักการสอบเทียบเครื่องมือวัด 

 

- การใช้เครื่องมือทางฟิสิกส์ 
- การใช้โปรแกรม Office พ้ืนฐาน 
- เทคโนโลยีโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
- หน่วยการวัดทางนิวเคลียร์ ที่ถูกต้อง 
- ทุกอย่างเรียนรู้ได้จากประสบการณ์จริง 
- สามารถใช้โปรแกรมหรือระบบปฏิบัติการอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางดาราศาสตร์ได้ 
- ทักษะทางคอมพิวเตอร์ จ าเป็นมากข้ึนในตอนนี้ การใช้โปรแกรม การเขียนโปรแกรมย่อยๆ ใช้ฟังก์ชั่น

ต่างๆ ในโปรแกรม จ าเป็นต้องรู้ และท่ีเป็นพื้นฐานมากแต่หลายคนลืมนึกไปคือการพิมพ์สัมผัส ควรต่ิ
องท าได้ ในอนาคตเมื่อบุคลากรลดลง นักศึกษาจะไปหวังพ่ึงผู้อ่ืนแก้ปัญหาในเรื่องนี้ให้ไม่ได้ เพราะใน
ความเป็นจริงข้าราชการรุ่นเก่าจ านวนมาก กลับต้องเป็นฝ่ายพึ่งพาคนรุ่นใหม่ที่น่าจะต้องมีความรู้ทาง
คอมพิวเตอร์เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะในอนาคตความรู้ทักษะทางคอมพิวเตอร์เพียงเท่านี้จะ
เพียงพอหรือไม ่

ด้านทักษะ
การสื่อสาร 
 

1. มีความสามารถในการน าเสนอ บรรยาย 
และถ่ายทอดความรู้ได้ 
2. สื่อสารด้วยภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว 
3. สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว 

 
 

- ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร, ทักษะทางภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจ าเป็น บางครั้งนักศึกษาจ าเป็นต้อง
สื่อสารด้วยตนเองกับผู้เกี่ยวข้อง เช่นผู้เสียหาย เจ้าของบ้าน เพ่ือให้รู้ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการวิเคราะห์
สถานการณ์ขณะนั้น รวมทั้งจ าเป็นในการเสาะแสวงหาความรู้อ่ืนๆ ที่ต้องใช้ เสริมการท างาน ใน
บางครั้งมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ซึ่งโดยหน้าที่ต้องท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่ต่างๆชาติ นานาชาติ เช่นสึนามิ 
นักศึกษาลองจินตนาการดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง ถ้านักศึกษาพูดไม่ได้ ฟังไม่เข้าใจ 

- ทักษะการสื่อสารและการน าเสนอ 
- มีองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดข้ึนตลอดเวลา ต้องเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ได้

อย่างดีครับ 
- การสื่อสารให้สัมฤทธิ์ผล 
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- ทักษะการสื่อสารและเศรษฐศาสตร์ 
- ความสามารถในการสื่อสารทุกภาษาเป็นทักษะส่วนบุคคลที่จ าเป็นมากครับ 
- เพ่ิมภาษาที3่ และ4 ตามตลาดแรงงานและแหล่งค้นคว้าวิจัยที่ส าคัญ, สามารถสื่อสารภาษาท่ี 3 ได ้
- ควรฝึกทักษะภาษาอังกฤษในการอ่านและสรุปบทความวิจัย 
- เรื่องการสื่อสารที่เป็น ภาษาไทย ควรมี ความ ชัดเจน 

 
 

ความเห็น
เพ่ิมเติม 
 

 - ถ้าในแง่หน่วยงาน/ สถานประกอบการ ย่อมคาดหวังจะได้ผลสัมฤทธ์ที่ส าเร็จ คือ บัณฑิตจากทุก
สถานศึกษาที่สามารถใช้งานได้ทันที แต่ในความเป็นจริง การที่นักศึกษาได้เรียนรู้ฝึกงานจาก
ประสบการณ์จริง ฝึกทักษะจริง จากหน่วยงาน / สถานประกอบการ ให้มากที่สุดในทุกชั้นปี 1 / 2 / 
3 / 4 คือ สิ่งที่จ าเป็นที่สุด แต่ทั้งนี้ขึ้นกับว่า ทางหลักสูตร ต้องการสร้าง บัณฑิต เป็น อะไร 
นักวิทยาศาสตร์ หรือ นักปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ หรือ อาจารย์วิทยาศาสตร์ หรือ นักพัฒนา
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ หรือ นักคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยี (AI) หรือ อื่นๆ 

- เน้นการให้ความรู้ด้านฟิสิกส์ประยุกต์มากกว่าpure phisics/เพราะหน่วยงาน กฟผ.เป็นหน่วยงานที่
ศึกษาและน าเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาใช้งาน เช่นเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์เก่ียวเนื่อง เป็น
ต้น อีกอย่างภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางของโลกก็จ าเป็นมากเพราะต้องใช้ในการสื่อสาร
,training,conference หากนักศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี มีโอกาสเป็นพนักงานก็มีโอกาสก้าวหน้า
ในวิชาชีพมากกว่าคนอ่ืนๆ 

- ความรู้ฟิสิกส์ กลศาสตร์ ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ ระดับ ปี 1-2 เป็นสิ่งที่จ าเป็นมาก ไม่จ าเป็นต้องรู้ลึก
มากแต่ต้องแข็งแกร่งเพียงพอ เพ่ือที่ว่าเมื่อนักศึกษาเข้ามาเป็นบุคลากรจริงๆ ท างานจนระยะเวลา
ล่วงเลย มา ความรู้ที่ยังเหลือรอดยังแจ่มชัดพอที่จะเป็นหลักยึดในการท างานให้กับตนเองไว้ได้ 
รวมถึงช่วยเป็นเข็มทิศน าทางผู้ร่วมงานอ่ืนๆ ไม่ให้เข้ารกเข้าพงไปและป้องกันตนให้หลุดรอดจาก
ผู้บังคับบัญชาที่ไม่มีหลักวิทยาศาสตร์จริง แต่ต้องการใช้อ านาจครอบง า ความรู้ทางคณิตศาสตร์ สถิติ 
ความคลาดเคลื่อน จ าเป็นยิ่งขึ้น เมื่อนักศึกษาเข้ามาท างานกึ่งวิทยาศาสตร์ และต้องการน าเสนอ
ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการทดลอง หาทางแก้ปัญหาในการท างาน การแสดงผลทดลองให้เห็นในเชิง
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ปริมาณและค่าความคลาดเคลื่อน เป็นสิ่งที่จ าเป็นที่จะท าให้ผู้ร่วมงานเชื่อ กระทั่งอาจจ าเป็นต้องใช้
ในการขึ้นศาล เพ่ือปกป้องตนเองว่าสิ่งที่ตนเองใช้ในการค านวณแล้วออกมาเป็นหลักฐานที่พนักงาน
สอบสวนใช้ตัดสินถูก/ผิด นั้น มีความถูกต้องแม่นย าแค่ไหน หากนักศึกษาจบปริญญาโท ควรต้อง
สามารถที่จะผลิต สร้างสรรค์งานวิจัยได้จริง ไม่ต้องล้ าลึกมาก แต่กระบวนการท างานวิจัยเชื่อถือได้
จริง 

อาจารย์/
ผู้สอน 

 - ต้องการนักศึกษาที่มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านสาขา เพ่ือใช้ในการท าโครงงานต่อไป 
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ภาคผนวก  ข 
ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับหลกัสูตร (PLOs)  กับ Knowledge/ Attitude / Skill 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

Knowledge  
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

PLO1 ประยุกต์ความรู้และหลักการทางฟิสิกส์เพื่อ
แก้ปัญหาทางดา้นพลังงาน หรือสุขภาพ หรือสิ่งแวดล้อม 
หรือการเกษตร หรืออุตสาหกรรม 
 

K1.1 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
K1.2 คณิตศาสตร์ข้ันสูง 
K1.3 สถิติ 
K1.4 เคมี 
K1.5 ชีววิทยา  
K.1.6 ฟิสิกส์แบบคลาสสิกเบื้องต้น 
K1.7 กลศาสตร์ฟิสิกส ์
K1.8 ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ 
K1.9 คลื่นกลและทัศนศาสตร ์
K1.10 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 
K1.11 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
K1.12 ฟิสิกส์แผนใหม่ 
K1.13 ฟิสิกส์วัสดุ 
K1.14 เทคโนโลยีพลาสมาและพลังงาน 
K1.15 ชีวฟิสิกส์และฟิสิกส์การแพทย์ 
K1.16 ดาราศาสตร์และดาราฟสิิกส์ 
K1.17 ธรณีฟิสิกส์  
K1.18 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

A1.1 ตระหนักถึงความส าคัญ
ของหลักการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์  
A1.2 มีความสนใจใฝ่รู้ที่จะน า
ฟิสิกส์มาใช้อธบิาย
ปรากฎการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั A1.3 กล้า
แสดงความคิดเห็นในเชิง
วิชาการ 
A1.4 มีทัศนคติเชิงบวกต่อ
ความเห็นต่างและพร้อม
แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล 
A1.5 มีกระบวนการทาง
ความคิดเพื่อการเติบโต 
(Growth mindset) 
 

S1.1 เขียนหรืออธิบายความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
S1.2 ระบุความเชื่อมโยงของฟิสกิส์
กับศาสตร์อ่ืนตามสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั 
S1.3 มีทักษะการให้เหตุผลทาง
วิทยาศาสตร ์
S1.4 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ความรู้ เพื่อแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร ์
S1.5 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
S1.6 มีทักษะการออกแบบเทคนิค 
กระบวนการ หรือ ชิ้นงาน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

Knowledge  
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

 K1.19 ฟิสิกส์ทฤษฎี  
K1.20 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
K1.21 วิศวกรรมพื้นฐาน 
K.1.22 จรรยาบรรณทางวชิาการ 

  

PLO2 ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางฟิสิกส์ได้อย่างถูกต้อง

และปลอดภัย 
K2.1 หลักการท างานของอุปกรณ์และ
เครื่องมือวัดค่าปริมาณทางกายภาพ 
K2.1.1 ปริมาณทางไฟฟา้และแม่เหล็ก 
K2.1.2 ปริมาณทางกลศาสตร์ 
K2.1.3 ปริมาณทางแสง สี  
           และทัศนศาสตร ์
K2.1.4 ปริมาณทางคลื่น 
K2.1.5 ปริมาณทางความร้อนและรังส ี
K2.2 หลักการเลือกใช้งานอุปกรณ์และ
เครื่องมือวัดค่าปริมาณทางกายภาพ 
K2.2.1 ปริมาณทางไฟฟา้และแม่เหล็ก 
K2.2.2 ปริมาณทางกลศาสตร์ 
K2.2.3 ปริมาณทางแสง สี  
            และทัศนศาสตร ์
K2.2.4 ปริมาณทางคลื่น 
K2.2.5 ปริมาณทางความร้อนและรังส ี
 

A2.1 ตระหนักถึงความ
เหมาะสมของการเลือกใช้งาน
อุปกรณ์และเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร ์
A1.5 มีกระบวนการทาง
ความคิดเพื่อการเติบโต 
(Growth mindset) 
 

S2.1 ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทาง

วิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 

S1.5 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

Knowledge  
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

PLO3 บูรณาการความรู้ทางฟิสกิส์ผ่านกระบวนทดลองทาง

วิทยาศาสตร์เพื่อน าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ฟิสิกส์, หรือ

สร้างชิน้งานหรือสิ่งประดษิฐ์เพือ่แก้ปัญหาในงาน

ภาคอุตสาหกรรมและสังคม 

 

 

 

K3.1 การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อสร้าง
สมมุติฐานหรือแนวคิดของการทดลอง
ทางฟิสิกส์  
K3.2 การออกแบบการทดลองเพื่อ
แก้ปัญหาทางกายภาพ  
K3.3 การรวบรวมและแปลผลการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร ์
K3.4 การบูรณาการความรู้ทางฟิสิกส์
ร่วมกับศาสตร์อ่ืน เพื่อการสร้างองค์
ความรู้, ชิ้นงานหรือนวัตกรรม 
 

A3.1 ตระหนักถึงความส าคัญ
ของกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์
A3.2 ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการบูรณาการฟิสิกส์กับ
ศาสตร์อ่ืน เพื่อการสร้างองค์
ความรู้, ชิ้นงานหรือนวัตกรรม 
A3.3 ยืดหยุ่นทางความคิด
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ทางวชิาการ  
A1.5 มีกระบวนการทาง
ความคิดเพื่อการเติบโต 
(Growth mindset) 
 
 

S3.1 มีทักษะการออกแบบ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เชงิ
บูรณาการ 
S1.5 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

PLO4 สื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงความหมาย 
K4.1 หลักการสื่อสารด้วยภาษาไทย 
K4.2 หลักการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 

A4.1 ตระหนักถึงความส าคัญ
ของภาษาในการสื่อสารและ
น าเสนอ 

S4.1 ฟัง พูด อ่าน และเขียน

ภาษาไทยได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

S4.2 ฟัง พูด อ่าน และเขียน

ภาษาอังกฤษได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

Knowledge 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

PLO5 ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อแสวงหาข้อมูลและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 
K5.1 เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปและ
เลือกใช้ได้เหมาะสม 
K5.2 เทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะทาง
เพื่อหาความรู้ แก้ปัญหา หรือต่อยอด
งานวชิาการ ได้แก่ Tracker,Arduinos, 
MATLAB,  

A5.1 ตระหนักถึงความส าคัญ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

S5.1 สืบค้นข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

S5.2 มีทักษะกระบวนการคิดอย่าง

เป็นระบบ และเรียนรู้ด้วยตนเอง 

PLO6 มีภาวะผู้น าและท างานรว่มกันเป็นทีม K6.1 หลักการท างานเปน็ทีมทั้งในฐานะ
ผู้น าและผู้ตาม 
 

A6.1 มีจิตสาธารณะและ
เสียสละเพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม 
A1.5 มีกระบวนการทาง
ความคิดเพื่อการเติบโต 
(Growth mindset) 
 

S6.1 มีทักษะการบริหารจัดการ การ

เจรจาต่อรอง และการประณี

ประนอม 

S6.2 มีทักษะการตัดสินใจและการ

แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

PLO7 มีวินัย เคารพในกฎระเบียบของสังคม และปฏิบัติตน

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
K7.1 ระเบียบข้อบังคับของกลุ่มและ
สังคม 
K7.2 หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

A7.1 มีวินัย และมีความ
รับผิดชอบต่อหนา้ที่ และ
เคารพสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น 
A7.2 เห็นคุณค่าของการ
ปฏิบัติตนตามหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

S7.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

และสังคม ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ของสังคม และปฏบิัติตนตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ภาคผนวก  ค 
ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับรายวิชากับ Knowledge/ Attitude / Skill 

 

รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module (ถ้ามี) 
(รหัสรายวิชา  ชื่อรายวชิา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 
 

1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  

322-101 แคลคูลัส 1 3((3)-0-6) K1.1, A1.1, S1.1 

332-102 แคลคูลัส 2 3((3)-0-6) K1.1, A1.2, S1.2 

324-101 เคมีทั่วไป 1 3((3)-0-6) K1.4, A1.1, S1.1 

324-102 เคมีทั่วไป 1 3((3)-0-6) K1.4, A1.2, S1.2, S1.3 

325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) K2.1.2, A2.1, S2.1 

325-106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0) K2.1.5, A2.1, S2.1 

330-101 หลักชีววิทยา 1 3((3)-0-6) K1.5, A1.1, S1.1 

331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0) K2.1.3, A2.1, S2.1 

332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3((3)-0-6) K1.6, K1.12, A1.1, S1.1 

333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พืน้ฐาน 1(0-3-0) K2.1.1, K2.1.2, K2.1.4, A2.1, S2.1 

332-102 ฟิสิกส์ของแสง 3((3)-0-6) K1.9, K1.11, A1.2, S1.2 
2) กลุ่มวิชาบังคับ  

332-103 กลศาสตร์  3((3)-0-6) K1.7, A1.2, S1.2, S1.3 
332-104 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า  3((3)-0-6) K1.11, A1.3, S1.2, S1.3 

332-103 ปฏิบัติการกลศาสตรแ์ละแม่เหล็กไฟฟ้า  1(0-3-0) K2.2.1, K2.2.2, K2.2.3, A2.1, A2.1 

332-201 การสั่นและคลืน่  3((3)-0-6) K1.9, K1.11, A1.3, S1.4 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module (ถ้ามี) 
(รหัสรายวิชา  ชื่อรายวชิา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 
 
 

332-202 ฟิสิกส์เชิงความร้อน  3((3)-0-6) K1.8, K3.1, A1.4, A3.1, S1.5 

332-203 ฟิสิกส์ยุคใหม่  3((3)-0-6) K1.12, K3.1, A1.4, A3.1, S1.5 

332-204 กลศาสตร์ควอนตัม  3((3)-0-6) K1.19, K3.1, A1.4, A3.1, S1.5 

332-205 วิธีเชิงคณิตศาสตร์ในฟิสิกส์  3((3)-0-6) K1.2, K1.19,A1.5, A3.2, S1.5 

332-206 ฟิสิกส์เชิงค านวณ  3((3)-0-6) K1.19, K3.3, A1.5, A3.2, S1.5 
333-201 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสงู 1  1(0-3-0) K3.2, A3.2, S3.1 

333-202 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสงู 2 1(0-3-0) K3.3, A3.3, S1.5 

332-381 ชุดวิชาฟสิิกส์ของการวัดและเครื่องมือวัด  9((5)-12-10) K3.4, A3.3, A1.5, S1.5 

332-302 สัมมนาทางฟิสิกส์  1(0-2-1) K1.22, K3.4, K4.1, K4.2, K5.1, K7.1, A1.5, A3.3, A4.1, A5.1, A7.1, S1.5, S4.1, S4.2, S5.1, 
S7.1 

332-401 โครงงานทางฟิสิกส์ 1 3(0-9-0) K1.22, K3.4, K4.1, K4.2, K5.1, K7.1, A1.5, A3.3, A4.1, A5.1, A7.1, S4.1, S4.2, S5.1, S7.1 

332-402 โครงงานทางฟิสิกส์ 2 3(0-9-0) K1.22, K3.4, K4.1, K4.2, K5.1, K5.2, K7.1, A1.5, A3.3, A4.1, A5.1, A7.1, S4.1, S4.2, S5.1, 
S7.1 

332-403 สหกิจศึกษา 1 6(0-40-0) K3.4, K4.1, K4.2, K5.1, K7.1, A1.5, A3.3, A4.1, A5.1, A6.1, A7.1, S4.1, S4.2, S5.1, S7.1 

332-404 สหกิจศึกษา 2 6(0-40-0) K3.4, K4.1, K4.2, K5.1, K5.2, K7.1, A1.5, A3.3, A4.1, A6.1, A5.1, A7.1, S4.1, S4.2, S5.1, S7.1 
3) กลุ่มวิชาเลือก  
3.1) รายวิชาปฏิบัติการ  

333-311 ปฏิบัติการทัศนศาสตร์ประยุกต์  1(0-3-0) K1.9, K1.22, K2.2.3, K3.2, K3.3, A3.3, A1.5, S3.1, S1.5 

333-312 ปฏิบัติการเยื่อ 1(0-3-0) K1.15, K1.22, K2.2.2, K3.2, K3.3, A3.3, A1.5, S3.1, S1.5 
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333-322 การส ารวจธรณีฟิสิกสภ์าคสนาม  1(0-3-0) K1.17, K1.22, K2.2.1, K3.2, K3.3, A3.3, A1.5, S3.1, S1.5 

333-331 ปฏิบัติการฟิสิกสน์ิวเคลียร์  1(0-3-0) K1.18, K1.22, K2.2.5, K3.2, K3.3, A3.3, A1.5, S3.1, S1.5 

333-341ปฏิบัติการฟิสิกส์วสัดุ     1(0-3-0) K1.13, K1.22, K2.2.2, K3.2, K3.3, A3.3, A1.5, S3.1, S1.5 

333-351 ปฏิบัติการเทคโนโลยพีลาสมา 1(0-3-0) K1.14, K1.22, K2.2.1, K3.2, K3.3, A3.3, A1.5, S3.1, S1.5 

333-361 ปฏิบัติการชีวฟสิิกส ์ 1(0-3-0) K1.15, K1.22, K2.2.1, K3.2, K3.3, A3.3, A1.5, S3.1, S1.5 

3.2) รายวิชาเลือกเฉพาะทาง  
1.กลุ่มวิชาฟิสิกส์ทั่วไป  

332-211 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น 3((3)-0-6) K1.13, K3.1, A3.1, S1.5 
332-311 ทัศนศาสตร์ประยุกต์  3((3)-0-6) K3.3, A3.3, S1.5 

332-312 ฟิสิกส์เชิงค านวณขั้นสูง  3((3)-0-6) K1.19, K1.20, K3.4, A1.5, A3.3, S1.5 

332-313 เทคนิคการถ่ายภาพและปัญญาประดิษฐ์ 3((3)-0-6) K1.19, K1.20, K3.4, K5.2, A1.5, A3.3, S1.5 

332-314 ฟิสิกส์บรรยากาศ  3((3)-0-6) K1.16, K3.4, K5.2, A1.5, A3.3, S1.5 

332-315 การฝึกงาน 1(0-6-0) K3.4, K5.1, K5.2, K6.1, K7.1, A3.3, A1.5, A5.1, A6.1, A7.1, S1.5, S5.1, S7.1 

332-316การน าพาผา่นเยื่อและเทคโนโลยี 3((3)-0-6) K1.15, A1.20, K3.3, A1.5, A3.2, S1.5 
332-317การประยุกต์ใช้เยื่อในอุตสาหกรรม 3((3)-0-6) K1.15, A1.20, K3.4, A1.5, A3.3, S1.5 

332-411 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ 1  3((3)-0-6) K3.4, K5.2, A3.3, A1.5, A5.1, S1.5, S5.1 

332-412 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ 2  3((3)-0-6) K3.4, K5.2, A3.3, A1.5, A5.1, S1.5, S5.2 

332-413 ปัญญาประดษิฐ์ประยกุต์ทางฟิสิกส์ 3((3)-0-6) K3.4, K5.2, A3.3, A1.5, A5.1, S1.5, S5.2, S6.2 
2. กลุ่มวิชาธรณีฟิสิกส์  

332-321 ธรณีฟิสิกส์ของโลก  3((3)-0-6) K1.17, A1.1, A1.2, S1.1, S1.2, S1.3 
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332-322 การส ารวจทางธรณีฟสิิกส์  3((3)-0-6) K1.17, K2.1.1, K2.1.2, K2.1.4, K2.2.1, K2.2.2, K2.2.4, K3.2, A1.2, A2.1, S1.4 

332-323 ธรณีวิทยาและธรณีพบิัติภัย 3((2)-3-4) K1.17, K3.3, A1.2, A1.4, A3.1, S1.2, S1.3, S1.4 

332-421 ธรณีฟิสิกส์ส าหรับงานวิศวกรรมและงาน
สิ่งแวดล้อม 

3((2)-3-4) K1.17, K.1.21, K3.2, K3.4,K5.2, A1.4, A2.1, A3.2, S1.2, S1.4, S1.5 

332-422 แผ่นดินไหววิทยา  3((2)-3-4) K1.17, K2.2.1, K2.2.2, K2.2.4, K3.3, A1.2, A1.4, A3.1, S1.2, S1.3, S1.4 

332-423 สภาพอากาศและภูมอิากาศ  3((2)-3-4) K1.8, K1.17, K1.16, K3.4, A3.2, S1.2, S1.4, S3.1  

3. กลุ่มวิชาฟิสิกส์นิวเคลียร์   

332-331 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 3((3)-0-6) K1.12, K1.18, K2.1.5, K2.2.5, A1.5, A2.1, A3.1, A3.3, S1.3 

332-332 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 2 3((3)-0-6) K1.12, K1.18, K1.19, K3.1, A1.5, A3.1, A3.3, S1.3 

332-431 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยกุต์ 1 3((3)-0-6) K1.18, K2.1.5, K2.2.5, K3.1, K3.3, K3.4, A2.1, A3.2, S1.4, S1.6  

332-432 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยกุต์ 2 3((3)-0-6) K1.18, K1.21, K2.1.5, K2.2.5, K3.1, K3.3, K3.4, A2.1, A3.2, A3.3, S1.4, S1.5, S3.1  

332-433 พลังงานนิวเคลียร์และสิ่งแวดล้อม 3((3)-0-6) K1.18, K3.4, K2.1.5, K2.2.5, A1.4, A2.1, A3.2, S1.4, S2.1, S3.1 

332-434 ฟิสิกส์ของเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์และเครื่องเร่ง
อนุภาค 

3((3)-0-6) K1.18, K1.21, K2.1.1, K2.1.5, A1.4, A2.1, S1.4, S1.6, S2.1, S3.1 

4.กลุ่มวิชาฟิสิกส์วัสดุ   

332-341  ฟิสิกส์วัสดุ 1  3((3)-0-6) K1.12, K1.13, A3.1, S1.3, S1.5 

332-342  ฟิสิกส์วัสดุ 2  3((3)-0-6) K1.10, K1.13, A3.1, S1.3, S1.5 

332-441 วัสดุฉลาด   3((3)-0-6) K1.11, K1.13, K3.1, A1.4, A1.5, A3.2, A3.3, S1.5 

332-442 วัสดุส าหรับเซนเซอร์อัจริยะและการเก็บเก่ียว
พลังงาน  

3((3)-0-6) K1.13, K2.1.1, K2.1.2, K2.1.5,K3.1, A1.4, A1.5, S1.4, S1.5 
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332-443 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง   3((3)-0-6) K1.13, A3.1, S1.3, S1.5 

5.กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลาสมาและพลังงาน   

332-351 เทคโนโลยีสุญญากาศ 3((3)-0-6) K1.8, K1.13, K2.1.5, K3.4, A1.2, A1.5, A3.2, S2.1, S1.4 

332-352 เทคโนโลยีพลาสมา  3((3)-0-6) K1.7, K1.8, K1.14, K3.4, A1.2, A1.5, A3.2, S1.2, S1.4  

332-353 เทคโนโลยีพลงังาน  3((3)-0-6) K1.14, K1.18, K3.4, A1.2, A1.5, A3.2, S1.2, S1.4 

332-451 ฟิสิกส์พลาสมาเบื้องตน้ 3((3)-0-6) K1.8, K1.10, K1.14, K3.4, A1.2, A3.2, S1.4 

332-452 ฟิสิกส์ของปฏิกิริยานวิเคลียร์แบบฟิวชนัที่ควบคุม
ได้เบื้องต้น 

3((3)-0-6) K1.14, K1.18, K3.2, A1.1, S1.4 

332-453 เทคโนโลยีทางฟิวชัน 3((3)-0-6) K1.14, K1.18, A1.1, S1.4 

6.กลุ่มวิชาชีวฟิสิกส์และฟิสิกส์การแพทย์   

332-361 ฟิสิกส์ชีวการแพทย ์ 3((3)-0-6) K1.15, K1.5, A1.2, A1.5, S1.2,  

332-362 ไบโอเซนเซอร์ส าหรับชีวิต 3((3)-0-6) K1.15, K1.3, K1.4, K1.7, A1.2, S1.5 

332-363 การพัฒนาอุปกรณ์เชงิแสง 3((3)-0-6) K1.9, K1.20, K1.21, K2.1.3, K3.4, A1.2, A2.1, A3.2, S1.5, S1.6    

7. กลุ่มวิชาดาราศาสตร์   

332-371 ดาราฟิสิกส ์ 3((3)-0-6) K1.16, K1.7, A1.2, S1.1 

332-372 กาแล็กซีและเอกภพวิทยา 3((3)-0-6) K1.16, A1.1, A1.2, S1.1 

8. กลุ่มชุดวิชาโมดูล-เทคโนโลยีสมัยใหม่   

332-481 ชุดวิชาวสัดุกักเก็บพลงังานและท าความเยน็ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับแบตเตอร่ียานยนตไ์ฟฟา้ 

6((3)-9-6) K1.8, K1.10, K1.13, K1.14, K2.1.1, K3.4, A1.2, A1.5, A2.1, A3.2, S1.4, S2.1, S3.1  
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332-482 ชุดวิชาการสังเคราะห์และการตรวจคุณลักษณะ
ของอนุภาคนาโนและเสน้ใยนาโนส าหรับประยุกต์ใช้เปน็
เซนเซอร์  

6((3)-9-6) K1.13, K1.21, K2.2.1, K3.4, A1.2, A1.5, A2.1, A3.2, S1.4, S2.1, S3.1 

332-483 ชุดวิชาการถ่ายภาพเชิงสเปกตรัมและการ
วิเคราะห์ภาพด้วยปัญญาประดษิฐ์เพื่ออุตสาหกรรม  

6((3)-9-6) K1.9, K1.10, K1.20, K1.21, K2.1.3, K2.1.5, K3.4, K5.2, A1.2, A2.1, A3.2, A5.1, S1.4, S1.6, 
S2.1, S3.1  

332-484 ชุดวิชาอาร์ดุยโนไมโครคอนโทลเลอร์ส าหรับ
อุตสาหกรรม 

6((3)-9-6) K1.10, K1.20, K2.1.1, K3.4, K5.2, A1.2, A2.1, A3.2, A5.1, S1.2, S1.5, S2.1, S3.1 

332-485 ชุดวิชาเครื่องมือในฟิสิกส์ชีวการแพทย์  6((5)-3-10) K1.9, K1.11, K1.15, K2.1.3, K3.4, A1.2, A1.5, A2.1, A3.2, S1.2, S1.5, S2.1, S3.2  
332-486 ชุดวิชาการพฒันาเกมส์ที่ใช้หลักฟิสิกส ์ 6((5)-3-10) K1.7, K1.20, K3.4, K5.2, A1.2, A1.5, A5.1, S1.2, S1.5, S3.1, S5.2 

9. กลุ่มวิชาฟิสิกส์ทฤษฎ ี   

332-391 กลศาสตร์ข้ันสูง  3((3)-0-6)  K1.7, K1.19, A1.2, S1.2, S1.3 

332-392 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง  3((3)-0-6) K1.11, K1.10, K1.12,  A1.3, S1.2, S1.3 

332-393 กลศาสตร์ควอนตัมขั้นสูง  3((3)-0-6) K1.2, K1.12, K1.19, K3.1, A1.4, A3.1, S1.5 

332-394 ฟิสิกส์สถิติเชิงควอนตมั 3((3)-0-6) K1.8, K1.12, K1.19, K3.1, K5.2, A1.4, A3.1, S1.5 
332-395 สัมพัทธภาพทั่วไป  3((3)-0-6) K1.7, K1.10, K1.12, K3.1, A1.4, A3.1, S1.5 

332-396 สารสนเทศควอนตัม 3((3)-0-6) K1.2, K1.12, K1.19, K3.1, K3.4, A1.4, A3.1, S1.5 

332-397 สนามโน้มถ่วงควอนตมัลูป   3((3)-0-6) K1.7, K1.10, K1.12, K1.19, K3.1, A1.4, A3.1, S1.5 

332-398 คลื่นในตัวกลางซับซ้อน  3((3)-0-6) K1.9, K1.11, K3.4, K5.2, A1.4, A1.5, A3.2, S1.5, S3.1 

332-491 ทัศนศาสตร์ควอนตัม  3((3)-0-6) K1.9, K1.11, K1.12, K2.1.3, K3.1, A3.1, S1.5 

332-492 ควอนตัมการค านวณเชิงทอพอโลยีเบื้องตน้  3((3)-0-6) K1.2, K1.12, K1.19, K3.1, K5.2, A1.5, A5.1, S1.5 
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332-493 สสารควอนตัมเชิงทอพอโลยีเบื้องต้น  3((3)-0-6) K1.10, K1.12, K1.13, K1.19, K3.1, A1.5, A5.1, S1.5 

10. กลุ่มวิชาด้านวิศวกรรม   
200-115  พื้นฐานไฟฟ้าส าหรับงานวิศวกรรม 3((2)-2-5) K1.10, K1.21, K2.1.1, A1.1, A1.2, A2.1, S1.1, S1.4, S2.1 

200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน 2((2)-0-4) K1.20, K1.21, K5.2, A1.2, A1.5, A5.1, S1.2, S1.5, S1.6, S2.1 

225-221 วิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 3((3)-0-6) K1.21, K2.2, K7.1, A1.3, A1.4, A2.1, A7.1, S1.4, S2.1, S7.1 

225-371 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 3((3)-0-6) K1.21, K2.2, K3.4, K5.1, A1.4, A1.5, A2.1, A3.2, A5.1, S1.4, S1.6, S2.1, S3.1, S5.2 

226-113 พื้นฐานกระบวนการผลิต 2((1)-3-2) K1.21, K2.2, K3.4, A1.2, A1.5, A2.1, A3.2, S1.6, S2.1, S3.1 
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ภาคผนวก  ง 
แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแตล่ะรายวิชาในหลักสูตรทีส่ะท้อนการจัดการเรยีนรู้แบบเชิงรกุ (active learning)    

 
 จ านวนรายวชิาทัง้หมดที่เปิดสอนในหลักสูตร    262 รายวิชา 
 จ านวนรายวชิาทีจ่ัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (active learning)262  รายวิชา    คิดเปน็ร้อยละ   100 ของรายวิชาในหลักสูตร 
 จ านวนรายวชิาทีไ่ม่ได้จัดการเรียนรู้แบบเชงิรุก  (active learning)-    รายวชิา    คิดเปน็ร้อยละ    -ของรายวิชาในหลักสูตร                             
                         สรุปจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ ทีจ่ัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)91  รายวชิา      
 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 

และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี

 

ไม่ได้จัด 

  การเรียนรู้แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

 
ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู ้
แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario 

based 

 
engagement  

 
ระบุร้อยละ 

 
 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 
1) กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน          

322-101 แคลคูลัส 1                                            3((3)-0-6) - 15 - Case based  35 - 50 100  

322-102 แคลคูลัส 2                                            3((3)-0-6) - 15 - Case based  35 - 50 100  

324-101 เคมีทั่วไป 1                                           3((3)-0-6) - 25 - Case based 25 - 50 100  

324-102 เคมีทั่วไป 2                                           3((3)-0-6) - 25 - Case based 25 - 50 100  

325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1                                1(0-3-0) - - - Experiential Learning 70 - 30 100  

325-106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2                               1(0-3-0) - - - Experiential Learning 70 - 30 100  

330-101 หลักชีววิทยา 1                                     3((3)-0-6) - - - Think-Pair Share 50  50 100  

331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1                           1(0-3-0) 
- - - Think Pair-Share 

- Experiential Learning 
100  0 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 

และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี

 

ไม่ได้จัด 

  การเรียนรู้แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

 
ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู ้
แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario 

based 

 
engagement  

 
ระบุร้อยละ 

 
 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 

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

- Interactive lecture 
- Self-directed learning 
- Question-based learning 

60 - 40 100 
 

333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน                             1(0-3-0) - - -Experiential Learning 80  20 100  

332-102 ฟิสิกส์ของแสง                                       3((3)-0-6) - - 

- Interactive lecture 
- Self-directed learning 
- Question-based learning 

60 - 40 100 
 

2) กลุ่มวชิาบังคับ          
332-103 กลศาสตร์                                            3((3)-0-6) 

- - 

- Interactive lecture 
- Self-directed learning 
- Question-based learning 

60 - 40 100 
 

332-104 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า                               3((3)-0-6) 
- - 

- Interactivelecture 
- Self-directed learning 
- Question-based learning 

60 - 40 100 
 

333-103 ปฏิบัติการกลศาสตร์และแม่เหล็กไฟฟ้า          1(0-3-0) - - - Experiential Learning 80  20 100  
332-201 การสั่นและคลื่น                                     3((3)-0-6) 

- - 
- Interactive lecture 
- Self-directed learning 

60 - 40 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 

และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี

 

ไม่ได้จัด 

  การเรียนรู้แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

 
ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู ้
แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario 

based 

 
engagement  

 
ระบุร้อยละ 

 
 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 
- Question-based learning 

332-202 ฟิสิกส์เชิงความร้อน                                 3((3)-0-6) 

- - 

- Interactive lecture 
- Self-directed learning 
- Question-based learning 

60 - 40 100 
 

332-203 ฟิสิกส์ยุคใหม่                                        3((3)-0-6) 

- - 

- Interactive lecture 
- Self-directed learning 
- Question-based learning 

60 - 40 100 
 
 
 

332-204 กลศาสตร์ควอนตัม                                 3((3)-0-6) - 20 - Interactive lecture 
- Self-directed learning 
- Question-based learning 

30 - 50 100  

332-205 วิธีเชิงคณิตศาสตร์ในฟิสกิส์                        3((3)-0-6) 

- - 

- Interactive lecture 
- Self-directed learning 
- Question-based learning 

60 - 40 100 
 

332-206 ฟิสิกส์เชงิค านวณ                                   3((3)-0-6) 
20 - 

- Activity-based learning 
- Collaborative learning 

30 - 50 100  

333-201 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 1                            1(0-3-0) - - - Experiential Learning 80  20 100  
333-202 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 2                            1(0-3-0) - - - Experiential Learning 80  20 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 

และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี

 

ไม่ได้จัด 

  การเรียนรู้แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

 
ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู ้
แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario 

based 

 
engagement  

 
ระบุร้อยละ 

 
 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 
332-381 ชุดวิชาฟิสิกส์ของการวัดและเครื่องมือวัด       9((5)-12-10) 

- - 

- Activity-based learning 
- Self-directed learning 
- Collaborative learning 
- Case-based learning 

65 - 35 100 

 

332-302 สัมมนาทางฟิสิกส์                                    1(0-2-1) - - - Self-directed learning 
- Case-based learning 

100 - - 100  

332-401 โครงงานทางฟิสิกส์ 1                                3(0-9-0) 100 - - - - - 100  
332-402 โครงงานทางฟิสิกส์ 2                                3(0-9-0) 100 - - - - - 100  
332-403 สหกิจศึกษา 1                                       6(0-40-0)   - Work-based Learning 100   100  
332-404 สหกิจศึกษา 2                                       6(0-40-0)   - Work-based Learning 100   100  
3) กลุ่มวชิาเลือก          
3.1) รายวิชาปฏิบัติการ          
333-311 ปฏิบัติการทัศนศาสตรป์ระยุกต์                    1(0-3-0) - - - Experiential Learning 80  20 100  
333-312 ปฏิบัติการเยื่อ                                        1(0-3-0) - - - Experiential Learning 80 - 20 100  
333-322 การส ารวจธรณีฟิสิกส์ภาคสนาม                   1(0-3-0) - - - Experiential Learning 80  20 100  
333-331 ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลยีร์                          1(0-3-0) - - - Experiential Learning 80  20 100  
333-341 ปฏิบัติการฟิสิกส์วัสดุ                                1(0-3-0) - - - Experiential Learning 80  20 100  
333-351 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสมา                      1(0-3-0) - - - Experiential Learning 80  20 100  



173 
 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 

และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี

 

ไม่ได้จัด 

  การเรียนรู้แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

 
ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู ้
แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario 

based 

 
engagement  

 
ระบุร้อยละ 

 
 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 
333-361 ปฏิบัติการชีวฟิสิกส์                                  1(0-3-0) - - - Experiential Learning 80  20 100  
รายวิชาเลือกเฉพาะทาง          
1.กลุ่มวิชาฟิสกิส์ทั่วไป          
332-211 นาโนเทคโนโลยเีบื้องตน้                           3((3)-0-6) - - - Interactive lecture 

- Activity-based learning  
50 - 50 100  

332-311 ทัศนศาสตร์ประยุกต์                               3((3)-0-6)  
 

- - - Interactive lecture 
- Self-directed learning 
- Question-based learning 

60 - 40   100  

332-312 ฟิสิกส์เชิงค านวณขั้นสูง                            3((3)-0-6) 
30  - 

- Activity-based learning 
- Collaborative learning 

40  30 100  

332-313 เทคนิคการถ่ายภาพและปัญญาประดิษฐ์        3((3)-0-6) 20 - - Interactive lecture 
- Activity-based learning  

30  50 100  

332-314 ฟิสิกส์บรรยากาศ                                   3((3)-0-6) 
- - 

- Activity-based learning 
- Learning by teaching 60 - 40 100 

 

332-315 การฝึกงาน                                           1(0-6-0) 100      100  
332-316 การน าพาผ่านเยื่อและเทคโนโลยี                 3((3)-0-6) 

- - 
- Case-based learning 
- Self-directed learning 
- Question-based learning 

50 - 50 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 

และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี

 

ไม่ได้จัด 

  การเรียนรู้แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

 
ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู ้
แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario 

based 

 
engagement  

 
ระบุร้อยละ 

 
 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 
332-317 การประยุกต์ใช้เยื่อในอุตสาหกรรม               3((3)-0-6) 

30 - 
- Case-based learning 
- Question-based learning 

30 - 40 100  

332-411 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ 1                           3((3)-0-6) 
- - 

- Interactive lecture 
- Self-directed learning 
- Case-based learning 

60 - 40 100 
 

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

- Interactive lecture 
- Self-directed learning 
- Case-based learning 

60 - 40 100 
 

332-413 ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ทางฟิสิกส์               3((3)-0-6) 
30  - 

- Activity-based learning 
- Collaborative learning 

40  30 100  

2. กลุ่มวิชาธรณีฟิสิกส์          
332-321 ธรณีฟิสิกส์ของโลก                                  3((3)-0-6) 

- - 

- Interactive lecture 
- Self-directed learning 
- Question-based learning 
- Scenario based learning 

60 - 40 100 

 

332-322 การส ารวจทางธรณีฟิสกิส์                          3((3)-0-6) 
- 10 

- Interactive lecture 
- Cased-based learning 
- Scenario based learning 

60 - 30 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 

และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี

 

ไม่ได้จัด 

  การเรียนรู้แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

 
ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู ้
แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario 

based 

 
engagement  

 
ระบุร้อยละ 

 
 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 
332-323 ธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัย                         3((2)-3-4) 

- 10 
- Interactive lecture 
- Cased-based learning 
- Scenario based learning 

50 10 30 100 
 

332-421 ธรณีฟิสิกสส์ าหรับงานวศิวกรรมและงานสิ่งแวดล้อม                                          
                                                                      3((2)-3-4) - 20 

- Interactive lecture 
- Cased-based learning 
- Scenario based learning 

50 10 20 100 
 

332-422 แผ่นดินไหววิทยา                                   3((2)-3-4) 
- 20 

- Interactive lecture 
- Cased-based learning 
- Scenario based learning 

50 10 20 100 
 

332-423 สภาพอากาศและภูมิอากาศ                       3((2)-3-4) 

- 10 

- Interactive lecture 
- Cased-based learning 
- Scenario based learning 
 

50 10 30 100 

 

3. กลุ่มวิชาฟิสิกส์นิวเคลียร์          
332-331 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1                                    3((3)-0-6) - - - Case-based learning 

- Self-directed learning 
- Question-based learning 

50 - 50 100  

332-332 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 2                                   3((3)-0-6) - - - Case-based learning 
- Self-directed learning 
- Question-based learning 

50 - 50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 

และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี

 

ไม่ได้จัด 

  การเรียนรู้แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

 
ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู ้
แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario 

based 

 
engagement  

 
ระบุร้อยละ 

 
 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 
332-431 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์ 1                          3((3)-0-6) 30 - - Case-based learning 

- Question-based learning 
30 - 40 100  

332-432 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์ 2                          3((3)-0-6) 30 - - Case-based learning 
- Question-based learning 

30 - 40 100  

332-433 พลังงานนิวเคลียร์และสิง่แวดล้อม                 3((3)-0-6) 30 - - Case-based learning 
- Question-based learning 

30 - 40 100  

332-434 ฟิสิกส์ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และเครื่องเร่งอนุภาค             
                                                                     3((3)-0-6) 

- - - Case-based learning 
- Self-directed learning 
- Question-based learning 

50 - 50 100  

4.กลุ่มวิชาฟิสกิส์วัสดุ          
332-341  ฟิสิกส์วัสดุ 1                                         3((3)-0-6) 

- - 
- Interactive lecture 
- Self-directed learning 
- Case-based learning 

60 - 40 100 
 

332-342  ฟิสิกส์วัสดุ 2                                          3((3)-0-6) 
- - 

- Interactive lecture 
- Self-directed learning 
- Case-based learning 

60 - 40 100 
 

332-441 วัสดุฉลาด                                            3((3)-0-6) 
- - 

- Interactive lecture 
- Case-based learning 
- Collaborative learning 

60 - 40 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 

และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี

 

ไม่ได้จัด 

  การเรียนรู้แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

 
ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู ้
แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario 

based 

 
engagement  

 
ระบุร้อยละ 

 
 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 
332-442 วัสดุส าหรับเซนเซอร์อัจริยะและการเก็บเกี่ยวพลังงาน    
                                                                    3((3)-0-6) - - 

- Interactive lecture 
- Case-based learning 
- Collaborative learning 

60 - 40 100 
 

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

- Case-based learning 
- Activity-based learning 
 

60  40 100 
 

5.กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลาสมาและพลังงาน          
332-351 เทคโนโลยสีุญญากาศ                               3((3)-0-6) 

- - 
- Activity-based learning 
- Collaborative learning 
- Case-based learning 

50 - 50 100 
 

332-352 เทคโนโลยีพลาสมา                                 3((3)-0-6) 
- - 

- Activity-based learning 
- Collaborative learning 
- Case-based learning 

50 - 50 100 
 

332-353 เทคโนโลยีพลังงาน                                  3((3)-0-6) 
- - 

- Activity-based learning 
- Collaborative learning 
- Case-based learning 

50 - 50 100 
 

332-451 ฟิสิกส์พลาสมาเบื้องต้น                            3((3)-0-6) 
20 - 

- Activity-based learning 
- Collaborative learning 

30 - 50 100  

332-452 ฟิสิกส์ของปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชันท่ีควบคุมไดเ้บื้องต้น                                                           
                                                                    3((3)-0-6) 

20   
- Activity-based learning 
- Collaborative learning 

30  50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 

และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี

 

ไม่ได้จัด 

  การเรียนรู้แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

 
ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู ้
แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario 

based 

 
engagement  

 
ระบุร้อยละ 

 
 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 
332-453 เทคโนโลยีทางฟิวชัน                               3((3)-0-6) 

20   
- Activity-based learning 
- Collaborative learning 

30  50 100  

6.กลุ่มวิชาชีวฟิสิกส์และฟิสกิสก์ารแพทย์          
332-361 ฟิสิกส์ชีวการแพทย์                                 3((3)-0-6) - 50 -   50 100  
332-362 ไบโอเซนเซอรส์ าหรับชีวิต                          3((3)-0-6) - 50 -   50 100  
332-363 การพัฒนาอุปกรณ์เชิงแสง                         3((3)-0-6) 50 - -   50 100  
7. กลุ่มวิชาดาราศาสตร์          
332-371 ดาราฟิสิกส์                                          3((3)-0-6) 

- - 
- Activity-based learning 
- Learning by teaching 

60 - 40 100  

332-372 กาแล็กซีและเอกภพวิทยา                         3((3)-0-6) 
- - 

- Activity-based learning 
- Learning by teaching 

50  50 100  

8. กลุ่มชุดวิชาโมดูล-เทคโนโลยสีมัยใหม ่         
332-481 ชุดวิชาวัสดุกักเก็บพลังงานและท าความเย็นที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมส าหรับแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า                 6((3)-9-6) 

30 - - Activity-based learning 
- Collaborative learning 

20  40 100  

332-482 ชุดวิชาการสังเคราะห์และการตรวจคณุลักษณะของอนุภาค
นาโนและเส้นใยนาโนส าหรับประยุกต์ใช้เป็นเซนเซอร์     6((3)-9-6) 

30 - - Activity-based learning 
- Collaborative learning 

30  40 100  

332-483ชุดวิชาการถ่ายภาพเชิงสเปกตรัมและการวิเคราะหภ์าพด้วย
ปัญญาประดิษฐเ์พื่ออุตสาหกรรม                             6((3)-9-6) 

60  -   40 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 

และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี

 

ไม่ได้จัด 

  การเรียนรู้แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

 
ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู ้
แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario 

based 

 
engagement  

 
ระบุร้อยละ 

 
 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 
332-484 ชุดวิชาอาร์ดุยโนไมโครคอนโทลเลอร์ส าหรับอุตสาหกรรม  
.                                                                     6((3)-9-6) 

30  - Activity-based learning 
- Collaborative learning 

20  50   

332-485 ชุดวิชาเครื่องมือในฟิสิกส์ชีวการแพทย์           6((5)-3-10) 25 25 -   50 100  
332-486 ชุดวิชาการพัฒนาเกมสท์ี่ใช้หลักฟิสิกส์           6((5)-3-10) 25 25 -   50 100  
9. กลุ่มวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี          
332-391 กลศาสตร์ขั้นสูง                                      3((3)-0-6) 

- - 

- Interactive lecture 
- Self-directed learning 
- Question-based learning 

60 - 40 100 
 

332-392 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าข้ันสูง                         3((3)-0-6) - - - Interactive lecture 
- Self-directed learning 
- Question-based learning 

60 - 40 100  

332-393 กลศาสตร์ควอนตัมขั้นสงู                           3((3)-0-6) - 20 - Interactive lecture 
- Self-directed learning 
- Question-based learning 

30 - 50 100  

332-394 ฟิสิกส์สถิติเชิงควอนตัม                              3((3)-0-6) - - - Interactive lecture 
- Case-based learning 
- Question-based learning 

50  50 100 
 

332-395 สัมพัทธภาพท่ัวไป                                   3((3)-0-6) - - - Activity-based learning 50 - 50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 

และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี

 

ไม่ได้จัด 

  การเรียนรู้แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

 
ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู ้
แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario 

based 

 
engagement  

 
ระบุร้อยละ 

 
 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 
- Learning by teaching 

332-396 สารสนเทศควอนตมั                                3((3)-0-6) 
- 30 

- Interactive lecture 
- Self-directed learning 
- Question-based learning 

20 - 50 100 
 

332-397 สนามโน้มถ่วงควอนตัมลูป                         3((3)-0-6) 

- - 

- Interactive lecture 
- Self-directed learning 
- Question-based learning 

60 - 40 100 
 

332-398 คลื่นในตัวกลางซับซ้อน                            3((3)-0-6) 
- 20 

- Interactive lecture 
- Self-directed learning 
- Question-based learning 

30 - 50 100 
 

332-491 ทัศนศาสตร์ควอนตัม                               3((3)-0-6) 
- 20 

- Interactive lecture 
- Self-directed learning 
- Question-based learning 

30 - 50 100 
 

332-492 ควอนตัมการค านวณเชิงทอพอโลยีเบื้องต้น     3((3)-0-6) 

- - 

- Interactive lecture 
- Self-directed learning 
- Question-based learning 

60 - 40 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 

และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี

 

ไม่ได้จัด 

  การเรียนรู้แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

 
ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู ้
แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario 

based 

 
engagement  

 
ระบุร้อยละ 

 
 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 
332-493 สสารควอนตัมเชิงทอพอโลยีเบื้องต้น             3((3)-0-6) 

- - 

- Interactive lecture 
- Self-directed learning 
- Question-based learning 

60 - 40 100 
 

10. กลุ่มวิชาด้านวิศวกรรม          
200-115  พื้นฐานไฟฟ้าส าหรับงานวิศวกรรม              3((2)-2-5) - - - Case based  75  25 100  
200-117  เขียนแบบวิศวกรรมพืน้ฐาน                      2((2)-0-4) - - - Case based  50  50 100  
225-221 วิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม       3((3)-0-6) - 25 - Case based 25 - 50 100  
225-371 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่      3((3)-0-6)             - 25 - Case based 25 - 50 100  
226-113พื้นฐานกระบวนการผลิต                           2((1)-3-2) 50 - -  - - 50 100  

  



182 
 

ภาคผนวก   จ 
ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศกึษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (work integrated learning : WIL) 

 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของทั้งหลักสูตร    87 หน่วยกิต 
รายวิชาเฉพาะที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) 62 หน่วยกิต 
คิดเป็นร้อยละ   71.3  ของจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ 

 

 
 

รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (work integrated learning : WIL) 
การก าหนด  

 ประสบการณ์
ก่อนการศึกษา 

การเรียนสลับ
กับการท างาน 

สหกิจศึกษา     การฝึกงานที่เน้น 
   การเรียนรู้หรือการ 
การติดตามพฤติกรรม    
         การท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัย

และ
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือพนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึกเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบตัิงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบตั ิ
งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ
เรียนทฤษฎ ี

หมวดวชิาเฉพาะ          
กลุ่มวชิาบังคับ           
332-103 กลศาสตร์                                3((3)-0-6)          
332-104 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า                   3((3)-0-6)          
332-201 การสั่นและคลื่น                        3((3)-0-6)          
332-202 ฟิสิกส์เชิงความร้อน                    3((3)-0-6)          
332-203 ฟิสิกส์ยุคใหม่                            3((3)-0-6)          
332-204 กลศาสตร์ควอนตัม                     3((3)-0-6)          
332-205 วิธีเชิงคณิตศาสตร์ในฟิสกิส์            3((3)-0-6)          
332-206 ฟิสิกส์เชิงค านวณ                       3((3)-0-6)          
332-381 ชุดวิชาฟิสิกส์ของการวัดและเครื่องมือวัด   
                                                     9((5)-12-10) 

         

332-302 สัมมนาทางฟิสิกส์                       1(0-2-1)          

332-403 สหกิจศึกษา 1                           6(0-40-0)          
กลุ่มวชิาเลือก           
รายวิชาปฏิบัติการ           
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (work integrated learning : WIL) 
การก าหนด  

 ประสบการณ์
ก่อนการศึกษา 

การเรียนสลับ
กับการท างาน 

สหกิจศึกษา     การฝึกงานที่เน้น 
   การเรียนรู้หรือการ 
การติดตามพฤติกรรม    
         การท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัย

และ
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือพนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึกเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบตัิงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบตั ิ
งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ
เรียนทฤษฎ ี

หมวดวชิาเฉพาะ          
333-322 การส ารวจธรณีฟิสิกส์ภาคสนาม       1(0-3-0) 
 

         

รายวิชาเลือกเฉพาะทาง           
1.กลุ่มวิชาฟิสิกส์ทั่วไป           
332-211 นาโนเทคโนโลยเีบื้องตน้              3((3)-0-6)          

332-311 ทัศนศาสตร์ประยุกต์                  3((3)-0-6)          

332-312 ฟิสิกส์เชิงค านวณขั้นสูง               3((3)-0-6)          
332-313 เทคนิคการถ่ายภาพและปัญญาประดิษฐ์    
                                                3((3)-0-6) 

         

332-314 ฟิสิกส์บรรยากาศ                      3((3)-0-6)          
332-315 การฝึกงาน                             1(0-6-0)          

332-316 การน าพาผ่านเยื่อและเทคโนโลยี   3((3)-0-6)          
332-317 การประยุกต์ใช้เยื่อในอุตสาหกรรม 3((3)-0-6)          

332-411 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ 1             3((3)-0-6)          

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

332-413 ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ทางฟิสิกส์ 3((3)-0-6)          
2. กลุ่มวิชาธรณีฟสิิกส์           
332-321 ธรณีฟิสิกส์ของโลก                    3((3)-0-6)          
332-322 การส ารวจทางธรณีฟิสกิส์            3((3)-0-6)          
332-323 ธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัย          3((2)-3-4)          
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (work integrated learning : WIL) 
การก าหนด  

 ประสบการณ์
ก่อนการศึกษา 

การเรียนสลับ
กับการท างาน 

สหกิจศึกษา     การฝึกงานที่เน้น 
   การเรียนรู้หรือการ 
การติดตามพฤติกรรม    
         การท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัย

และ
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือพนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึกเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบตัิงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบตั ิ
งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ
เรียนทฤษฎ ี

หมวดวชิาเฉพาะ          
332-421 ธรณีฟิสิกสส์ าหรับงานวศิวกรรมและงาน
สิ่งแวดล้อม                                        3((2)-3-4) 

         

332-422 แผ่นดินไหววิทยา                     3((2)-3-4)          

332-423 สภาพอากาศและภูมิอากาศ        3((2)-3-4)          
3. กลุ่มวิชาฟิสิกส์นิวเคลียร์           
332-331 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1                  3((3)-0-6)          
332-332 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 2                     3((3)-0-6)          
332-431 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์ 1          3((3)-0-6)          
332-432 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์ 2          3((3)-0-6)          

332-433 พลังงานนิวเคลียร์และสิง่แวดล้อม  3((3)-0-6)          
332-434 ฟิสิกส์ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และเครื่องเร่ง
อนุภาค                                        3((3)-0-6) 

         

4.กลุ่มวิชาฟิสิกส์วสัดุ           
332-341  ฟิสิกส์วัสดุ 1                          3((3)-0-6)          
332-342  ฟิสิกส์วัสดุ 2                       3((3)-0-6)          
332-441 วัสดุฉลาด                              3((3)-0-6)          
332-442 วัสดุส าหรับเซนเซอร์อัจริยะและการเก็บเกี่ยว
พลังงาน                                             3((3)-0-6) 

         

332-443 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง               3((3)-0-6)          
5.กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลาสมาและพลังงาน              
332-351 เทคโนโลยสีุญญากาศ              3((3)-0-6)          
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (work integrated learning : WIL) 
การก าหนด  

 ประสบการณ์
ก่อนการศึกษา 

การเรียนสลับ
กับการท างาน 

สหกิจศึกษา     การฝึกงานที่เน้น 
   การเรียนรู้หรือการ 
การติดตามพฤติกรรม    
         การท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัย

และ
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือพนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึกเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบตัิงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบตั ิ
งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ
เรียนทฤษฎ ี

หมวดวชิาเฉพาะ          

332-352 เทคโนโลยีพลาสมา                    3((3)-0-6)          
332-353 เทคโนโลยีพลังงาน                    3((3)-0-6)          

332-451 ฟิสิกส์พลาสมาเบื้องต้น               3((3)-0-6)          
332-452 ฟิสิกส์ของปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชันท่ี
ควบคุมได้เบื้องต้น                             3((3)-0-6) 

         

332-453 เทคโนโลยีทางฟิวชัน                  3((3)-0-6)          
6.กลุ่มวิชาชีวฟิสิกส์และฟิสิกส์การแพทย์           

332-361 ฟิสิกส์ชีวการแพทย์                    3((3)-0-6)          
332-362 ไบโอเซนเซอรส์ าหรับชีวิต           3((3)-0-6)          
332-363 การพัฒนาอุปกรณ์เชิงแสง          3((3)-0-6)          
7. กลุ่มวิชาดาราศาสตร์           
332-371 ดาราฟิสิกส์                             3((3)-0-6)          
332-372 กาแล็กซีและเอกภพวิทยา          3((3)-0-6)          
8. กลุ่มชุดวิชาโมดลู-เทคโนโลยสีมัยใหม ่          
332-481ชุดวิชาวัสดุกักเก็บพลังงานและท าความเย็นที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับแบตเตอรีย่านยนตไ์ฟฟ้า  
                                                   6((3)-9-6) 

         

332-482ชุดวิชาการสังเคราะห์และการตรวจคณุลักษณะ
ของอนุภาคนาโนและเส้นใยนาโนส าหรับประยุกต์ใช้เป็น
เซนเซอร์                                        6((3)-9-6) 
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (work integrated learning : WIL) 
การก าหนด  

 ประสบการณ์
ก่อนการศึกษา 

การเรียนสลับ
กับการท างาน 

สหกิจศึกษา     การฝึกงานที่เน้น 
   การเรียนรู้หรือการ 
การติดตามพฤติกรรม    
         การท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัย

และ
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือพนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึกเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบตัิงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบตั ิ
งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ
เรียนทฤษฎ ี

หมวดวชิาเฉพาะ          
332-483ชุดวิชาการถา่ยภาพเชิงสเปกตรัมและการ
วิเคราะหภ์าพด้วยปญัญาประดิษฐเ์พื่ออุตสาหกรรม   
                                                        6((3)-9-6) 

         

332-484ชุดวิชาอาร์ดุยโนไมโครคอนโทลเลอร์ส าหรับ
อุตสาหกรรม                                         6((3)-9-6) 

         

332-485 ชุดวิชาเครื่องมือในฟิสิกส์ชีวการแพทย์   
                                                                                   6((5)-3-10) 

         

332-486ชุดวิชาการพัฒนาเกมส์ทีใ่ช้หลักฟิสิกส ์
                                                      6((5)-3-10) 

         

9. กลุ่มวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี           
332-391 กลศาสตร์ขั้นสูง                         3((3)-0-6)          
332-392 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าข้ันสูง            3((3)-0-6)          
332-393 กลศาสตร์ควอนตัมขั้นสงู               3((3)-0-6)          
332-394 ฟิสิกส์สถิติเชิงควอนตัม                 3((3)-0-6)          
332-395 สัมพัทธภาพท่ัวไป                       3((3)-0-6)          

332-396 สารสนเทศควอนตมั                    3((3)-0-6)          
332-397 สนามโน้มถ่วงควอนตัมลูป             3((3)-0-6)          
332-398 คลื่นในตัวกลางซับซ้อน                3((3)-0-6)          
332-491 ทัศนศาสตร์ควอนตัม                   3((3)-0-6)          
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (work integrated learning : WIL) 
การก าหนด  

 ประสบการณ์
ก่อนการศึกษา 

การเรียนสลับ
กับการท างาน 

สหกิจศึกษา     การฝึกงานที่เน้น 
   การเรียนรู้หรือการ 
การติดตามพฤติกรรม    
         การท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัย

และ
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือพนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึกเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบตัิงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบตั ิ
งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ
เรียนทฤษฎ ี

หมวดวชิาเฉพาะ          
332-492 ควอนตัมการค านวณเชิงทอพอโลยีเบื้องต้น   
                                                        3((3)-0-6) 

         

332-493 สสารควอนตัมเชิงทอพอโลยีเบื้องต้น 
                                                        3((3)-0-6) 

         

 
หมายเหตุมหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ของจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร 
    (สามารถเข้าดูค าจ ากัดความของการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated  Learning : WIL)  9 รูปแบบ 
                                                       ได้ที่  http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/agencies-sub/curriculum-unit-sub?id=171 
                                                       หัวข้อ ค าจ ากัดความ   การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated  Learning : WIL)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/agencies-sub/curriculum-unit-sub?id=171
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ภาคผนวก  ฉ 
ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 

 
รหัส - ชุดวิชา (Module) 

(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

 หน่วยกิต 

 

ค าอธิบายชุดวิชา(Module) ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ของชุดวิชา(Module) 

กิจกรรม  

การจัดการเรียนรู้ 

วิธีการวัดและประเมินผล 

332-381 ชุดวิชาฟิสิกส์ของการวัดและเคร่ืองมือ

วัด (Module: Physics of Measurement and 

Measuring Instruments) 

9((5)-12-10) เครื่องมือช่างและการใช้งาน เทคนิคงานโลหะ 

เช่น การเชื่อม การกลึง และการกดั การสร้าง

อุปกรณ์ทางฟิสิกส์อย่างง่าย การซอ่มบ ารุง

อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ การเขียนแบบและ

ออกแบบอุปกรณ์ทางฟิสิกส์ การพิมพ์สามมติิ 

ทฤษฎีวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ทฤษฎีเบื้องต้นของ

สารกึ่งตัวน า การวิเคราะห์วงจรไดโอดและการ

ประยุกต์ วงจรทรานซสิเตอร์ วงจรขยาย

สัญญาณไฟฟ้า การวิเคราะหส์ัญญาณน้อยและ

ความถี่ต่ า แนะน าลอจิกเกตและออปแอมป์ 

ปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์ หลกัมาตรวิทยา 

ความไม่แน่นอนของการวดั การสอบกลับและ

การสอบเทียบ เครื่องมือวัดทางมาตรวิทยา

และมาตรวิทยาในระบบคณุภาพ เครื่องมือ

และอุปกรณ์ในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

ปฏิบัติการตามกลุ่มวิจัยในภาควิชาฟิสิกส์
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รหัส - ชุดวิชา (Module) 

(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

 หน่วยกิต 

 

ค าอธิบายชุดวิชา(Module) ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ของชุดวิชา(Module) 

กิจกรรม  

การจัดการเรียนรู้ 

วิธีการวัดและประเมินผล 

332-481ชุดวิชาวัสดกุักเก็บพลังงานและท าความ

เย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับแบตเตอร่ียาน

ยนต์ไฟฟ้า (Module: Materials of Energy 

Storage and Eco-friendly Cooling for 

Electric Vehicle Battery) 

6((3)-9-6)  ความหมายของการกักเก็บพลังงาน วัสดุกัก
เก็บพลังงาน เทคนิคการกักเก็บพลังงาน ระบบ
การท าความเย็น วัฏจักรเครื่องยนต์ความร้อน 
วัฏจักรเครื่องท าความเย็น วัฏจักรเครื่องท า
แบบอิเล็กโทรแคโลริก วัสดุอิเล็กโทรแคโลริก 
หลักการท างานของแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า 
ระบบท าความเย็นของแบตเตอรี่ยานยนต์
ไฟฟ้า 

   

332-482 ชุดวิชาการสังเคราะห์และการตรวจ

คุณลักษณะของอนุภาคนาโนและเส้นใยนาโน

ส าหรับประยุกต์ใช้เป็นเซนเซอร์ (Module: 

Fabrication and Characterizations of 

Nanoparticles and Nanofibers for Sensor 

Applications) 

6((3)-9-6) ความหมายและโครงสร้างอนุภาคนาโนและ

เส้นใยนาโน หลักการของอิเล็กโทรสปินนิง 

กระบวนการสังเคราะห์อนุภาคนาโนและเส้น

ใยนาโน เทคนิคการวิเคราะห์อนุภาคนาโนและ

เส้นใยนาโนและการประยุกต์ใช้เปน็เซนเซอร ์

 

   

332-483ชุดวิชาการถ่ายภาพเชิงสเปกตรัมและ

การวิเคราะห์ภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์เพ่ือ

อุตสาหกรรม (Module: Spectral Imaging 

and Image Processing with Artificial 

Intelligence for Industry) 

6((3)-9-6) การออกแบบและจ าลองระบบทัศนศาสตร์เพื่อ

การถ่ายภาพด้วย COMSOL Multiphysics 

การถ่ายภาพแบบมัลติสเปกตรลัและไฮเปอร์

สเปกตรัล การถ่ายภาพความร้อน มโนมติของ

ปัญญาประดิษฐ์ การเรยีนรู้ของเครื่องและการ

เขียนโปรแกรมด้วย Matlab โครงข่ายประสาท

แบบคอนโวลูชัน การเช่ือมโยงการถ่ายภาพกับ
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รหัส - ชุดวิชา (Module) 

(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

 หน่วยกิต 

 

ค าอธิบายชุดวิชา(Module) ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ของชุดวิชา(Module) 

กิจกรรม  

การจัดการเรียนรู้ 

วิธีการวัดและประเมินผล 

การเรยีนรู้ของเครื่อง การแยกแยะประเภท

ของภาพ การจดจ ารปูแบบ การตรวจจับและ

จดจ าใบหน้า การสร้างระบบถ่ายภาพที่ท างาน

ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ ตัวอย่างการ

ประยุกต์ใช้ในงานด้านการเกษตรและ

อุตสาหกรรม 
332-484 ชุดวิชาอาร์ดุยโนไมโครคอนโทลเลอร์
ส าหรับอุตสาหกรรม  

(Module: Arduino Microcontroller for 

Industry) 

6((3)-9-6) พื้นฐานตรรกศาสตร์ดิจติอลเบื้องต้น การแปลง

เลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ ลอจิกเกท 

คุณสมบัติของ อาร์ดุยโนไมโครคอนโทลเลอร์ 

การโปรแกรมภาษาซีเพื่อควบคุมอาร์ดุยโน 

โปรแกรมปิด-เปดิ LED พร้อมหน่วงเวลา 

โปรแกรมติดต่อผ่านพอรต์อนุกรม โปรแกรม 

PWM ส าหรบั LED โปรแกรมควบคุมโมดูล

รีเลย์ โปรแกรมอ่านค่าอินพุทอนาล็อก 

   

332-485 ชุดวิชาเคร่ืองมือในฟิสิกส์ชีวการแพทย์ 

(Module: Biomedical Physics Tools) 

6((5)-3-10) สเปกโทรเมทรี ไมโครสโคปี การพฒันาอุปกรณ์

เชิงแสง เลเซอรล์ิโธกราฟี คลีนรมู โฟลว์ไซโต

เมทรี อิเล็กโทรโฟรีซิส 

   

332-486 ชุดวิชาการพัฒนาเกมส์ที่ใช้หลักฟิสกิส์ 

(Module: Game Development using 

Physics) 

6((5)-3-10) การเขียนภาษาไพธอนพ้ืนฐาน ฟิสกิส์ที่ใช้ใน

เกมส์ ความคิดพื้นฐาน กลศาสตรก์ารเคลื่อนที่ 

แรง จลศาสตร์ การชน โพรเจกไทล์ การ
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รหัส - ชุดวิชา (Module) 

(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

 หน่วยกิต 

 

ค าอธิบายชุดวิชา(Module) ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ของชุดวิชา(Module) 

กิจกรรม  

การจัดการเรียนรู้ 

วิธีการวัดและประเมินผล 

เคลื่อนที่ของวัตถุ การโมเดลที่อิงฟิสิกส์ ฟิสิกส์

ดิจิตอล 
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ภาคผนวก ช. 
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชยั  พุทซ้อน 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  

 จ านวนหน่วยกิต 
332-381 Physics of Measurement and Measuring Instruments 9 
332-341  Materials Physics I 3 
332-342 Materials Physics II 3 
332-401 Project in Physics I 3 
332-402 Project in Physics II 3 
332-441   Smart Materials 3 
332-442 Materials for Smart Sensors and Energy Harvesting 3 
333-341   Materials Physics Laboratory 1 

 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

1) Salea A., Chaipo S., Permana A. A., Jehlaeh K., Putson C. (2020) The microstructure of 
negative electrocaloric Polyvinylidene fluoride-hexafluoropropylene copolymer on 
graphene loading for eco-friendly cooling technology, Journal of Cleaner Production251, 
1197730. 

2) Watcharajittanont N., Tabrizain M., Putson C., Pripatnanont P., Meesane J. (2020) 
Electrospun polyurethane fibrous membranes of mimicked extracellular matrix for 
periodontal ligament: Molecular behavior, mechanical properties, morphology, and 
osseointegration, Journal of biomaterials applications34(6) 753-762.  

3) Watcharajittanont N., Putson C., Pripatnanont P., Meesane J. (2020) Layer-by-layer 
electrospun membranes of polyurethane/silk fibroin based on mimicking of oral soft 
tissue for guided bone regeneration, Biomedical Materials 14(5) -055011. 

4) Tohluebaji N., Putson C., Muensit N. (2019) High electromechanical deformation based on 
structural beta-phase content and electrostrictive properties of electrospun 
poly(vinylidene fluoridehexafluoropropylene) nanofibers, Polymers11 (11) -1817. 

5) Jayeoye T. J., Cheewasedtham W., Putson C., Rujiralai  T. (2019) A selective probe based 
on 3‑aminophenyl boronic acid assembly on dithiobis(succinimidylpropionate) 
functionalized gold nanoparticles for sialic acid detection in human serum, Journal of 
Molecular Liquid 281(1), 407-414. 

6) Zhang J.W., Cao D.K., Cui Y.C., Wang F., Putson C., Song C., (2019) Influence of potential 
induced degradation phenomena on electrical insulating backsheet in photovoltaic 
modules,Journal of Cleaner Production208, 33-339. 

7) Ardimas, Putson C., Muensit N. (2018) High electromechanical performance of modified 
electrostrictive polyurethane three-phase composites, Composites Science and 
Technology158, 164-174. 
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8) Zhang J.W., Cao D.K., Cui Y.C., Putson C., Song C., Huang P. (2018) Investigation of the 
influence of electron avalanche on the crystallinity of backsheet in solar photovoltaic 
system for sustainable energy, Journal of Cleaner Production189 (10), 169-175. 

9) Jayeoye T. J., Cheewasedtham W., Putson C., Rujiralai  T. (2018) Colorimetric determination 
of sialic acid based on boronic acid-mediated aggregation of gold nanoparticles, 
Microchimica acta185(9), 409.  

10) Zhang J.W., Gao F.K., Sun H.C., Putson C., Liu R.T. (2018) Electrostrictive energy conversion 
property of cellular electrets after corona discharge, International Journal of Modern 
Physics B32 (7), 1850069.  

11) Zhang J.W., Gao F.K., Cao D.K., Putson C., Song C., Chen W., Zhang J. (2018) Modeling of 
Charge Transport in Insulating Dielectric for Gas-Insulated Transmission Line Based on 
Multiple Trap Levels, IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL 
INSULATION25 (4), 1195-1201. 

12) Ardimas, PutsonC. (2018) Enhanced dielectric and electrical properties in polyurethane 
composites with graphene nanosheets, Materials Science Forum917, 117-121. 

13) Longsaman M., Rujiralai T., Cheewasedtham W., PutsonC. (2018) Enhanced dielectric and 
mechanical properties of natural rubber composites filled with gold nanoparticles, Key 
Engineering Materials722, 43-47. 

 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา  รักกะเปา 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
 จ านวนหน่วยกิต 
332-100 Key to Nature 2 
332-101 Fundamental Physics 3 
332-201 Vibrations and Waves 3 
333-101 Fundamental PhysicsLaboratory 1 
332-401 Project in Physics I 3 
332-402 Project in Physics II 3 

ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

1) Kusindrastuti, B. , Reyes, M.  G. ,Rakkapao, S.  and Prasitpong, S.  (2019) Examination of Thai 

freshmen’s understanding on vectors using a modelanalysis technique, Journal of Physics: 

Conference Series; 1380, 012014. 

2) Prasitpong, S. , Rakkapao, S.  ( 2019)  Investigation of Thai university students' scientific 

reasoning abilities, Journal of Physics: Conference Series; 1287, 012020. 

3) Reyes, M.G., Rakkapao, S. (2018) Impact of context on students' conceptual understanding 

about mechanical wave speed,Journal of Physics: Conference Series,1144(1),012046.  

4) Puaypung, W. , Rakkapao, S.  ( 2018)  A low- cost Arduino microcontroller for measuring 

magnetic fields in a solenoid,Journal of Physics: Conference Series 1144(1),012125.  

https://www.scopus.com/sourceid/130053?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/130053?origin=resultslist
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5) Rakkapao, S., Prasitpong, S. (2018) Use of model analysis to analyse Thai students' attitudes

and approaches to physics problem solving 2018,European Journal of

Physics,39(2),025707.

6) Piten, S. , Rakkapao, S. , Prasitpong, S.  ( 2017)  Cambodian students' prior knowledge of

projectile motion, Journal of Physics: Conference Series,901(1),012116.

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาวี ฟาน โดมเมเลน
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้   

จ านวนหน่วยกิต 
332-202 Thermal Physics 3 
332-381 Physics of Measurement and Measuring Instruments 9 
333-341   Materials Physics Laboratory 1 
332-401 Project in Physics I 3 
332-402 Project in Physics II 3 
332-443   Solid State Physics 3 

ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)  
1) van Dommelen, P. , Jarusirirangsi, K.  (2020) .  The dependence of exciton binding energies

on quantum well widths of the donor doped GaAs/ AlGaAs QW influencing on the
intersubband transition, Journal of Physics: Conference Series, 1461, 012058.

2) van Dommelen, P. , Jarusirirangsi, K.  (2020) .  Influence of exciton energy on intersubband
transition of chirped superlattice GaAs/AlGaAs quantum cascade laser, Chinese Journal of
Physics65, 254-260.

3) Siri, R., Thongrom, S., van Dommelen, P., Muensit, N., Daengngam, C.(2019)
Demonstrating spray deposition of self-regulated nanorough layers for stable transparent
superhydrophobic film coatings, Thin Solid Films686, 137429.

4) van Dommelen, P. , Daengngam, C. , Kalasuwan, P.  (2018)  THz emission of donor and
acceptor doped GaAs/AlGaAs quantum well structures with inserted thin AlAs monolayer,
Physica B: Condensed Matters534, 169-172. 

5) Srisamran, P., Pewkhom, P., Boonsit, S., Kalasuwan, P., van Dommelen, P., Daengngam, C. 
(2018)  Nanosecond-pumped random Raman lasing from bulk nanogranular materials,
Optics InfoBase Conference Papers Part F108.

4. ดร.พฤฒิ กาฬสุวรรณ
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้   

จ านวนหน่วยกิต 
332-101 Fundamental Physics 3 
332-204 Quantum Mechanics 3 
332-396 Quantum Information 3 
332-491 Quantum Optics 3 

https://www.scopus.com/sourceid/27536?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/27536?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/130053?origin=resultslist
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ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)   

1) Tansuwannont, T. , Limkumnerd, S. , Suwanna, S. , Kalasuwan, P.  (2019)  Quantum phase 
estimation algorithm for finding polynomial roots, Open Physics17, 839-849.  

2) van Dommelen, P. , Daengngam, C. , Kalasuwan, P  (2018)  THz emission of donor and 
acceptor doped GaAs/AlGaAs quantum well structures with inserted thin AlAs monolayer 
2018; Physica B: Condensed Matter534, 169-172.  

3) Srisamran, P., Pewkhom, P., Boonsit, S., Kalasuwan, P., van Dommelen, P., Daengngam, C. 
( 2018)  Nanosecond- pumped random Raman lasing from bulk nanogranular, Optics 
InfoBase Conference PapersPart F108-NP. 

5.ดร.เพราพิมพ์ ลิ่มสกุล 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
 จ านวนหน่วยกิต 
332-100 Key to Nature 2 
332-361 Biomedical Physics 3 
332-362 Biosensor for life 3 
333-361 Biophysics Laboratory 1 

 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

1) Allen, M.E. , Zhou, W. , Thangaraj, J. , Limsakul, P. , Xu, X. , Wang, Y.  (2019)  An AND-Gated 
Drug and Photoactivatable Cre- loxP System for Spatiotemporal Control in Cell- Based 
Therapeutics,ACS Synthetic Biology8(10), 2359-2371. 

2) Peng, Q. , Lu, S. , Shi, Y. , Limsakul, P. , Chien, S. , Wang, Y.  ( 2018)  Coordinated histone 
modifications and chromatin reorganization in a single cell revealed by FRET 
biosensors,Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 
America115(50), pp. E11681-E11690.  

3) Limsakul, P. , Peng, Q. , Wu, Y. , Lu, S. , Wang, Y.  (2018)  Directed Evolution to Engineer 
Monobody for FRET Biosensor Assembly and Imaging at Live-Cell Surface, Cell Chemical 
Biology25(4), pp. 370-379. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.scopus.com/sourceid/29118?origin=resultslist
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ภาคผนวก ช.  
ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการด าเนินการของหลักสูตร 

ความเห็นกรรมการผู้ทรงคณุวุฒ ิ ค าชี้แจงและการด าเนินการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวญั อารยะธนิตกลุ 

1. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
มีความเหมาะสม ในการพัฒนาบัณฑิต และมีความชัดเจนเหมาะสมกับบริบทใน
อนาคต ทั้งด้าน Specific skills และ soft skills 

- 

2. โครงสร้างหลักสูตร 
 มีความเหมาะสมและมีจ านวนหนว่ยกิตที่เหมาะสม และมกีาร
แบ่งเป็นหมวดวิชาที่ดี 

- 

3. ความเหมาะสมของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มีความหลากหลายและเปิดโอกาสให้นกัศึกษาได้เลือกวิชาตา่งๆ ให้ตรงตาม
ความสนใจ  แต่ก็มีการบริหารจัดการวิชาให้เป็นหมวดหมู่ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ภาพกว้างด้วย 

- 

4. ความเหมาะสมของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
มีจ านวนหนว่ยกิตที่เหมาะสม และเป็นไปตาม มคอ 1 ซึ่งท าให้นกัศึกษามี
ความรู้ที่กวา้งและสามารถเช่ือมโยงกับวชิาอื่นๆได้ 

- 

5. ความเหมาะสมของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ 
มีจ านวนหนว่ยกิตที่เหมาะสม เป็นไปตาม มคอ 1 และยังคงมีเข้มข้นของวิชา
ฟิสิกส์ มีวิชาปฏบิัติการหลายวิชาและเปน็ล าดับการเรียนรู้ที่ดี และมีการวิชา
โครงงานถึงสองวิชาซ่ึงเน้นให้เห็นการให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติจริง   
วิชาฟิสิกสข์องการวัดและเครื่องมือวัด เป็นวิชาใหม่ที่มีหนว่ยกิตถึง 9 หนว่ยกิต 
ที่น่าจะต้องมีการเขียนค าอธิบายรายวิชาให้ชัดเจนมากกว่านี ้เช่น แบ่งส่วนของ
ทักษะและความรู้ให้ชัดเจน ล าดบัของเนื้อหาในค าอธิบายรายวิชา อาจจะเริ่ม
จากงานช่าง งานอิเล็กทรอนิกส ์งานวิจยัในภาควิชา แลว้จึงไปถึงส่วนของการ
ประยุกต์ทางด้านมาตรวิทยา เป็นต้น  รวมทั้งหัวข้อทางอิเล็กทรอนิกส์อาจจะ
ปรับให้ครอบคลุมหัวข้อในปัจจุบันมากขึน้ 

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

6. ความเหมาะสมของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะทางมี
การจัดการจ านวนหน่วยกิตที่เหมาะสม และมีการจัดการที่เข้าใจถึงความ
ต้องการที่หลากหลายของนักศึกษา วิชาในแต่กลุ่มวิชามีความเหมาะสม 
ทันสมัย กระชับ มีวิชาใหม่ๆ เกิดขึ้นหลายวิชา เช่น AI  sensor biosensor 
fusion technology และวิชาทาง quantum 

- 

7. ความเหมาะสมของแผนการศึกษา 
มีจ านวนหนว่ยกิตที่เหมาะสม และเป็นไปตาม มคอ 1 ซึ่งท าให้นกัศึกษามี
ความรู้ที่กวา้งและสามารถเช่ือมโยงกับวชิาอื่นๆได้ 
 
 

- 

รศ.ดร.สมชาย เกยีรติกมลชัย  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564 ของภาควิชา
ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มี
ความทันสมัยต่อสภาวการณ์ปัจจุบันดีมาก ครอบคลุมทั้งในมิติของความเป็น
นักวิทยาศาสตร์ ความหลากหลายสาขาของฟิสิกส์ รวมถึงการเตรียมนักศึกษา
เพื่อการประกอบอาชีพ กลุ่มวิชาถูกจัดไว้อยา่งน่าสนใจ จะมีเพียงประเด็นการ
ยุบฟิสิกส์พื้นฐาน 1 และ 2 เดิม ใหก้ลายเป็น ฟิสิกสพ์ื้นฐาน ในภาคการศึกษาที ่
1และฟิสิกส์ของแสง + กลศาสตร์ ในภาคการศึกษาที ่2 ซ่ึงฟิสิกส์พื้นฐานมี
หัวข้อที่สอนจ านวนมาก (มีแสง + กลศาสตร์ รวมอยู่ดว้ยกัน) ดังนั้น คงต้องได้
ผู้สอนที่เข้าใจในบริบทใหม่ของหลักสูตร 2564 ด้วย จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี 
(มิใช่เพียงการเอาหวัข้อ + เนื้อหา เดิม ๆ ในฟิสิกส์พื้นฐาน ซ่ึงส าหรับผู้เรียน
อาจรู้สึกว่าเอาเนื้อหาประมาณ 1 ½ มาสอนใน 1 ภาคการศึกษา) 
 

ทางหลักสูตรจะวางแผนการสอนโดยค านึงถึงข้อแนะน าของ
ผู้ทรงฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน 
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ความเห็นกรรมการผู้ทรงคณุวุฒ ิ ค าชี้แจงและการด าเนินการ 
นางสาวอมรรัตน์ วัฒนธรรม 
รายวิชา 332-381ชุดวิชาฟิสกิส์ของการวัดและเครื่องมือวัด (Physics of 
Measurement and Measuring)   ขอเสนอ 
1.มีเน้ือหาทางสถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวดั และ/หรือ การทดลอง 
2.มีการแนะน าให้รู้จกัระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับ 
มาตรวิทยาเช่น ISO 9001 , ISO 17025 เพื่อนักศึกษาจะได้มองออกว่าใน
อนาคตจะน าความรู้ไปใช้งานได้อย่างไร 
3.มีเน้ือหาพวกเครื่องมือวัดประเภทต่างๆ เช่นด้านแรง , ด้านมิต ิ, ด้านไฟฟ้า 
ฯลฯ โดยเน้นเร่ืองหลักการท างานของเครื่องมือนั้นๆ และการใช้งานเครื่องมือ 

เนื้อหาทางสถิตินั้นได้สอดแทรกในวิชาบงัคับเรียนไว้ใน
รายวิชาฟิสิกส์เชิงค านวณชั้นสูงก่อนนี้แล้ว และเนื้อหาของ
รายวิชาได้ครอบคลุมทั้งเร่ืองการวัด เครื่องมือวัดเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ มาตรวิทยาและระบบคุณภาพไวแ้ล้ว  

นายภาณุมาศ ศักดิ์สองมือง 
ผมเป็นศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาจากภาควิชาฟิสกิส์ ม.อ. บัณฑิตปี2543 
ปัจจุบันท างานบริษัทเอกชน ท าธุรกจิผลิต ฮาร์ดดิส HDD คอมพิวเตอร์. 
อยู่ฝ่าย วิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้หวัอา่นใน ฮาร์ดดิส เสียหาย 
จากประสบการณ์ในเรียนภาควิชาฟิสกิส์ และน าความรู้ไปใช้ในการเรียน
เพิ่มเติม และ ท างานในบริษัทเอกชน 
 ของแจกแจงสิ่งจ าเป็นส าหรับการน าความรู้มาประยกุต์ใช้คือ 
1.ความรู้ และกลุ่มวิชาเอกที่เลือก เช่น วัสดุศาสตร์_ธรณีฟิสิกส์  
2.กระบวนการความคิดวิเคราะหอ์ย่างเป็นระบบ และการประยุกต์ใช ้
3.ทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
4.ทักษะการบริหารจัดการ (คน ความขดัแย้ง การเงิน ฯลฯ) 
5.ทักษะอื่น ๆ เช่น การปรับตัว เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ 
6.โอกาสและการเข้าถึง 
 
ดังนั้นจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2564 ที่ได้อ่านแล้วนั้น โดยรวมสามารถครอบคลุมสิ่งทีจ าเป็นที่บัณฑิตสามารถ
น าไปใช้ ทั้งศึกษาเพิ่มเติมต่อในระดับปริญญาโท หรือหางานท า แต่สิ่งที่ขาดไป
ของบัณทิต คือโอกาส และชอ่งทางในการหางานท าจากภาควิชา จึงขอน าเสนอ
ให้เพิ่มคือ 
1.แผนสหกิจศึกษา(กลุ่มวิชาบังคับ 43หน่วยกิต) มีการท าโครงการร่วมกบั
ภาคเอกชนหรือโรงงานที่ใช้ความรู้ทางฟสิิกส์ไปใช้ในการแก้ปัญหาร่วมกัน 
2.มีบรรณานุกรม ช่องทางการท างานของบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์จากรุ่นพี่ที่จบ
ไป 
3.มีบรรณานุกรม ช่องการเรียนต่อของบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์จากรุ่นพี่ที่จบ
การศึกษาไป 

หลักสูตรฯ ใหม่นี้ได้เสนอแผนสหกิจศึกษาโดยขยายโอกาส
ท างานร่วมกับภาคเอกชนโดยมีการเตรียมความพร้อมให้กับ
ผู้เรียนและผู้เรียนสามารถเลือกแผนสหกิจศึกษาทั้งแบบหนึ่ง
ภาคการศึกษาและแบบสองภาคการศึกษา และมกีารจัดท า
ฐานข้อมูลบริษัทห้างร้านและศิษย์เกา่เพือ่เพิ่มช่องทางกับ
ผู้เรียนอีกทางหนึ่ง 
 

นายเอกวัฒน์ ทวีทอง  
1.อยากให้มวีิชาบังคับ เป็นวิชาการใช้ภาษาไทยอย่างน้อย 1 วิชา เพื่อช่วยให้
นักศึกษาได้ใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งในการ
ปฏิบัติงาน การติดต่อกับครู อาจารย์ และใน    ชีวิตประจ าวันทัว่ ๆ ไป 

มีบังคับเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2.อยากให้มวีิชาเกีย่วกับการใช้ Computer และอปุกรณ์ส านักงาน รวมทั้ง 
Program office พื้นฐานและโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล    ตา่ง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ แต่หลายคนยังใช้งานไม่ได้หรือใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 

มีเปิดสอนในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป และรายวิชาเฉพาะกลุ่ม
วิชาบังคับ วิชาฟิสิกส์เชิงค านวณ รวมถงึชุดวิชา เช่น 
รายวิชาอาร์ดุยโนไมโครคอนโทลเลอร์ส าหรับอุตสาหกรรม 
เป็นต้น 

3.อยากให้เพิ่มเติมวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานให้มากกวา่แคลคูลัส 1 และ 
แคลคูลัส 2 เพราะคณิตศาสตร์ช่วยเพิ่มทักษะการคิดได้อย่างเป็นระบบ และ
เป็นเครื่องมือส าคัญในการน าไปใช้อธิบายปรากฏ การณ์ทางฟิสิกส์ได้ชัดเจนขึ้น    

หลักสูตรมีเพิ่มเติมและครอบคลุมเนื้อหาทางด้าน
คณิตศาสตร์ไว้ในหลายวิชา  เช่น วิชาวธิีเชิงคณิตศาสตร์ใน
ฟิสิกส์ วิชาฟิสิกส์เชิงค านวณ และวิชาฟสิิกส์เชิงค านวณขั้น
สูง 

4.อยากให้ทางภาควิชาได้มีการฟื้นฟกูลุม่วิชาอิเล็กทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์ 
รวมทั้งออปโตอิเล็กทรอนกิส์ให้นักศึกษาได้มีวิชาเลือกเรียนได้มากขึ้น  

หลักสูตรได้บูรณาการวิชาอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับเครื่องมือวัด 
และเปิดสอบวิชาการพัฒนาอุปกรณ์เชิงแสง 

5.อยากให้เพิ่มเติมวิชา หลกัชีววิทยา 2 เนื่องจากวิชาทางด้านชีววิทยามี
ประโยชน์ต่อนกัศึกษาทางสายวิทยาศาสตร์กายภาพมาก ชว่ยให้มีมุมมองที่
กว้างขวางขึ้น และเป็นประโยชน์ในการต่อยอดไปสู่การน าความรู้ด้านฟิสิกส์ไป
ประยุกต์ใช้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

หลักสูตรมีเปิดวิชากลุ่มวิชาเลือกทางชีวฟิสิกส์และฟิสกิส์
การแพทย์ทั้งประเภทวิชาบรรยายและวชิาปปฏิบัตกิาร 
ส าหรับวิชาชวีวิทยา 2 นั้นผู้เรียนสามารถลงเรียนเพิ่มเติมได้ 
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ความเห็นกรรมการผู้ทรงคณุวุฒ ิ ค าชี้แจงและการด าเนินการ 
นายอภิสิทธิ์ รอดฉวาง   
ผมเป็นศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาจากภาควิชาฟิสกิส์ ม.อ. ปจัจุบันเปิดบริษัท
เป็นของตัวเองตั้งแต่เรียนจบโดยไม่เคยไปสมัครงานที่บริษัทอื่น ผมได้เข้าร่วม
การน าเสนอผลงานบนเวทีใหญแ่ละพบปะผู้คนในแวดวงธุรกจิมาสมควร เลยตก
ผลึกความคิดว่าหลักสูตรที่ทางภาควิชาฟิสิกส์ใช้ในการสอนนักศึกษาดีมาก ๆ 
เช่น ได้ศาสตร์ความรู้ที่หลากหลาย มกีระบวนความคิดที่เป็นระบบ เป็นขั้นเป็น
ตอน ชอบมองหาวธิีการใหม ่ๆ ซ่ึงสิ่งเหล่านี้จะติดตัวนักศึกษาไปตลอด ผมได้
น าเอาหลักคิดและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้เรียนไปใช้จริง ๆ ในการคิดค้น
ผลิตภัณฑ์วิจัยและพัฒนาสินค้าให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงสามารถน าเอาองค์
ความรู้ที่ได้เรียนมานั้นไปประยุกต์ให้เขา้กับงานที่เราท าได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
จึงอยากให้ก าลังใจให้อาจารย์ทุก ๆ ท่านที่สอนรายวิชาต่าง ๆ ของภาควิชา
ฟิสิกส์ว่าทกุรายวิชานั้นลว้นแล้วแต่ส าคัญทั้งสิ้น เพราะผมคือคนที่ได้น าองค์
ความรู้เหล่านั้นไปสร้างงานอาชีพใหก้ับตัวเองได้จริง ๆ  
 

หลักสูตรปรับแก้ไขรายวิชาให้ทันสมัย 
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ภาคผนวก ฌ. 
ตารางเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

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

 

ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ที่มีความรู้พ้ืนฐานด้าน
ฟิสิกส์และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตาม
มาตรฐานสากล มีความสามารถในการบูรณาการและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ฟิสิกส์กับศาสตร์อ่ืน ๆ ได้อย่าง
สร้างสรรค์  โดยจัดการศึกษาตามแนวทางพัฒนาการ
นิยม (Progressivism) ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการ
เรียนรู้  เน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (active 
learning) การใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based 
Learning) และส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (self-directed learning) สร้างเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องน าไปสู่การเรียนรู้
ตลอดชีวิต รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และยึดประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง 

 วัตถุประสงค์  
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ 
ดังต่อไปนี้  

 1. มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานทาง
ฟิสิกส์ สามารถน าไปใช้ประกอบวิชาชีพเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของสังคมได้  
          2. มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
          3. มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า
และท าวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
          4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ แก้ปัญหา แสวงหาความรู้และ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

  5. มีความสามารถในการเลือกใช้และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     วัตถุประสงค์  
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  
 

  1. ประยุกต์ความรู้และหลักการทางฟิสิกส์เพ่ือแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ปัจจุบันได้ และสามารถบูรณาการความรู้ผ่าน
กระบวนทดลองทางวิทยาศาสตร์เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาองค์
ความรู้ฟิสิกส์ หรือสร้างชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาใน
งานภาคอุตสาหกรรมและสังคมได้ 
2. ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางฟิสิกส์ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย 
และสร้างสรรค์ 
3. สื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและ
ตรงความหมาย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือแสวงหาข้อมูลและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4. 4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย เคารพในกฎระเบียบของสังคม 
และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

 6. มีความเป็นผู้น า รู้จักปรับตัวและ
ท างานร่วมกันเป็นทีม  

7. มีทักษะในการบริหารจัดการ การ
สื่อสารและด้านภาษาอังกฤษ 

8. มีทักษะและประสบการณ์ที่พร้อม
ประกอบอาชีพ (ส าหรับแผนสหกิจศึกษา) 
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ภาคผนวก ญ. ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2559 

 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วย
กิต 

   1)กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์  
890-101  การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) บังคับ จ านวน 4 หนว่ยกิต  
890-102  การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาทีย่ั่งยืน  2((2)-0-4) 
895-125  การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนษุย์  1((1)-0-2) 
และเลือกเรียนรายวิชาในวิชาภาษา จ านวน 
ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

 315-200 ประโยชน์เพื่อนมนษุย์  1((1)-0-2) 

890-211 เสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตทีส่ันติ  
890-214  เสริมทักษะด้านการฟังและพดู 3(3-0-6) บังคับ จ านวน 5 หนว่ยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
890-222  การอ่านภาษาอังกฤษในชวีิตประจ าวัน 3(3-0-6) 950-102 ชีวิตที่ดี  3((3)-0-6) 
890-261  ภาษาอังกฤษในที่ท างาน 3(3-0-6) 
890-224  การแปลเบื้องต้น 3(3-0-6) 895-001 พลเมืองที่ดี  2((2)-0-4) 
890-226  ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริง 3(3-0-6) 142-239 ศิลปะการด าเนินชีวิต  3((3)-0-6) 
890-227  การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น   สาระที่ 4 การอยูอ่ยา่งรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล  
890-241  การฟังและพูดเชิงธุรกิจเบือ้งต้น 3(3-0-6) บังคับ จ านวน 2 หนว่ยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
890-245  ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกจิ  3(3-0-6) 315-201 ชีวิตแห่งอนาคต  2((2)-0-4) 
890-251  การอ่านงานเขยีนวิชาการอังกฤษ  3(3-0-6) 820-100 รักษ์โลก รกัษ์เรา 2((2)-0-4) 
890-252  การเขียนภาษาอังกฤษในที่ท างาน  3(3-0-6) 200-103 ชีวิตยุคใหม่ด้วยใจสีเขียว  2((2)-0-4) 
890-261  ภาษาอังกฤษในที่ท างาน 3(3-0-6) 142-121 โลกแห่งอนาคต  2((2)-0-4) 
890-351  ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
ต่อ 

3(3-0-6) 472-115 ฉันต้องรอด  2((2)-0-4) 

890-361  ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน 3(3-0-6) บังคับ จ านวน 2 หนว่ยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
895-125  การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล  2((2)-0-4) 
    2)กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  12 หน่วยกิต 200-107 การเชื่อมต่อสรรพสิ่งเพื่อชีวิตยุคดิจิตัล 2((2)-0-4) 
เลือก จ านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  142-225 ปัจจัยที ่5  2((2)-0-4) 
001-101  อาเซียนศึกษา 3(2-2-5) 472-113 ดาบสองคม 2((2)-0-4) 
001-131 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5)  สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะ

และตัวเลข 
 

874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและก
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 

  บังคับ จ านวน 2 หนว่ยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  

895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต 3(2-2-5) 315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล  2((2)-0-4) 
895-171  ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 895-011 การคิดเพื่อสร้างสุข  2((2)-0-4) 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร   895-012 การคิดเชิงบวก  2((2)-0-4) 
315-101  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  1  1(0-0-3) 142-124 การแก้ปญัหาแบบสร้างสรรค์  2((2)-0-4) 
กิจกรรมพลศึกษา  472-114 กบนอกกะลา  2((2)-0-4) 
895-xxx   วิชากีฬา พลศึกษาหรือนันทนาการ 1(x-y-z)  บังคับ จ านวน 2 หนว่ยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า จ านวน 4 หนว่ยกิต  322-100 ค านวณศิลป์) 2((2)-0-4) 
895-101  พฤติกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 895-010 การคิดกับพฤตกิรรมพยากรณ์  2((2)-0-4) 
895-203  จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 142-129 คิดไปข้างหน้า  2((2)-0-4) 
895-205  เศรษฐศาสตร์และการปกครอง 2(2-0-4) 472-118 เงินในกระเป๋า 2((2)-0-4) 
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895-303  เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต 3(3-0-6) สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร  
  3)กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต บังคับ จ านวน 4 หนว่ยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
315-103  ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6) 890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ  2((2)-0-4) 
315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสังคม 3(3-0-6) 890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  2((2)-0-4) 
315-212  ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชวีิตประจ าวัน 2(2-0-4) 890-003 ภาษาอังกฤษพรอ้มใช้ 2((2)-0-4) 
322-100  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 3(3-0-6) 890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล  2((2)-0-4) 
345-102  คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม 3(2-2-5) 890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  2((2)-0-4) 
336-211 เภสัชวิทยาทัว่ไป 2(2-0-4)  สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา  
336-213  สารพิษในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) บังคับ จ านวน 2 หนว่ยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
340-102 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 895-020 ขิมไทย  1((1)-0-2) 
340-253 วิทยาศาสตร์ประจ าวัน 2(2-0-4) 895-021 ร้อง เล่น เต้นร า  1((1)-0-2) 
342-200  พอลิเมอร์ในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 895-022 จังหวะจะเพลง 1((1)-0-2) 
347-100 สถิติในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 895-023 กีตาร์  1((1)-0-2) 
  895-024 อูคูเลเล่  1((1)-0-2) 
  895-025 ฮาร์โมนิกา  1((1)-0-2) 
  895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน  1((1)-0-2) 
  895-027 อรรถรสภาษาไทย  1((1)-0-2) 
  895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์  1((1)-0-2) 
  895-030 ว่ายน้ า  1((1)-0-2) 
  895-031 เทนนิส  1((1)-0-2) 
  895-032 บาสเกตบอล  1((1)-0-2) 
  895-033 กรีฑา  1((1)-0-2) 
  895-034 ลีลาศ  1((1)-0-2) 
  895-035 เปตอง  1((1)-0-2) 
  895-036 ค่ายพักแรม  1((1)-0-2) 
  895-037 แบดมินตัน  1((1)-0-2) 
  895-038 เทเบิลเทนนิส  1((1)-0-2) 
  895-039 การออกก าลังกายเพื่อสขุภาพ  1((1)-0-2) 
  340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ  1((1)-0-2) 
  061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย  1((1)-0-2) 
  472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น  1((1)-0-2) 
  472-117 สุขภาพด ีชีวีมีสุข  1((1)-0-2) 
  142-234 โลกสวย  1((1)-0-2) 
  142-135 พับเพียบเรียบร้อย  1((1)-0-2) 
  142-136 ปั้นดินให้เป็นดาว  1((1)-0-2) 
  142-137 ใคร ๆ ก็วาดได้  1((1)-0-2) 
  142-138 มนต์รักเสียงดนตรี  1((1)-0-2) 
  142-139 ท่องโลกศิลปะ  1((1)-0-2) 
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  142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า  1((1)-0-2) 
  รายวิชาเลือก  
  บังคับ จ านวน 2 หนว่ยกิต  
  315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา  2((2)-0-4) 
  เลือก จ านวน 4 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
  001-101 อาเซียนศึกษา  2((2)-0-4) 
  001-131 สุขภาวะกายและจิต  2((2)-0-4) 
  142-111 ยกเครื่องเร่ืองอังกฤษ  2((2)-0-4) 
  142-112 อังกฤษออนแอร์  2((2)-0-4) 
  142-115 ภาษาอังกฤษส าหรับพื้นฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

1((1)-0-2) 

  142-116 อังกฤษจริตจะก้าน  1((1)-0-2) 
  142-211 อังกฤษกันทุกวัน  2((2)-0-4) 
  142-212 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาปัจเจกบุคคล  2((1)-2-3) 
  142-214 ภาษาสือ่และศิลปะการเล่าเร่ือง  1((1)-0-2) 
  142-224 สื่อสร้างสรรค์ส าหรับการน าเสนอผลงาน

วิชาการ  

1((1)-0-2) 

  142-226 การออกแบบการน าเสนอแบบสร้างสรรค์

ส าหรับการประชุมวิชาการและการสื่อสาร  

1((1)-0-2) 

  142-227 ท าเงินด้วย Youtube 1((1)-0-2) 
  142-228 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์  1((1)-0-2) 
  142-229 การจัดการสื่อโฆษณาออนไลน์  1((1)-0-2) 
  142-238 ตะลอนทัวร์  2((2)-0-4) 
  190-404 ธรรมชาติบ าบัด  2((2)-0-4) 
  332-100 กุญแจไขธรรมชาต ิ 2((2)-0-4) 
  336-214 กินดี ชีวิตดี  2((2)-0-4) 
  336-215 ชีวิตปลอดภยัจากสารพิษ  2((2)-0-4) 
  336-216 ยาและสุขภาพ  2((2)-0-4) 
  340-103 วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อชวีิต  2((2)-0-4) 
  340-151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน  2((2)-0-4) 
  348-103 การประยกุต์นาโนเทคโนโลยี  2((2)-0-4) 
  874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนิน

ชีวิตประจ าวัน  

2((2)-0-4) 

  874-193 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและ

กระบวนการยุตธิรรม  

2((2)-0-4) 

  874-194 ภาษีอากรกบัชีวิต 2((2)-0-4) 
  874-195 สิทธิมนุษยชนกบัความเป็นพลเมือง 2((2)-0-4) 
  890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  2((2)-0-4) 
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  890-011 อ่านได้ใกล้ตัว 2((2)-0-4) 
  890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน  2((2)-0-4) 
  890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ  2((2)-0-4) 
  890-014 ฝึกส าเนียงผ่านเสียงเพลง  2((2)-0-4) 
  890-015 ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริง  2((2)-0-4) 
  890-020 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
  890-021 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ  2((2)-0-4) 
  890-022 การน าเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็น

ภาษาอังกฤษ  

2((2)-0-4) 

  890-023 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม  2((2)-0-4) 
  890-024 รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ  2((2)-0-4) 
  890-025 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2((2)-0-4) 
  890-026 บูรณาการอ่านเขยีนภาษาอังกฤษ  2((2)-0-4) 
  890-030 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ  2((2)-0-4) 
  890-031 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน  2((2)-0-4) 
  890-032 ภาษาอังกฤษส าหรับนักท่องเที่ยว 2((2)-0-4) 
  890-033 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ

รุ่นใหม่  

2((2)-0-4) 

  890-040 การเขียนเพื่อการสมัครงาน  2((2)-0-4) 
  890-041 ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน  2((2)-0-4) 
  890-050 แปลสิกูเกิล  2((2)-0-4) 
  890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา  2((2)-0-4) 
  890-061 ภาษาอังกฤษเพื่อการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล  2((2)-0-4) 
  890-070 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพือ่การท างาน  2((2)-0-4) 
  890-071 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพือ่การศึกษาต่อ 2((2)-0-4) 
  891-010 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น  2((2)-0-4) 
  891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน  2((2)-0-4) 
  891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ท างาน  2((2)-0-4) 
  891-020 ภาษาจีนเบื้องต้น  2((2)-0-4) 
  891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน  2((2)-0-4) 
  891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ท างาน  2((2)-0-4) 
  891-030 ภาษามลายูเบื้องต้น  2((2)-0-4) 
  891-031 สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน  2((2)-0-4) 
  891-032 สนทนาภาษามลายูเพื่อการท่องเท่ียว  2((2)-0-4) 
  891-033 ภาษามลายกูลางส าหรับสัตวแพทย์  2((2)-0-4) 
  891-034 ภาษามลายูถิ่นส าหรับสัตวแพทย ์ 2((2)-0-4) 
  891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น  2((2)-0-4) 
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  891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน  2((2)-0-4) 
  891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท างาน  2((2)-0-4) 
  891-050 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
  895-040 จิตวิทยาความรัก  2((2)-0-4) 
  895-041 ปรัชญาจริยะ  2((2)-0-4) 
  895-042 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษที่ 21  2((2)-0-4) 
  895-043 การใช้ภาษาไทย  2((2)-0-4) 
  895-044 ภาษาไทยร่วมสมัย  2((2)-0-4) 
  895-045 ทักษะการสื่อสาร  2((2)-0-4) 
  895-046 ความคิดและการสื่อสาร  2((2)-0-4) 
  895-047 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์  2((2)-0-4) 
  895-048 การวาดเส้นและระบายสี  2((2)-0-4) 
  895-049 ศิลปะกับความสุข  2((2)-0-4) 
  895-050 ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม  2((2)-0-4) 
  895-051 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  2((2)-0-4) 
  895-052 การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  2((2)-0-4) 
  895-053 การท่องเท่ียวเชิงจิตอาสา 2((2)-0-4) 
  895-054 การเรียนรู้ผ่านการทอ่งเที่ยวแบบประหยัด  2((2)-0-4) 
  895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก  2((2)-0-4) 
  895-056 สงขลาศึกษา 2((2)-0-4) 
  895-057 ดนตรีไทย  2((2)-0-4) 
  895-058 สังคีตศิลป์ไทย 2((2)-0-4) 
  895-059 ดนตรีตะวันตก  2((2)-0-4) 
  895-060 การพลศึกษาและนันทนาการ  2((2)-0-4) 
  895-061 ฟิตและเฟิร์ม  2((2)-0-4) 
  895-062 ลดเวลานั่ง เพิ่มเวลายืน  2((2)-0-4) 
  895-063 อ้วนได้ก็ผอมได้  2((2)-0-4) 
  895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต  2((2)-0-4) 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 99หน่วยกิต ข. หมวดวิชาเฉพาะ  

   1)กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 26หน่วยกิต    1)กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 26หน่วยกิต 

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

322-102  แคลคูลัส 2 3(3-0-6) คงเดิม 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 ปฏิบัติการหลกัชีววิทยา 1  1(0-3-0) คงเดิม 1(0-3-0) 

332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1           3(3-0-6) เปลี่ยนเป็น 332-101ฟิสิกส์พื้นฐาน 3((3)-0-6) 
332-111 ปฏิบัติการฟิสกิส์พื้นฐาน 1   1(0-2-1) เปลี่ยนเป็น 333-101 ปฏิบัติการฟิสิกสพ์ื้นฐาน   1(0-2-1) 

332-102 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2 3(3-0-6) เปลี่ยนเป็น 332-102 ฟิสิกส์ของแสง 3((3)-0-6) 
332-112 ปฏิบัติการฟิสกิส์พื้นฐาน 2 1(0-2-1) ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชาบังคับ เป็น 332-103 ปฏิบัติการ

กลศาสตร์และแม่เหล็กไฟฟา้ 
1(0-2-1) 

2) กลุ่มวิชาบังคับ  2) กลุ่มวิชาบังคับ  
แผนปกต ิ 40 หน่วยกิต แผนโครงงาน 43 หน่วยกิต 
แผนสหกิจศึกษา 43 หน่วยกิต แผนสหกิจศึกษา 43 หน่วยกิต 
332-122 ฟิสิกส์เชิงแนวคิด 2(1-2-3) ยกเลิก   
322-203 คณิตศาสตร์พื้นฐาน  3 3(3-0-6) ยกเลิก   
322-204  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  4 3(3-0-6) ยกเลิก  
332-201  ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 3 1(0-3-0) เปลี่ยนเป็น 333-201 ปฏิบัติการฟิสิกสข์ั้นสูง 1 1(0-3-0) 
332-202  ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 4 1(0-3-0) เปลี่ยนเป็น 333-202 ปฏิบัติการฟิสิกสข์ั้นสูง 2 1(0-3-0) 
332-204 กลศาสตร์ 3(3-0-6) เปลี่ยนเป็น 332-103 กลศาสตร์ 3((3)-0-6) 
332-205 ฟิสิกส์แผนใหม ่ 3(3-0-6) เปลี่ยนเป็น 332-203 ฟิสิกส์แผนใหม ่ 3((3)-0-6) 
332-206 การสั่นและคลื่น 3(3-0-6) เปลี่ยนเป็น 332-201 การสั่นและคลื่น 3(()3-0-6) 
332-241 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส ์ 1(0-3-0) ยุบรวมเป็นชุดวิชา 332-381ชุดวิชาฟิสกิส์ของการวัด

และเครื่องมือวัด 
9((5)-12-10) 

332-243  อิเล็กทรอนิกส ์ 3(3-0-6) ยุบรวมเป็นชุดวิชา 332-381ชุดวิชาฟิสกิส์ของการวัด
และเครื่องมือวัด 

9((5)-12-10) 

332-301 ปฏิบัติการฟิสกิส์ขั้นสูง    1(0-3-0) ยุบรวมเป็นชุดวิชา 332-381ชุดวิชาฟิสกิส์ของการวัด
และเครื่องมือวัด 

9((5)-12-10) 

332-303  ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า    3(3-0-6) เปลี่ยนเป็น 332-104 ทฤษฎีแม่เหลก็ไฟฟ้า      3((3)-0-6) 
332-304  ฟิสิกส์เชิงความร้อน   3(3-0-6) เปลี่ยนเป็น 332-202  ฟิสิกส์เชิงความรอ้น          3((3)-0-6) 
332-306  กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น 3(3-0-6) เปลี่ยนเป็น 332-204  กลศาสตร์ควอนตัม       3((3)-0-6) 
332-315  วิธีเชิงคณิตศาสตร์ในฟิสิกส์ 3(3-0-6) เปลี่ยนเป็น 332-205  วธิีเชิงคณิตศาสตร์ในฟิสิกส์ 3((3)-0-6) 
332-405  สัมมนาทางฟิสิกส์ 1  1(0-2-1) เปลี่ยนเป็น 332-302  สัมมนาทางฟิสิกส์ 1(0-2-1) 
332-491  โครงงานทางฟิสิกส์ 1 3(0-9-0) 332-401  โครงงานทางฟิสิกส์ 1 3(0-9-0) 

เพิ่มวิชา 332-402 โครงงานทางฟิสิกส์ 2 เป็นวิชา
บังคับส าหรับแผนโครงงาน 
 

 

332-494 สหกิจศึกษา 6(0-18-0) เปลี่ยนเป็น 332-403 สหกิจศึกษา 1 สามารถเลือก
แบบ 1 ภาคการศึกษา 6 หนว่ยกิต และ 332-404 สห
กิจศึกษา 2 แบบ 2 ภาคการศึกษา 12 หน่วยกิต 

6(0-40-0) 
หรือ  
12(0-80-0) 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
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  เพิ่มวิชา 332-103 ปฏิบัติการกลศาสตร์และ
แม่เหล็กไฟฟ้า 

1(0-2-1) 

  เพิ่มวิชา 332-206 ฟิสิกส์เชิงค านวณ               3((3)-0-6) 

3) กลุ่มวิชาเลือก  3) กลุ่มวิชาเลือก  

แผนปกต ิ 33 หน่วยกิต แผนปกต ิ 19 หน่วยกิต 

แผนสหกิจศึกษา 30 หน่วยกิต แผนสหกิจศึกษา 19 หน่วยกิต 

332-312 ปฏิบัติการทัศนศาสตร์     1(0-3-0) เปลี่ยนเป็น 333-311 ปฏิบัติการทัศนศาสตร์ประยุกต์       1(0-3-0) 
332-321  ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส ์ 1(0-3-0) เปลี่ยนเป็น 333-322 การส ารวจธรณีฟสิิกส์ภาคสนาม 1(0-3-0) 
332-331  ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร ์ 1(0-3-0) คงเดิม 1(0-3-0) 
332-341  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต ์ 1(0-3-0) ยุบรวมเป็นชุดวิชา 333-301ฟิสิกส์ของการวัดและ

เครื่องมือวัด 
9((5)-12-10) 

332-351  ปฏิบัติการฟิสิกส์วัสด ุ 1(0-3-0) เปลี่ยนเป็น 333-341  ปฏิบัตกิารฟิสกิส์วัสดุ 1(0-3-0) 
332-361  ปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสมา   1(0-3-0) เปลี่ยนเป็น 333-351  ปฏิบัตกิารเทคโนโลยีพลาสมา   1(0-3-0) 
332-381  ปฏิบัติการชีวฟิสิกส ์ 1(0-3-0) เปลี่ยนเป็น 333-361  ปฏิบัตกิารชีวฟิสกิส์ 1(0-3-0) 
332-395  ปฏิบัติการระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม MATLAB 

1(0-3-0) ยกเลิก   

  เพิ่มรายวิชา 333-381 ปฏิบัตกิารเยื่อ 1(0-3-0) 
3.2) รายวิชาเลือก 
แผนปกติ     31  หนว่ยกิต 
แผนสหกิจศึกษา29 หน่วยกิต 
ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้  
3.2.1) กลุ่มวิชาฟิสิกส์และวิศวกรรม 
แผนปกติ28  หนว่ยกิต 
แผนสหกิจศึกษา26 หน่วยกิต 
ประกอบดว้ย 

 3.2) รายวิชาเลือก 
แผนปกติ19  หนว่ยกิต 
แผนสหกิจศึกษา19 หน่วยกิต 
ซ่ึงแผนสหกิจศึกษาต้องเรียนกลุ่มวิชาวศิวกรรมศาสตร์ 
ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต 
 
 
 

 

-  กลุ่มวิชาฟิสิกส์ทั่วไป  -  กลุ่มวิชาฟิสิกส์ทั่วไป  
332-291 เทคนิคโรงงานทางฟิสิกส์ 
332-311  มาตรวิทยา 

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

ยุบรวมเป็นชุดวิชา 332-381ชุดวิชาฟิสกิส์ของการวัด
และเครื่องมือวัด 

9((5)-12-10) 

ยุบรวมเป็นชุดวิชา 332-381ชุดวิชาฟิสกิส์ของการวัด
และเครื่องมือวัด 

9((5)-12-10) 

332-313  ทัศนศาสตร์        3(3-0-6) ยกเลิก  
332-314  ทัศนศาสตร์ประยุกต์และอุปกรณ์ 3(3-0-6) เปลี่ยนเป็น 332-311  ทัศนศาสตร์ประยุกต ์ 3((3)-0-6) 
332-316  ฟิสิกส์เชิงค านวณ               3(3-0-6) ย้ายไปกลุ่มวิชาบังคับ 332-206 ฟิสิกส์เชิงค านวณ               3((3)-0-6) 
332-319  ฟิสิกส์บรรยากาศเบื้องต้น 3(3-0-6) เปลี่ยนเป็น 332-314 ฟิสิกส์บรรยากาศ 3((3)-0-6) 
332-392 การฝึกงาน                  1(0-0-3) เปลี่ยนเป็น 332-315การฝึกงาน  1(0-6-0) 
332-393  กลศาสตร์ขั้นสูง          3(3-0-6) ย้ายไปกลุ่มวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี 332-391 กลศาสตร์ขั้น

สูง          
3((3)-0-6) 

332-394  ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง     3(3-0-6) ย้ายไปกลุ่มวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี 332-392 ทฤษฎี
แม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง          

3((3)-0-6) 

332-397  ระเบียบวธิีเชิงตัวเลขและการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรม MATLAB 

3(3-0-6) Computation1  

332-406  สัมมนาทางฟิสิกส์ 2  1(0-2-1) ยกเลิก  1(0-2-1) 
332-411  หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ 1 3 (3-0-6) คงเดิม  3 ((3)-0-6) 
332-412  หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) คงเดิม 3((3)-0-6) 
  เพิ่มวิชา 332-313เทคนิคการถ่ายภาพและ

ปัญญาประดิษฐ ์
3((3)-0-6) 

  เพิ่มวิชา 332-413 ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ทางฟิสิกส ์ 3((3)-0-6) 



208 
 

 
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2559 

 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

332-414 การน าพาผา่นเยื่อและเทคโนโลยี 3(3-0-6) ย้ายไปกลุ่มวิชาเทคโนโลยีเมมเบรน 332-316 การ
น าพาผ่านเยื่อและเทคโนโลย ี

3((3)-0-6) 
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332-415เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1(1-2-0) ยุบรวมเป็นชุดวิชา 332-381ชุดวิชาฟิสกิส์ของการ
วัดและเครื่องมือวัด 

9((5)-12-10) 

332-492  โครงงานทางฟิสิกส์ 2 3(0-9-0) ย้ายไปกลุ่มวิชาบังคับ 332-402  โครงงานทาง
ฟิสิกส์ 2 

3(0-9-0) 

332-495  ฟิสิกส์สถิติ      3(3-0-6) ย้ายไปกลุ่มวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี 332-394ฟิสิกส์สถิติ
เชิงควอนตัม 

3((3)-0-6) 

332-497  กลศาสตร์ควอนตัม     3(3-0-6) ย้ายไปกลุ่มวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี 332-393  กลศาสตร์
ควอนตัมขั้นสูง 

3((3)-0-6) 

332-498 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขประยุกต ์                                          

332-499 ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษและสัมพัทธภาพ
ทั่วไปเบื้องต้น 

 ย้ายไปกลุ่มวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี เป็น 332-395  
สัมพัทธภาพทั่วไป 

3((3)-0-6) 

-  กลุ่มวิชาธรณีฟิสิกส ์  -  กลุ่มวิชาธรณีฟิสิกส ์  

332-323  ธรณีฟิสิกส์ของโลก 3(3-0-6) เปลี่ยนเป็น 332-321  ธรณีฟิสิกส์ของโลก 3((3)-0-6) 

332-324  การส ารวจทางธรณีฟิสิกส ์ 3(3-0-6) เปลี่ยนเป็น 332-322  การส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ 3((3)-0-6) 

332-325 ฟิสิกส์ในงานนิติวิทยาศาสตร์และ 
โบราณคดี 

3(3-0-6) ยกเลิก 3((3)-0-6) 

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

3(2-3-4) เปลี่ยนเป็น 332-421  ธรณีฟิสิกส์ส าหรับงาน
วิศวกรรมและงานสิ่งแวดลอ้ม 

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

เปลี่ยนเป็น332-422  แผ่นดินไหววิทยา   3((3)-0-6) 

เปลี่ยนเป็น 332-323 ธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัย 3((2)-3-4) 

-  กลุ่มวิชาฟิสิกส์นิวเคลียร ์  -  กลุ่มวิชาฟิสิกส์นิวเคลียร ์  

332-333  ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1    3(3-0-6) เปลี่ยนเป็น 332-331  ฟิสิกส์นวิเคลียร์ 1    3((3)-0-6) 

332-334  ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 2      3(3-0-6) เปลี่ยนเป็น 332-332  ฟิสิกส์นวิเคลียร์ 2      3((3)-0-6) 

332-433 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต ์1 3(3-0-6) เปลี่ยนเป็น 332-431  ฟิสิกส์นวิเคลียร์ประยุกต์ 1 3((3)-0-6) 

332-434  ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยกุต์ 2 3(3-0-6) เปลี่ยนเป็น 332-432  ฟิสิกส์นวิเคลียร์ประยุกต์ 2 3((3)-0-6) 

332-436  พลังงานนิวเคลียร์และสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) เปลี่ยนเป็น 332-433  พลังงานนิวเคลียร์และ
สิ่งแวดล้อม   

3((3)-0-6) 

332-437  ทฤษฎีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 1               3(3-0-6) เปลี่ยนเป็น 332-434 ฟิสิกส์ของเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์และเครื่องเร่งอนุภาค 

3((3)-0-6) 

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

332-246 ปฏิบัติการดิจิตอลอิเล็กทรอนกิส์ 1(0-3-0) ตัดออก 1(0-3-0) 

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

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

332-443 เทคนิคการวัดและกระบวนการสัญญาณ
ดิจิตอล 

3(3-0-6) ตัดออก 3((3)-0-6) 

-  กลุ่มวิชาฟิสิกส์วัสด ุ  -  กลุ่มวิชาฟิสิกส์วัสด ุ  

332-252  นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น 
 
332-353 ฟิสิกส์วัสดุ 1    

3(3-0-6) ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาทัว่ไป 332-211 นาโนเทคโนโลยี
เบื้องต้น 

3((3)-0-6) 

3(3-0-6) เปลี่ยนเป็น 332-341 ฟิสิกส์วัสดุ 1 3((3)-0-6) 

332-354  ฟิสิกส์วัสดุ 2  3(3-0-6) เปลี่ยนเป็น 332-342 ฟิสิกส์วัสดุ 2 3((3)-0-6) 

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

332-452 วัสดุฉลาด 3(3-0-6) เปลี่ยนเป็น 332-441 วัสดุฉลาด 3((3)-0-6) 

332-452 วัสดุส าหรับการเก็บเกีย่วพลังงาน  เปลี่ยนเป็น 332-442 วัสดุส าหรับเซนเซอร์อัจริยะ
และการเก็บเกีย่วพลังงาน 

3((3)-0-6) 

332-453  ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 1   3(3-0-6) เปลี่ยนเป็น 332-443 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 3((3)-0-6) 

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

-  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลาสมาและพลังงาน  -  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลาสมาและพลังงาน  

332-363  เทคโนโลยีสุญญากาศ      3(3-0-6) เปลี่ยนเป็น 332-351 เทคโนโลยีสุญญากาศ 3((3)-0-6) 

332-364  เทคโนโลยีพลาสมา     3(3-0-6) เปลี่ยนเป็น 332-352 เทคโนโลยีพลาสมา     3((3)-0-6) 

332-365  เทคโนโลยีพลังงาน 3(3-0-6) เปลี่ยนเป็น 332-353 เทคโนโลยีพลังงาน 3((3)-0-6) 

332-463  ฟิสิกส์พลาสมาเบือ้งต้น    3(3-0-6) เปลี่ยนเป็น 332-451 ฟิสิกส์พลาสมาเบื้องต้น    3((3)-0-6) 

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

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

332-466  ฟิสิกส์ของปฏกิิริยานวิเคลียร์แบบฟิว
ชันที่ควบคุมได้เบื้องต้น 

 เปลี่ยนเป็น 332-452 ฟิสิกส์ของปฏกิิรยิานิวเคลียร์
แบบฟิวชันที่ควบคุมได้เบื้องต้น 

3((3)-0-6) 

  เพิ่มวิชา 332-453 เทคโนโลยีทางฟิวชัน  

-  กลุ่มวิชาดาราศาสตร์  -  กลุ่มวิชาดาราศาสตร์  

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

332-372ดาราฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) เปลี่ยนเป็น 332-372 กาแลก็ซีและเอกภพวิทยา  

    

-  กลุ่มวิชาชวีฟิสิกสแ์ละฟิสิกสก์ารแพทย์  -  กลุ่มวิชาชวีฟิสิกสแ์ละฟิสิกสก์ารแพทย์  

332-383  ชีวฟิสิกส์ 1   3(3-0-6) เปลี่ยเป็น 332-361 ฟิสิกส์ชีวการแพทย ์ 3((3)-0-6) 

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

332-483 ไมโครฟลูอิดิกส์และระบบการวิเคราะห์
อนุภาคขนาดไมโคร 

3(3-0-6) ตัดออก  

332-484  ฟิสิกส์การแพทย ์      3(3-0-6) ตัดออก  

332-485  ฟิสิกส์ส าหรับระบบทางชีววทิยาและ
เคมี 

3(3-0-6) ตัดออก 3((3)-0-6) 

332-486  สเปกโทรสโกปีเชิงแสง 3(3-0-6) ตัดออก 3((3)-0-6) 
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  เพิ่มวิชา 332-362 ไบโอเซนเซอร์ส าหรับชีวิต  

  เพิ่มวิชา 332-363 การพัฒนาอุปกรณ์เชิงแสง  

    

  -เพิ่มกลุ่มวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี   

  332-396 สารสนเทศควอนตัม  

  332-397 สนามโน้มถ่วงควอนตัมลูป    

  332-398 คลื่นในตัวกลางซับซ้อน  

  332-491 ทัศนศาสตร์ควอนตัม  

  332-492 ควอนตัมการค านวณเชิงทอพอโลยี
เบื้องต้น 

 

  332-493 สสารควอนตัมเชิงทอพอโลยีเบื้องต้น  

  -เพิ่มชุดวิชาเทคโนโลยีสมัยใหม ่  

  332-481 ชุดวิชาวัสดุกักเก็บพลังงานและท าความ
เย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับแบตเตอรี่ยาน
ยนต์ไฟฟ้า 

6((3)-9-6) 

  332-482 ชุดวิชาการสังเคราะห์และการตรวจ
คุณลักษณะของอนุภาคนาโนและเส้นใยนาโน
ส าหรับประยกุต์ใช้เป็นเซนเซอร์ 

6((3)-9-6) 

  332-483 ชุดวิชาการถา่ยภาพเชิงสเปกตรัมและการ
วิเคราะห์ภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่ออตุสาหกรรม 

6((3)-9-6) 

  332-484 ชุดวิชาอาร์ดุยโนไมโครคอนโทลเลอร์
ส าหรับอุตสาหกรรม 

6((3)-9-6) 

  332-485 ชุดวิชาเครื่องมือในฟิสิกส์ชีวการแพทย ์ 6((5)-3-10) 

  332-486 ชุดวิชาการพัฒนาเกมส์ที่ใช้หลักฟิสิกส ์ 6((5)-3-10) 

กลุ่มวิชาด้านวิศกรรม    

210-202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-0) ยุบรวมเป็น 200-115พื้นฐานไฟฟ้าส าหรับงาน
วิศวกรรม 

3((2)-2-5) 

211-211 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) ยุบรวมเป็น 200-115 พื้นฐานไฟฟา้ส าหรับงาน
วิศวกรรม 

3((2)-2-5) 

215-303 เครือ่งมือวัด 3(2-3-4) ยกเลิก  

216-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1 3(2-3-4) เปลี่ยนเป็น 200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน 2((2)-0-4) 

225-321 วิศวกรรมความปลอดภัยและ 
สิ่งแวดล้อม 

3(3-0-6) เปลี่ยนเป็น 225-221 วิศวกรรมความปลอดภัยและ 
สิ่งแวดล้อม 

3((3)-0-6) 

225-344  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
เบื้องต้น 

3(3-0-6) เปลี่ยนเป็น 225-371 การออกแบบโรงงาน
อุตสาหกรรมสมัยใหม ่

3((3)-0-6) 

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

226-212 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 1 1(0-3-0) คงเดิม  
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
          นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ 
ที่สนใจที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลยัอื่นๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศโดยความเห็นชอบของ
สาขาวิชาฟิสิกส ์

6 หน่วยกิต คงเดิม 6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ฎ. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 กับรายวิชาที่ มคอ.1 ก าหนด 

หมวดวชิา/กลุม่วิชา เกณฑ์ มคอ1 

     (หน่วยกิต) 

 รายวิชาบงัคับของหลักสตูรปรับปรุงสอดคล้องกับเกณฑ์ มคอ1 

 

หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกวา่ 84    

วิชาแกน ไม่น้อยกวา่ 24 รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

- 
คณิตศาสตร์ 

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

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

(ทฤษฎีและปฏิบัตกิาร) 

ไม่น้อยกวา่ 4 324-101 เคมีทั่วไป 1 (General Chemistry I) 3((3)-0-6) 

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

325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 (General ChemistryLaboratory I) 1(0-3-0) 

325-106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 (General ChemistryLaboratory II) 1(0-3-0) 
ชีววิทยาทั่วไปหรอืพื้นฐาน 

(ทฤษฎีและปฏิบัตกิาร) 

ไม่น้อยกวา่ 4 330-101 หลักชีววิทยา 1 (Pinciples of Biology I) 3((3)-0-6) 

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

ฟิสิกส์ทั่วไปหรือพื้นฐาน 

(ทฤษฎีและปฏิบัตกิาร) 

ไม่น้อยกวา่ 4 332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน (Fundamental Physics) 3((3)-0-6) 

333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน (Fundamental PhysicsLaboratory) 1(0-3-0) 

332-102 ฟิสิกส์ของแสง (Physics of Light) 3((3)-0-6) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ ไม่น้อยกวา่ 28    

ปฏิบัติการฟิสิกส์ชั้นกลางและชั้นสูง ไม่น้อยกวา่ 4 333-103 ปฏิบัติการกลศาสตร์และแม่เหล็กไฟฟ้า (Mechanics and 

Electromagnetism Laboratory) 

1(0-3-0) 

333-201 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 1 (Advanced Physics Laboratory I) 1(0-3-0) 

333-202 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 2 (Advanced Physics Laboratory II) 1(0-3-0) 
 บังคับเลือกจากวิชาต่อไปนี้เพิ่มอกีน้อย 1 หน่วยกิต  

333-311 ปฏิบัติการทัศนศาสตร์ประยุกต์ (Applied Optics Laboratory) 1(0-3-0) 
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 รายวิชาบงัคับของหลักสตูรปรับปรุงสอดคล้องกับเกณฑ์ มคอ1 

 

หน่วยกิต 

333-312 ปฏิบัติการเยื่อ (Membrane Laboratory) 1(0-3-0) 

333-322 การส ารวจธรณีฟิสิกส์ภาคสนาม (Geophysical Surveys) 1(0-3-0) 

333-331 ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์ (Nuclear Physics Laboratory) 1(0-3-0) 

333-341 ปฏิบัติการฟิสิกส์วัสด ุ(Materials Physics Laboratory) 1(0-3-0) 

333-351 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสมา (Plasma Technology Laboratory) 1(0-3-0) 

333-361 ปฏิบัติการชีวฟิสิกส ์(Biophysics Laboratory) 1(0-3-0) 
กลศาสตร์คลาสสิก ไม่น้อยกวา่ 3 332-103 กลศาสตร์(Mechanics) 3((3)-0-6) 
กลศาสตร์ควอนต้ม ไม่น้อยกวา่ 3 332-204 กลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics) 3((3)-0-6) 
ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า ไม่น้อยกวา่ 3 332-104 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า(Electromagnetic Theory) 3((3)-0-6) 
ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพแลฟิสิกส์เชิงสถิติ ไม่น้อยกวา่ 3 332-202 ฟิสิกส์เชิงความร้อน (Thermal Physics) 3((3)-0-6) 
ฟิสิกส์ยุคใหม ่ ไม่น้อยกวา่ 3 332-203 ฟิสิกส์ยุคใหม่ (Modern Physics) 3((3)-0-6) 
การสั่นและคลื่น ไม่น้อยกวา่ 3 332-201 การสั่นและคลื่น (Vibrations and Waves) 3((3)-0-6) 
คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ ไม่น้อยกวา่ 3 332-205 วิธีเชิงคณิตศาสตร์ในฟิสิกส์ (Mathematical Methods in Physics) 3((3)-0-6) 

332-206 ฟิสิกส์เชิงค านวณ (Computational Physics) 3((3)-0-6) 
สัมมนา ไม่น้อยกวา่1 332-302 สัมมนาทางฟิสิกส์ (Seminar in Physics) 1(0-2-1) 
โครงงาน ไม่น้อยกวา่ 2 332-401 โครงงานทางฟิสิกส์ 1 (Project in Physics I) 3(0-9-0) 

332-402 โครงงานทางฟิสิกส์ 2 (Project in Physics II) 3(0-9-0) 
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