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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 

สาขาวิชาฟสกิส 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2555

 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/สถาบนั/สํานัก  คณะวิทยาศาสตร  ภาควิชาฟสิกส 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลทั่วไป 

 

1. ช่ือหลักสูตร 

 ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 

           ภาษาอังกฤษ :   Doctor of Philosophy Program in Physics 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย ชื่อเต็ม:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟสิกส) 

     ชื่อยอ:  ปร.ด. (ฟสิกส) 

 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม:  Doctor of Philosophy (Physics) 

        ชื่อยอ:  Ph.D. (Physics) 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถามี) 

              -- 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

     แบบ 2.1 สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท : ไมนอยกวา  48 หนวยกิต        

     แบบ 2.2 สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี : ไมนอยกวา  84 หนวยกิต        
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5. รูปแบบของหลักสูตร 

   5.1 รูปแบบ  

             สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท : หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ป แบบ 2.1 ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ                

             สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี : หลักสูตรระดับปริญญาเอก 5 ป แบบ 2.2 ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

               

   5.2 ภาษาท่ีใช 

             ภาษาไทย   เอกสารและตําราท่ีประกอบการเรียนมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

   5.3 การรบัเขาศึกษา 

   รับผูเขาศึกษาชาวไทยและชาวตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

   5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

             เปนหลักสูตรเฉพาะของคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่จัดการเรียนการ     

สอนโดยตรง    

    5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

     ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 

     เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จากหลักสูตรเดิมชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกส  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549   โดยจะเริ่มใชหลัก 

สูตรนี้ในภาคการศึกษา 1 ของปการศึกษา 2555 

 ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุม 

คร้ังที่ 1/2555 เมื่อวันที ่26 มกราคม พ.ศ.2555  

 ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมคร้ังที่ 5/2555 เมื่อวันท่ี 

11 พฤษภาคม 2555 

 ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่   8/2555 

เมื่อวันท่ี  10  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2555  

 7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ  

   อุดมศึกษาแหงชาติในปการศึกษา 2557 
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 8. อาชีพท่ีประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

           8.1  นักวิจัย หรือ นักวิทยาศาสตร ในสาขาวิชาฟสิกส หรือสาขาท่ีเก่ียวของ 

  8.2  ครู หรือ อาจารยในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 

  8.3  บุคลากรในหนวยงานที่เก่ียวของกับสาขาฟสิกสหรือสาขาที่เก่ียวของ ทั้งภาครัฐและ

เอกชน 

  8.4  อาชพีอิสระอ่ืนๆ ที่ใชพื้นฐานความรูและกระบวนการทางฟสิกส 

  

9. ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจําตวัประชาชน ตําแหนง และคุณวฒิุการศึกษาของ  

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร      

 

ลําดับ

ที่ 
รายช่ือคณาจารย 

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปที่จบ 

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
เลขประจําตัว

ประชาชน 

1 รศ.ดร.พงษแกว   

อุดมสมุทรหิรัญ
 

วท.บ.(ฟสิกส) พ.ศ. 2533 

วท.ม.(ฟสิกส) พ.ศ. 2536 

วท.ด.(ฟสิกส) พ.ศ. 2544 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

xxxxxxxxxxxxx 

2 ผศ.ดร.สุพจน  มุศิริ
  

วท.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2531 

วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2535 

Ph.D. (Physics) พ.ศ. 2546 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

University of Tennessee, 

USA. 

xxxxxxxxxxxxx 

3 ดร.เขม พุมสะอาด วท.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2541 

วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2543 

Dr.rer.nat.(Physics) พ.ศ. 

2549 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

University of Tuebingen, 

Germany 

xxxxxxxxxxxxx 

  

10. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 

  ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
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 11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร 

    11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนศาสตรสําคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพ

ของชีวิตในสังคม และเพิ่มความสามารถประเทศในการแขงขันดานตางๆ กับนานาประเทศ 

โดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจ ดังนั้นการผลิตองคความรูใหมเพื่อนําไปสูการประยุกตหรือสราง

นวัตกรรมเพื่อพึ่งพาตนเอง จะนําไปสูการพัฒนาศักยภาพของสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ประเทศไทยจึงตองสงเสริมใหมีกระบวนการหาองคความรูที่ เปนพื้นฐานในการสราง

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดวยตัวเอง    

    11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสงัคมและวฒันธรรม 

การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต มีทั้งการสรางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออํานวย

ความสะดวกในชีวิต กับ การมีวัฒนธรรม คานิยม และ หลักการของสังคม ที่สงเสริมใหอยู

รวมกันอยางเปนสุข    แตการจะมี วัฒนธรรม   คานิยม  และปรัชญาที่ดีงามได จะตองมีการ

พัฒนาหลักการและแนวความคิดที่มีพื้นฐานมาจากความจริงทางธรรมชาติทั้งดานกายภาพและ

ดานจิตใจ      สังคมท่ีมีวัฒนธรรมที่ยอมรับฟงขอเท็จจริง จะเปนสังคมที่ผูคนยอมรับฟง

ความคิดตางอยางมีเหตุผล จึงทําใหเกิดความหลากหลายทางความคิดและมีคานิยมในการ

พึ่งตนเอง  และอยูรวมกันอยางเปนสุข 

 12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ

ของสถาบัน 

     12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ฟสิกสเปนวิทยาศาสตรกายภาพที่ศึกษาระบบตางๆ ต้ังแตระบบเล็กๆ อยางอนุภาคมูล

ฐานจนไปถึงเอกภพหรือระบบที่ใหญกวานี้ โดยการประยุกตหลักการและทฤษฏีทางฟสิกส ได

ทําใหเกิดหลักการและเทคโนโลยีใหมๆ เชน ฟสิกสวัสดุ ฟสิกสสถานะของแข็ง ฟสิกสพลังงาน

สูง ฟสิกสดาราศาสตร ฟสิกสสุญญากาศ เปนตน  จึงเปนเหตุผลใหฟสิกสไดกลายเปนศาสตร

พื้นฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสาขาอ่ืนๆ จึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่หนวยงานดาน

การศึกษาตองผลิตบุคลากรท่ีมีความสามารถในการทํางานวิจัยฟสิกส มีความรูฟสิกสขั้นสูง มี

ทักษะในการสังเคราะหและประยุกตใชงานวิจัยในเชิงสรางสรรค รวมถึงสามารถบูรณาการ

ผลงานวิชาการใหเขากับองคความรูเดิมหรือที่เสนอเปนองคความรูใหม นอกจากนี้ฟสิกสยัง

เปนศาสตรพื้นฐานที่สําคัญทางกายภาพ ซ่ึงใหขอเท็จจริงทางธรรมชาติ ดวยการใชหลักการและ

เหตุผลในการวิเคราะหปญหาตางๆ การมีจํานวนบุคลากรท่ีมีความสามารถสูงทางฟสิกสมาก

ขึ้น จะสงเสริมและเผยแพรใหสังคมมีวัฒนธรรมวิทยาศาสตรที่ใชเหตุผลในสังคม และ การ

วิเคราะหขอเท็จจริงเพื่อชวยในการตัดสินใจตางๆ ใหมากขึ้น จึงเปนการยกระดับการพัฒนา
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ศักยภาพของคนในสังคมไดเปนอยางดี    ดังเหตุผลขางตนนี้ ภาควิชาฟสิกส  มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ  จึงไดปรัปปรุงและพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อผลิตบุคลากรท่ีมีคุณลักษณะดังกลาว     

     12.2 ความเก่ียวของกบัพันธกิจของสถาบัน 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพันธกิจหลักทีสํ่าคัญคือผลิตบัญฑิตที่

มีศักยภาพทางวิทยาศาสตร ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมใหแกสังคม รวมท้ัง ผลิตนักวิจัย

วิทยาศาสตรเพื่อสรางและพัฒนาองคความรูดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี  หลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส จึงเนนการผลิตบัณฑิต ใหมีคุณภาพทางวิชาการ ตามกรอบ 

มาตรฐาน คุณวุฒิของสาขาวิชา และมีศักยภาพในการทําวิจัย  รวมถึงมีคุณธรรมจริยธรรม

พรอม และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือ มีทักษะ

สื่อสาร  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตของภาควิชาฟสิกสมีงานวิจัย การสรางองคความรูใหม และ

หมวดวิชาเลือกในสาขาฟสิกสสถานะของแข็ง ฟสิกสพลังงานสูง ฟสิกสดาราศาสตร และฟสิกส

สุญญากาศ การมีหมวดวิชาเลือกและการสรางองคความรูดังกลาวทําใหภาควิชาสามารถผลิต

บุคลากรที่มีความรูความสามารถท้ังในทางหลักการ การทํางานวิจัย และการสรางองคความรู

ใหม ซ่ึงเปนการเพิ่มบุคลากรที่มีความสามารถระดับสูงใหกับสังคม และเปนการสงเสริมให

สังคมรับฟงขอเท็จจริงและเหตุผล โดยจะมีผลทําใหประเทศมีการพัฒนาและมีศักยภาพในการ

แขงขนัทางเศรษฐกิจ และในการยกระดับคุณภาพชีวิต 

 13.ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

ไมมี 
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสตูร 

    1.1 ปรัชญา 

             การสรางองคความรูใหม การทํางานวิจัย และการเรียนรูฟสิกสในระดับสูง คือการเขาใจธรรมชาติ

เพื่อการพัฒนามนุษยและสรางสรรคสังคมท่ีมีคุณภาพ 

    1.2 ความสําคัญ 

            การพัฒนาองคความรูฟสิกสนั้น บุคลากรท่ีเก่ียวของจําเปนตองมีความรูพื้นฐานเปนอยางดี  รวมท้ัง

ตองมีความสามารถในการวิเคราะหปญหา   ทักษะและเทคนิคในการทําวิจัยที่ถูกตอง เพื่อนําไปสูขอสรุปของ

ปญหาที่ศึกษา ดวยเหตุนี ้ ภาควิชาฟสิกสจึงจัดใหมีหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสขึน้ เพื่อ

พัฒนาบุคลากรของชาติใหมีความรู ความสามารถ และมีความพรอมในการวิจัยฟสิกส รวมถึงมีคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อสรางสรรคผลงานอันเปนประโยชนแกสังคม และประเทศชาติ 

    1.3 วัตถปุระสงค 

            เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังน้ี 

            1. สามารถสรางองคความรูใหม ในระดับสูง และสามารถนําเอาความรู ความเขาใจในทางฟสิกส ไป

ใชในการประยุกตองคความรู การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

            2. มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาสาระหลักของวิชาฟสิกสอยางถองแทและลึกซ้ึง  

            3. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม  

2. แผนพัฒนาปรับปรงุ 

       หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส มีแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่คาดวาจะดําเนินการ

แลวเสร็จภายใน 5 ป นับต้ังแตที่มีการเปดการเรียนการสอนของหลักสูตรน้ี คือ 

 พ.ศ. 2555  เปดรับนิสิตใหมเขาเรียนในหลักสูตร 

       พ.ศ. 2556-2559  ติดตามผลการใชหลักสูตร  และประเมินหลักสูตรโดย อาจารยผูสอน นิสิต

ปจจุบัน นิสิตที่สําเร็จการศึกษาไปแลว และผูใชบัณฑิต 

        พ.ศ. 2560  ปรับปรงุหลักสูตรตามผลที่ไดจากการประเมินใหสอดคลองกับสถานการณภายนอกท่ีมี

การเปล่ียนแปลงท้ังทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสังคม 

     ทั้งนี้มีการระบุ  แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง   กลยุทธ  และ หลักฐาน/ตัวบงชี้   ดังนี ้
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แผนพัฒนา/แผนการเปล่ียนแปลง กลยุทธ ตัวบงช้ี 

การพัฒนาการเรียนการสอน 

1.  การจัดการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

2. การพัฒนาบุคลากรของประเทศ

ดานการวิจัยท้ังทางฟสิกสและการ

เรียนการสอนฟสิกส 

 

1.1  มีการประเมินผลเก่ียวกับการ

เรียนการสอนทุกวิชาที่เปดสอนใน

หลักสูตร 

1.2 มีการพิจารณาผลการเรียนการ

สอน ใน ทุ ก ร า ย วิ ช า ข อ งนิ สิ ต ใ น

หลักสูตร โดยคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

2.1  สนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัย 

2.2  สนับสนุนใหอาจารยและนิสิตใน

หลักสูตรเขารวมประชุมวิชาการและ

เสนอผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ 
2.3 สนับสนุนใหอาจารยและนิสิต 

ในหลักสูตรตีพิมพเผยแพร

ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและ

นานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูลของ สกอ 

หรือสากล 

 

1.1  ผลการประเมินจาก

แบบสอบถามเก่ียวกับการ

เรียนการสอน 

1.2 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

 

2.1ร อ ย ล ะ ข อ ง อ า จ า ร ย

ประจําที่มีผลงานวิจัย 

2.2ร อ ย ล ะ ข อ ง อ า จ า ร ย

ประจํา และนิสิตในหลักสูตร

ที่เขารวมประชุมวิชาการและ

เ สนอผล ง าน วิ จั ย ทั้ ง ใ น

ระดับชาติและนานาชาติ 

2.3 รอยละของอาจารย

ประจํา และนิสิตในหลักสูตร

ที่ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย

ในวารสารระดับชาติและ

นานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูล

ของ สกอ หรือสากล 
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แผนพัฒนา/แผนการเปล่ียนแปลง กลยุทธ ตัวบงช้ี 

การพัฒนาหลักสูตร 

1.  การประเมินผลและติดตามการใช

หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

2.  การทําหลักสูตรฉบับปรับปรุง 

 

1.1 มีการประเมินหลักสูตรโดย

อาจารยผูสอน อาจารยพิเศษ นิสิตใน

หลักสูตร (ปสุดทาย) 

1.2  ประเมินความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิต  

1.3 นํารายงานผลการดําเนินการของ

หลักสูตร (มคอ. 7) มาเปนขอมูลใน

การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตอไป 

2.1 วิ เ ค ร า ะห ร า ย ง านผล  ก า ร

ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

2.2 มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิในสาขาท่ี

เก่ียวของมาวิพากษหลักสูตร 

2.3 ปรับปรุงหลักสูตรตามผลการ

วิเคราะห และการวิพากษ 

 

 

1.1 รายงานผลการประเมิน

จากอาจารยผูสอน อาจารย

พิเศษ นิสิตปสุดทาย ของ

หลักสูตร  

1.2 ระดับความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิต 

1.3  มคอ.7 รายงานผลการ

ดําเนินการของหลักสูตร 

2.1 ผลการวิเคราะหรายงาน

ผ ลก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ข อ ง

หลักสูตร (มคอ.7) 

2.2 รายงานผลการวิพากษ

จากผูทรงคุณวุฒิ 

2.3 เลมหลักสูตรท่ีปรับปรุง

แลว 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

 1. ระบบการจัดการศึกษา 

    1.1 ระบบ 

             ระบบการศึกษาเปนแบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ  

หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห   

    1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูรอน 

   อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน โดยใหเปนไปตามมติกรรมการบริหารหลักสูตร 

    1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

         การเทยีบเคียงหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 1 ขอที่ 7 และขอท่ี 8 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

    2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

               ภาคการศึกษาตน           เดือนมิถุนายน – กันยายน 

               ภาคการศึกษาปลาย        เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ 

     2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

               2.2.1  สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

หรือเทียบเทาในสาขาฟสิกส หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับฟสิกสจากสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการ

รับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

                2.2.2  สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

หรือเทียบเทาในสาขาฟสิกส หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับฟสิกสจากสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการ

รับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

          2.2.3 มีคุณสมบัติทั่วไปเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ขอที่ 17 
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     2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา 

                  2.3.1 นิสิตมีความรูฟสิกสและคณิตศาสตรพื้นฐานท่ีแตกตางกัน ทําใหเกิดขอจํากัดใน

การเรียนรูของนิสิตแตละคน 

                  2.3.2 นิสิตมีความรูและทักษะพื้นฐานดานภาษาอังกฤษและการส่ือสาร เทคโนโลยี

สารสนเทศคอนขางนอย 

                  2.3.3  นิสิตบางคนขาดแคลนทุนทรัพยในการศึกษา 

      2.4 กลยุทธในการดาํเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 

              2.4.1 มีการแนะนําใหนิสิตที่มีพื้นฐานความรูไมเพียงพอใหลงเรียนรายวิชาพื้นฐานท่ี

จําเปนเพิ่มเติมนอกเหนือรายวิชาในหลักสูตร   

         2.4.2 แนะนําใหนิสิตเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาความรูและทักษะพื้นฐานดานภาษาอังกฤษ  

การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

             2.4.3 ประชาสัมพันธ และผลักดันใหนิสิตรูแหลงทุนการศึกษา และทุนวิจัย ทั้งภายใน

และภายนอกสถาบัน 

      2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

           จํานวนผูที่คาดวาจะรับเขาศึกษาและจํานวนท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละ 

ปการศึกษาในระยะเวลา 5 ป คือ 

หนวย : คน 

 จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา 

จํานวนนิสิต 2555 2556 2557 2558 2559 

จํานวนท่ีคาดวาจะรับ 5 5 5 5 5 

จํานวนท่ีคาดวาจะสําเร็จ - - - 5 5 

จํานวนสะสม 5 10 15 15 15 

       

       2.6 งบประมาณตามแผน 

                    ใชงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดประจําปของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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งบประมาณของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส สําหรับผูสมัครท่ีสําเร็จปริญญาโท 

     คาใชจาย 

ยอดสะสม 

(ตอหัว) 

 หมวดคาการจัดการเรียนการสอน 558,843.00 111,768.60 

  คาตอบแทนผูสอน (12 หนวยกิต x 1200 บาทตอช่ัวโมง x 15 คร้ังตอภาค)  216,000.00  

  คาวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ท้ังหลักสูตร หรือ คาใชจายตอป x 3 ป) 342,843.00  

  คาใชจายเพ่ือการประชาสัมพันธ    

  กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสรางหลักสูตร (เชน จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต)   

  คาครุภัณฑท่ีใชสําหรับนิสิต   

  

คาเดินทางของผูทรงคุณวุฒิ 

หรืออื่นๆ แลวแตหลักสูตร   

  → คาใชจายรวม 558,843.00  

   → คาใชจายตอหัว (คาใชจายรวม/จํานวนนิสิตขั้นตํ่า 5 คน) 111,768.60 111,768.60 

     

 หมวดคาใชจายสวนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก 37,256.20 149,024.80 

  งบพัฒนาหนวยงาน (ขั้นตํ่า 5%)  7,451.24  

  งบวิจัยของหนวยงาน (ขั้นตํ่า 5%) 7,451.24  

   คาสวนกลางคณะ หรือคาสาธารณูปโภค รอยละ 15 22,353.72  

     

 หมวดคาปริญญานิพนธ/สารนิพนธ 10,000.00 159,024.80 

  คาตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ (อัตราตอหัว) 10,000.00  

   คาตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ (อัตราตอหัว) -  

     

 หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%) 28,063.20 187,088.00 

     

 หมวดคาใชจายสวนกลาง 42,912.00 230,000.00 

  คาสวนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 3 ป) 13,080.00  

  คาธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 3 ป) 9,000.00  

  คาธรรมเนียมสํานักคอมพิวเตอร (1,040 x 3 ป) 3,120.00  

   คาธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x 3 ป) 17,712.00  

     

 คาธรรมเนียมเหมาจายตลอดหลักสูตร  230,000.00 
 

 

งบประมาณของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส สําหรับผูสมัครที่สําเร็จปริญญาตรี 
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     คาใชจาย 

ยอดสะสม 

(ตอหัว) 

 หมวดคาการจัดการเรียนการสอน 818,280.00 163,6565.00 

  คาตอบแทนผูสอน (36 หนวยกิต x 1200 บาทตอช่ัวโมง x 15 คร้ังตอภาค)  648,000.00  

  คาวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ท้ังหลักสูตร หรือ คาใชจายตอป x 5ป) 170,280.00  

  คาใชจายเพ่ือการประชาสัมพันธ    

  กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสรางหลักสูตร (เชน จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต)   

  คาครุภัณฑท่ีใชสําหรับนิสิต   

  

คาเดินทางของผูทรงคุณวุฒิ 

หรืออื่นๆ แลวแตหลักสูตร   

  → คาใชจายรวม 818,280.00  

   → คาใชจายตอหัว (คาใชจายรวม/จํานวนนิสิตขั้นตํ่า 5 คน) 163,656.00 163,656.00 

     

 หมวดคาใชจายสวนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก 54,552.00 218,208.00 

  งบพัฒนาหนวยงาน (ขั้นตํ่า 5%) 10,910.40  

  งบวิจัยของหนวยงาน (ขั้นตํ่า 5%) 10,910.40  

   คาสวนกลางคณะ หรือคาสาธารณูปโภค รอยละ 15 32,731.20  

     

 หมวดคาปริญญานิพนธ/สารนิพนธ 10,000.00 228,208.00 

  คาตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ (อัตราตอหัว) 10,000.00  

   คาตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ (อัตราตอหัว) -  

     

 หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%) 40,272.00 268,480.00 

     

 หมวดคาใชจายสวนกลาง 71,520.00 340,000.00 

  คาสวนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 5 ป) 21,800.00  

  คาธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 5 ป) 15,000.00  

  คาธรรมเนียมสํานักคอมพิวเตอร (1,040 x 5 ป) 5,200.00  

   คาธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x 5 ป) 29,520.00  

     

 คาธรรมเนียมเหมาจายตลอดหลักสูตร  340,000.00 
 

       2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบชั้นเรียน 

  แบบทางไกลผานส่ือส่ิงพิมพเปนหลัก 
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  แบบทางไกลผานส่ือแพรภาพและเสียงเปนส่ือหลัก 

  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนส่ือหลัก (E-learning) 

  แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 

  แบบชั้นเรียนผสมผสานกับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส (Hybrid Education) 

       2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา (ถามี) 

  มีระบบการเทียบโอนหนวยกิต ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (พ.ศ. 2554 หมวด 7 ขอ 38-41)  

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1  หลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส เปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา 

3.1.1  จํานวนหนวยกิต   

    สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเรจ็ปริญญาโท (แบบ 2.1) 

       มีจํานวนหนวยกิตรายวิชาไมนอยกวา 12 หนวยกิต  และปริญญานิพนธ 36 หนวย

กิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  48 หนวยกิต 

     สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตร ี(แบบ 2.2) 

       มีจํานวนหนวยกิตรายวิชาไมนอยกวา 36 หนวยกิต  และปริญญานิพนธ 48 หนวย

กิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  84 หนวยกิต 

3.1.2  โครงสรางหลักสูตร  

รายละเอียด 

หนวยกิต 

สําหรับผูสําเรจ็

ปริญญาโท 

สําหรับผูสําเรจ็

ปริญญาตรี 

1. หมวดวิชาบังคับ  6 27 

2. หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา 6 9 

3. ปริญญานิพนธ  36 48 

รวม ไมนอยกวา 48 84 
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3.1.3  รายวิชา  

1.  หมวดวิชาบังคับ ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้ 

สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเรจ็ปริญญาโท กําหนดใหเรียน 6 หนวยกิต จาก 2 รายวิชา ดังน้ี 

ฟส 733 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟาขั้นสูง      3(3-0-6) 
PY 733 Advanced Electromagnetic Theory 

ฟส 753 กลศาสตรควอนตัมขั้นสูง       3(3-0-6) 

PY 753 Advanced Quantum Mechanics 

สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเรจ็ปริญญาตรี กําหนดใหเรียน 27 หนวยกิต จาก 9 รายวิชา ดงัน้ี 

ฟส 502 คณิตศาสตรสําหรับนักฟสิกส       4(4-0-8) 

PY 502 Mathematics for Physicists 

ฟส 512 กลศาสตรคลาสสิก       4(4-0-8) 

PY 512 Classical Mechanics  

ฟส 532 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา        4(4-0-8) 

PY 532 Electromagnetic Theory 

ฟส 552 กลศาสตรควอนตัม        4(4-0-8) 

PY 552 Quantum Mechanics 

ฟส 601 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับนักฟสิกส      1(0-2-1) 

PY 601 Research Methodology for Physicists    

ฟส 621 กลศาสตรสถิติ         3(3-0-6) 

PY 621 Statistical Mechanics 

ฟส 695 สัมมนาฟสิกส         1(0-2-1) 

PY 695 Physics Seminar  

ฟส 733 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟาขั้นสูง      3(3-0-6) 

PY 733 Advanced Electromagnetic Theory 

ฟส 753 กลศาสตรควอนตัมขั้นสูง       3(3-0-6) 

PY 753 Advanced Quantum Mechanics 
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 2. หมวดวิชาเลือก 

สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเรจ็ปริญญาโท กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต และสําหรับผู

เขาศึกษาที่สาํเร็จปริญญาตรี กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต  จาก 5 กลุมวิชา โดยสามารถ

เลือกขามหมวดได ทั้งน้ีใหสอคคลองกับหัวขอในการทําปริญญานิพนธ 

 

2.1 หมวดวิชาเลือกฟสิกสทั่วไป (General Physics) 

ฟส 503 คณิตศาสตรขั้นสูงสําหรับนักฟสิกส     3(3-0-6) 

PY 503 Advanced Mathematics for Physicists 

ฟส 504 คณิตศาสตรไมเชิงเสน       3(3-0-6) 

PY 504 Non-Linear Mathematics 

ฟส 505 ทอพอโลยีและเรขาคณิตสําหรับนักฟสิกส     3(3-0-6) 

PY 505 Topology and Geometry for Physicists  

ฟส 506 การวิเคราะหเชิงตัวเลขสําหรับนักฟสิกส     3(3-0-6) 

PY 506 Numerical Analysis for Physicists  

ฟส 513 กลศาสตรไมเชิงเสน       3(3-0-6) 

PY 513 Non-Linear Mechanics 

ฟส 514 กลศาสตรของไหล       3(3-0-6) 

PY 514 Fluid Mechanics 

ฟส 541 พลังงานทดแทนและส่ิงแวดลอม       3(3-0-6) 

PY 541 Renewable Energy and Environment  

ฟส 542  เซลลแสงอาทิตย        3(3-0-6) 

PY 542 Solar cell 

ฟส 543  เทคโนโลยีชีวมวล        3(3-0-6) 

PY 543 Biomass Technology 

ฟส 651 พรมแดนใหมฟสิกส       2(2-0-4) 

PY 651 New Frontiers of Physics 

ฟส 653 ฟสิกสนิวตรอน        3(3-0-6) 

PY 653 Neutron Physics 

ฟส 659 การแยกกันไดของระบบควอนตัม      3(3-0-6) 

PY 659 Separability of Quantum Systems 
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ฟส 791 หัวขอพเิศษทางฟสิกสขั้นสูง 1      3(3-0-6) 

PY 791 Special Topics in Advanced Physics 1 

ฟส 792 หัวขอพเิศษทางฟสิกสขั้นสูง 2      3(3-0-6) 

PY 792 Special Topics in Advanced Physics 2 

 

2.2 หมวดวิชาเลือกฟสิกสนิวเคลียรและฟสิกสพลังงานสูง (Nuclear Physics and High 

Energy Physics) 

ฟส 556 สภาพโนมถวง         3(3-0-6) 

PY 556 Gravitation 

ฟส 557 ทฤษฎีสนามควอนตัม 1       3(3-0-6) 

PY 557 Quantum Field Theory 1      

ฟส 558 ทฤษฎีสนามควอนตัม 2       3(3-0-6) 

PY 558 Quantum Field Theory 2  

ฟส 652 ฟสิกสนิวเคลียรและอนุภาคมูลฐาน     3(3-0-6) 

PY 652 Nuclear Physics and Elementary Particles 

ฟส 656 ฟสิกสพลังงานสูง       3(3-0-6) 

PY 656 High Energy Physics 

 

2.3 หมวดวิชาเลือกฟสิกสสถานะของแข็ง (Solid State Physics) 

ฟส 515 ผลิกศาสตรทางรังสีเอกซขั้นสูง      3(3-0-6) 

PY 515 Advanced X-Ray Crystallography 

ฟส 554 ทฤษฎีควอนตัมของระบบหลายอนุภาค      3(3-0-6) 

PY 554 Quantum Theory of Many Particle Systems 

ฟส 561 วัสดุศาสตรเบ้ืองตน       3(3-0-6) 

PY 561 Introduction to Materials Science 

ฟส 611 ฟสิกสสถานะของแข็ง       3(3-0-6) 

PY 611 Solid State Physics 

ฟส 612 สเปกโทรสโกป        3(3-0-6) 

PY 612 Spectroscopy  
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ฟส 613 ฟสิกสพื้นผิว         3(3-0-6) 

PY 613 Surface Physics 

ฟส 614 ฟงกชันกรีนในฟสิกสสถานะของแข็ง     3(3-0-6) 

PY 614 Green Functions in Solid State Physics 

ฟส 615 สภาพนํายวดย่ิง        3(3-0-6) 

PY 615 Superconductivity 

ฟส 616 ฟสิกสสารก่ึงตัวนํา       3(3-0-6) 

PY 616 Semiconductor Physics  

ฟส 617 ทฤษฎีกลุมในฟสิกสสถานะของแข็ง     3(3-0-6) 

PY 617 Group Theory in Solid State Physics 

ฟส 619 การเลี้ยวเบนรังสีเอกซและการประยุกต     3(3-0-6) 

PY 619 X-ray Diffraction and Applications 

ฟส 663 สารกึ่งตัวนํามิติตํ่าและเทคโนโลยี      3(3-0-6) 

PY 663 Low-dimensional Semiconductors and Technology  

ฟส 669 ฟสิกสพอลิเมอร        3(3-0-6) 

PY 669  Polymer Physics 

ฟส 711 วัสดุแมเหล็กและการประยุกต      3(3-0-6) 

PY 711 Magnetic Materials and Applications 

ฟส 712 ไดอิเล็กทริกเซรามิกและตัวเก็บประจุ     3(3-0-6) 

PY 712 Ceramics Dielectrics and Capacitors 

ฟส 713 ฟสิกสนาโน        3(3-0-6) 

PY 713 Nanophysics 
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2.4 หมวดวิชาเลือกดาราศาสตรฟสิกส (Astrophysics) 

ฟส 622 จักรวาลวิทยา        3(3-0-6) 

PY 622 Cosmology 

ฟส 624 ฟสิกสสุริยะ        3(3-0-6) 

PY 624 Solar Physics 

ฟส 625 รังสีคอสมิก        3(3-0-6) 

PY 625 Cosmic Rays 

ฟส 626 เคร่ืองมือและเทคนิคทางดาราศาสตร     3(2-2-5) 

PY 626 Astronomical Instrumentation and Techniques 

ฟส 628 ดาราศาสตรฟสิกส       3(3-0-6) 

PY 628 Astrophysics 

 

2.5 หมวดวิชาเลือกฟสิกสสุญญากาศ (Vacuum Physics) 

ฟส 618 ฟสิกสพลาสมาและการประยุกต      3(3-0-6) 

PY 618 Plasma Physics and Applications  

ฟส 664 การใชเคร่ืองมือเพื่อวเิคราะหฟสมบาง           3(2-2-5) 

PY 664 Instrumentation for Thin Film Analysis 

ฟส 668 เทคโนโลยีฟลมบาง       3(3-0-6) 

PY 668  Thin Films Technology 

ฟส 761 การออกแบบระบบสุญญากาศเพื่อการสรางและการประยุกต  3(3-0-6) 

PY 761 Vacuum System Design for Construction and Applications 

ฟส 762 ฟลมบางแสง        3(3-0-6) 

PY 762 Optical Thin Films 
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3. ปริญญานิพนธ  

สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเรจ็ปริญญาโท กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

ฟส 799 ปริญญานพินธ       36 หนวยกิต 

PY 799 Dissertation 

สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเรจ็ปริญญาตรี กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

ฟส 798 ปริญญานพินธ       48 หนวยกิต 

PY 798 Dissertation 

 

หมายเหตุ สําหรับวิชาสัมมนา 

 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองผานการใหสัมมนาจํานวน 2 ครั้ง โดยคร้ังแรกให

ลงทะเบียนวิชา ฟส 695 สัมมนาฟสิกส ในปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 สําหรับคร้ังที่สองนั้น ใหเขา

รวมสัมมนาพรอมทั้งใหสัมนาในรายวิชา ฟส 695 สัมมนาฟสิกส อีกครั้ง ในปที ่3 ภาคการศึกษา

ที่ 1 โดยไมนับหนวยกิต  

 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะตองผานการใหสัมมนาจํานวน 1 คร้ัง โดยใหเขารวมสัมมนา

พรอมทั้งใหสัมนาในรายวิชา ฟส 695 สัมมนาฟสิกส ในปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 โดยไมนับ

หนวยกิต  
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 ความหมายของเลขรหัสวิชา 

 1.   ความหมายของรหัสตัวอักษร 

รหัสตัวอักษร ฟส หรือ PY หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาฟสิกส 

 2.  ความหมายของรหัสตวัเลข  

เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ชั้นปทีเ่ปดสอนหรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง กลุมวิชา 

เลขรหัสตัวสุดทาย หมายถึง ลําดับที่รายวิชาตามเลขรหัสตัวกลาง 

 3.  ความหมายของเลขรหัสกลุมวิชา   สาขาวิชาฟสกิส วิชา ฟส 

0 หมายถึง คณิตศาสตร ฟสิกสพื้นฐาน พืน้ฐานการวิจัย และภาษาอังกฤษ 

1 หมายถึง กลศาสตร  ฟสิกสสถานะของแข็งและฟสิกสพลาสมา 

2 หมายถึง อุณหพลศาสตร กลศาสตรสถิติ และดาราศาสตร 

3 หมายถึง คลื่นและแมเหล็กไฟฟา 

4 หมายถึง อิเล็กทรอนิกส และพลังงาน 

5 หมายถึง ฟสิกสแผนใหม ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ทฤษฎีควอนตัม และฟสิกสนิวเคลียร 

6 หมายถึง ฟสิกสประยุกต 

7 หมายถึง คอมพิวเตอร 

8 หมายถึง ปฏิบัติการฟสิกส 

9 หมายถึง สัมมนาฟสิกส  หัวขอพเิศษ โครงงานการศึกษาดวยตนเอง การฝกงานและการ

ฝกสอน 

  4.  ความหมายของเลขรหัสแสดงจํานวนหนวยกิต 

เลขรหัสนอกวงเล็บ  หมายถึง จํานวนหนวยกิตทั้งหมดของรายวิชา 

เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง จํานวนชั่วโมงทฤษฎี 

เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ 

เลขรหัสในวงเล็บตัวท่ี 3 หมายถึง จํานวนชั่วโมงท่ีศึกษาดวยตนเอง 
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3.1.4 แผนการศึกษา  

สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเรจ็ปริญญาโท 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

วิชาบังคับ 

ฟส 733 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟาขัน้สูง          3(3-0-6) 

ฟส 753 กลศาสตรควอนตัมขั้นสูง            3(3-0-6) 

วิชาเลือก   

วิชาเลือก                                         6 หนวยกิต 

(สอบวัดคุณสมบัติ) 

(Qualifying Examination) 

รวมจํานวนหนวยกิต                             6 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต                           6 หนวยกิต 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

ปริญญานิพนธ 

ฟส 799 ปริญญานพินธ                         9 หนวยกิต 

(ลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาโดยไมนับหนวยกิต) 

ปริญญานิพนธ 

ฟส 799 ปริญญานพินธ                      9 หนวยกิต 

(เสนอเคาโครงปริญญานิพนธ) 

รวมจํานวนหนวยกิต                             9 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต                           9 หนวยกิต 

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

ปริญญานิพนธ 

ฟส 799 ปริญญานพินธ                         9 หนวยกิต 

(รายงานความกาวหนาปริญญานพินธ) 

 

ปริญญานิพนธ 

ฟส 799 ปริญญานพินธ                       9 หนวยกิต 

(สัมมนาพิเศษ* ตามเงื่อนไขเพิ่มเติมสําหรับการสําเร็จ

การศึกษา ดังที่ระบุในในหมวดที่ 5 ขอ 3.9)  

(สอบปากเปลาปริญญานิพนธ) 

รวมจํานวนหนวยกิต                             9 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต                           9 หนวยกิต 

*    กอนสอบปากเปลาปริญญานพินธ นสิิตตองนําเสนอผลงานท่ีเปนปริญญานพินธ หรือสวนหนึ่งของ

ปริญญานพินธดวยวาจาตอที่ประชุมวิชาการ หรือในรูปแบบของการใหสัมมนาพเิศษตอคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร 
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สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเรจ็ปริญญาตร ี

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

วิชาบังคับ 

ฟส 502 คณิตศาสตรสําหรับนักฟสิกส         4(4-0-8) 

ฟส 512 กลศาสตรคลาสสิก                     4(4-0-8) 

ฟส 532 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา                  4(4-0-8) 

วิชาบังคับ 

ฟส 552 กลศาสตรควอนตัม                    4(4-0-8) 

ฟส 621 กลศาสตรสถิติ                         3(3-0-6) 

ฟส 601 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับนักฟสิกส     1(0-2-1) 

วิชาเลือก    

วิชาเลือก                                            3 หนวยกิต 

รวมจํานวนหนวยกิต                             12 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต                          11 หนวยกิต 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

วิชาบังคับ 

ฟส 733 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟาขัน้สูง           3(3-0-6) 

ฟส 753 กลศาสตรควอนตัมขั้นสูง             3(3-0-6) 

ฟส 695  สัมมนาฟสิกส                          1(0-2-1) 

วิชาเลือก    

วิชาเลือก                                            3 หนวยกิต 

วิชาเลือก    

วิชาเลือก                                            3 หนวยกิต 

ปริญญานิพนธ 

ฟส 798 ปริญญานพินธ                          6 หนวยกิต 

รวมจํานวนหนวยกิต                             10 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต                               9 หนวยกิต 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

ปริญญานิพนธ 

ฟส 798 ปริญญานพินธ                          7 หนวยกิต 

(ลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาโดยไมนับหนวยกิต) 

(สอบวัดคุณสมบัติ)(Qualifying Examination) 

ปริญญานิพนธ 

ฟส 798 ปริญญานพินธ                          9 หนวยกิต

(เสนอเคาโครงปริญญานิพนธ)  

รวมจํานวนหนวยกิต                               7 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต                               9 หนวยกิต 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

ปริญญานิพนธ 

ฟส 798 ปริญญานพินธ                          9 หนวยกิต 

(รายงานความกาวหนาปริญญานพินธ) 

ปริญญานิพนธ 

ฟส 798 ปริญญานพินธ                       9 หนวยกิต 

(รายงานความกาวหนาปริญญานพินธ) 

รวมจํานวนหนวยกิต                             9 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต                            9 หนวยกิต 

ปท่ี 5 ภาคการศึกษาที่ 1 ปที่ 5 ภาคการศึกษาท่ี 2 

ปริญญานิพนธ 

ฟส 798 ปริญญานพินธ                          8 หนวยกิต 

(รายงานความกาวหนาปริญญานพินธ) 

(สัมมนาพิเศษ* ตามเง่ือนไขเพิ่มเติมสําหรับการสําเร็จ

การศึกษา ดังที่ระบุในหมวดที่ 5 ขอ 3.9) 

(สอบปากเปลาปริญญานิพนธ) 

รวมจํานวนหนวยกิต                               8 หนวยกิต  

*    กอนสอบปากเปลาปริญญานพินธ นสิิตตองนําเสนอผลงานท่ีเปนปริญญานพินธ หรือสวนหนึ่งของ

ปริญญานพินธดวยวาจาตอที่ประชุมวิชาการ หรือในรูปแบบของการใหสัมมนาพเิศษตอคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร 
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3.1.5  คําอธิบายรายวิชา  

  1.  หมวดวิชาบังคับ  

ฟส 502 คณิตศาสตรสําหรับนักฟสิกส 4(4-0-8) 

PY 502  Mathematics for Physicists

สมการเชิงอนพุันธ  ฟงกชันพิเศษ  การวิเคราะหเชิงซอน  การแปลงอินทิกรัล  สมการ

อินทิกรัล  แคลคูลัสของการแปรผัน  เวกเตอร  เมทริกซและเทนเซอร  การวิเคราะหเชิงตัวเลข 

ฟส 512 กลศาสตรคลาสสิก 4(4-0-8) 

PY 512         Classical Mechanics 

                    ลากรานจเจียนและแฮมิลโทเนียน  การเคล่ือนท่ีภายใตแรงศูนยกลาง  พลศาสตรของวัตถุ

เกร็ง ทฤษฎีของการกวัดแกวงนอย ๆ  การแปลงแบบบัญญัติ  ทฤษฎีแฮมิลตัน–จาโคบิ  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 

ฟส 532 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 4(4-0-8) 

PY 532         Electromagnetic Theory 

                    ไฟฟาสถิต  ปญหาคาขอบเขตและฟงกชันกรีน  มัลติโพล  ไดอิเล็กทริก  แมเหล็กสถิต  

สมการแมกซเวลลและกฎอนุรักษ  คล่ืนแมเหล็กไฟฟาและการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟา  การกระเจิง  การ

เล้ียวเบน  การแผรังสีโดยประจุท่ีอัตราเร็วเปล่ียนแปลง 

ฟส 552 กลศาสตรควอนตัม 4(4-0-8) 

PY 552         Quantum Mechanics 

                    ความไมสมบูรณของฟสิกสคลาสสิกและแนวคิดเชิงควอนตัม  สมการชเรอดิงเงอร  วิธีตัว

ดําเนินการ  บอศักย  กําแพงศักย  ตัวแกวงกวัดฮารโมนิก  กลศาสตรเมทริกซและการแทน  โมเมนตัม

เชิงมุมและสปน  อะตอมไฮโดรเจน  การประมาณแบบขึ้นกับเวลาและไมขึ้นกับเวลา  สมมาตรในกลศาสตร

ควอนตัม  ทฤษฎีการกระเจิง  อนุภาคเหมือน  อะตอมฮีเลียม 
ฟส 601 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับนักฟสิกส                               1(0-2-1) 

PY 601         Research Methodology for Physicists    

                    การต้ังสมมติฐานสําหรับงานวิจัย  เทคนิคการสืบคนและวิเคราะหขอมูลจากเอกสารและ

ฐานขอมูล  การเขียนขอเสนอโครงรางงานวิจัย  การเตรียมเอกสารงานวิจัยทางวิทยาศาสตรเพื่อเผยแพร

ผลงาน  จรรยาบรรณการวิจัย 
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ฟส 621 กลศาสตรสถิติ 3(3-0-6) 

PY 621         Statistical Mechanics 

                    กฎของอุณหพลศาสตร  อุณหพลศาสตรมหภาค  ทฤษฎีจลนของปรากฏการณขนสง  

การอธิบายระบบอนุภาคในเชิงสถิติ  วิธีการและการประยุกตกลศาสตรสถิติ  กลศาสตรสถิติเชิงควอนตัม 

ฟส 695 สัมมนาฟสิกส  1(0-2-1) 

PY 695         Physics Seminar  

                    การเขาฟงสัมมนาหรือการบรรยายพิเศษโดยผูเชี่ยวชาญสาขาวิชาฟสิกส   ศึกษาคนควา

บทความวิจัยทางวิทยาศาสตรสาขาวิชาฟสิกส หรือท่ีเกี่ยวของ  วิเคราะห  วิจารณ  เรียบเรียงนําเสนอในที่

ประชุม และการรับฟงความคิดเห็นดานตาง ๆ 

ฟส 733 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟาขั้นสูง 3(3-0-6) 

PY 733         Advanced Electromagnetic Theory 

                   บุรพวิชา : ฟส 532 

                    ตัวนําคล่ืนและโพรงเรโซแนนซ  พลศาสตรของอนุภาคประจุและของสนามแมเหล็กไฟฟา

เชิงสัมพัทธภาพ  การชนระหวางอนุภาคประจุ  เบรมสตราหลุง  การเรงและหนวงทําใหเกิดการแผรังสี 

สนามมัลติโพล 

ฟส 753 กลศาสตรควอนตัมขั้นสูง 3(3-0-6) 

PY 753         Advanced Quantum Mechanics 

                   บุรพวิชา : ฟส 552 

                    โครงสรางอะตอม  ทฤษฎีควอนตัมของสนาม  การดูดกลืน  การแผรังสีในสสาร  สมการ

คลายน-กอรดอน  สมการดิแรก โครงสรางอยางละเอียด ตัวแผ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาฟสิกส   พ.ศ. 2555 

 

 

26 

2. หมวดวิชาเลือก 

2.1 หมวดวิชาเลือกฟสิกสทั่วไป (General Physics) 

ฟส 503 คณิตศาสตรขั้นสูงสําหรับนักฟสิกส 3(3-0-6) 

PY 503         Advanced Mathematics for Physicists 

                    บุรพวชิา : ฟส 502 
                    ฟงกชันแกมมาและฟงกชันเบตา  ฟงกชันไฮเพอรจีออเมตริกและฟงกชันคอนฟลูเอนท  

ไฮเพอรจีออเมตริก  ทฤษฎีกลุม 

ฟส 504 คณิตศาสตรไมเชิงเสน 3(3-0-6) 

PY 504         Non-Linear  Mathematics 

                    สมการอนุพันธไมเชิงเสนอันดับท่ีหน่ึง  สมการเชิงกําหนดและสมการเฟนสุม  สมการ

อนุพันธแบบไมเชิงเสนอันดับท่ีสองและการวิเคราะหระนาบเฟสแบบจําลองผูลา-เหย่ือ  แบบจําลองการ

แขงขัน  วงจํากัด  แผนท่ีเติบโตตามทรัพยากร  ทฤษฎีการแยกสองงาม  สมการอนุพันธไมเชิงเสนอันดับสูง  

โซลิตอนและเคออส 

ฟส 505 ทอพอโลยีและเรขาคณิตสําหรับนักฟสิกส 3(3-0-6) 

PY 505         Topology and Geometry for Physicists 

                    บุรพวชิา : ฟส 502 

                     ปริภูมิทอพอโลยีและฟงกชันตอเนื่อง  ความเชื่อมโยงและความกระชับ  ทฤษฎีบทการอิง

ระยะทาง  กลุมหลักมูล  สนามเวกเตอร  ปริภูมิแทนเจนต  จีโอเดสสิกส  ความโคงของพื้นผิว  เมตริกรีมันน

เนียน  กลุมกระชับ  กลุมลีและพีชคณิตลี 

ฟส 506 การวิเคราะหเชิงตัวเลขสําหรับนักฟสิกส 3(3-0-6) 

PY 506         Numerical Analysis for Physicists 

                   บุรพวิชา : ฟส 502 

                    ความผิดพลาดและเสถียรภาพ  การหารากของสมการไมเชิงเสน  ทฤษฎีการประมาณคา

ในชวง  การประมาณฟงกชัน  การอินทิเกรตเชิงตัวเลข  วิธีวิเคราะหเชิงตัวเลขสําหรับสมการเชิงอนุพันธ

สามัญ  พีชคณิตเชิงเสน  ผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเสน  ปญหาคาไอเกนเมทริกซ  วิธีมอนติ

คารโล  การประยุกตในปญหาฟสิกส 
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ฟส 513 กลศาสตรไมเชิงเสน 3(3-0-6) 

PY 513         Non-Linear Mechanics 

                    บุรพวชิา : ฟส 502 

                     ทฤษฎีเพอรเทอรเบชันแบบคลาสสิก  ตัวแกวงกวัดแบบไมเชิงเสน  เสถียรภาพของผลเฉลย  

เคออสในระบบแฮมิลโทเนียน  ทฤษฎีบทของโคลโมโกโรฟ-อาโนลด-โมสเซอร  พลศาสตรของระบบดิสสิ

เพทิฟ 

ฟส 514 กลศาสตรของไหล 3(3-0-6) 

PY 514         Fluid Mechanics 

                    มุมมองเชิงความตอเนื่องและสมการการเคล่ือนที่ของของไหล  ของไหลสถิต  การอนุรักษ

มวล  การไหลที่ปราศจากความหนืด  ทฤษฎีควบคุมปริมาตร  สมการนาเวียร-สโตกร  และการไหลท่ีมีความ

หนืด  การวิเคราะหเชิงมิติ  ความวนและการไหลเวียน  การไหลศักย  ชั้นขอบลามินา  ระเบียบวิธีผลเฉลย

ชั้นขอบ  ความตึงผิวและผลกระทบตอการไหล  การไหลปนปวน 

ฟส 541 พลังงานทดแทนและส่ิงแวดลอม     3(3-0-6) 

PY 541         Renewable Energy and Environment 

                    ความสําคัญและแหลงท่ีมาของพลังงาน  การเปล่ียนรูปพลังงาน ประเภทของพลังงาน  

เทคโนโลยีพลงังานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย  ไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง พลังงานลม พลังงานชีวมวล 

พลังงานน้ํา พลังงานคล่ืน พลังงานความรอนใตพิภพ  พลังงานกับส่ิงแวดลอม  การอนุรักษพลังงานและ

ส่ิงแวดลอม  มลพิษจากการผลิตพลังงาน  ภาวะโลกรอน  

ฟส 542 เซลลแสงอาทิตย 3(3-0-6) 

PY 542         Solar Cell 
                    ทฤษฎีคล่ืนแมเหล็กไฟฟาของการแผรังสีจากดวงอาทิตย การเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย 

ปรากฏการณโฟโตโวลเตอิค ทฤษฎีสารกึ่งตัวนํา หลักการของเซลลแสงอาทิตย ประเภทและวัสดุของเซลล

แสงอาทิตย กระบวนการผลิตเซลลแสงอาทิตย ประสิทธิภาพของเซลลแสงอาทิตย การประยุกตใชและพัฒนา

ระบบเซลลแสงอาทิตย  

   

   

 

 

  

 

 

 

 



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาฟสิกส   พ.ศ. 2555 

 

 

28 

ฟส 543 เทคโนโลยีชีวมวล  3(3-0-6) 

PY 543         Biomass Technology 

                    ศักยภาพและแหลงพลังงานชีวมวล องคประกอบทางฟสิกสของชีวมวล คาความรอน 

ประเภทของชวีมวล การแปรรูปพลังงานทางเคมีความรอนและทางชีวเคมี เทคโนโลยีแกสชีวภาพ 

เทคโนโลยีไบโอเอทานอล เทคโนโลยีไบโอดีเซล  

ฟส 651 พรมแดนใหมฟสิกส 2(2-0-4) 

PY 651         New Frontiers of Physics 

                    ความกาวหนาและความเคลื่อนไหวใหม ๆ  ซ่ึงมีความสําคัญตอการพัฒนาการของฟสิกส

ทฤษฎีและการทดลอง ความสําคัญและผลกระทบของความรูใหมตอความคิด  ความเช่ือและจิตสํานึกใหม

ของมนุษย 

ฟส 653 ฟสิกสนิวตรอน 3(3-0-6) 

PY 653         Neutron Physics 

                    แหลงกําเนิดนิวตรอน  เคร่ืองวัดนิวตรอน  การแจกแจงพลังงานของนิวตรอน  ภาคตัดขวาง

นิวตรอน  การแพรนิวตรอน  เครื่องปฏิกรณนิวเคลียร  การกอกัมมันตโดยนิวตรอน  การวัดการแผรังสี

นิวตรอน  การกําบังนิวตรอน 

ฟส 659 การแยกกันไดของระบบควอนตัม 3(3-0-6) 

PY 659         Separability of Quantum Systems

                    รูปนัยนิยมของเมทริกซหนาแนน  ปฏิทรรศนอีพีอารและอสมการของเบลล  สถานะที่

แยกกันไดและสถานะท่ีแยกกันไมได  เกณฑซีพีทีและการแยกกันไดของระบบควอนตัมอยางงาย  ระดับ

ความพัวพันและเนกาทิวิที 

ฟส 791 หัวขอพิเศษทางฟสิกสขั้นสูง 1 3(3-0-6) 

PY 791

  

Special Topics in Advanced Physics 1 

หัวขอที่นาสนใจในวิชาฟสิกสหรือสาขาท่ีเก่ียวของ ตามกําหนดของภาควิชาฟสิกส 

ฟส 792 หัวขอพิเศษทางฟสิกสขั้นสูง 2 3(3-0-6) 

PY 792 Special Topics in Advanced Physics 2 

หัวขอที่นาสนใจในวิชาฟสิกสหรือสาขาท่ีเก่ียวของ ตามกําหนดของภาควิชาฟสิกส 
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2.2 หมวดวิชาเลือกฟสิกสการแผรังสีและฟสิกสพลังงานสงู (Radiation Physics and 

High Energy Physics) 

ฟส 556 สภาพโนมถวง 3(3-0-6) 

PY 556         Gravitation 

                    บุรพวชิา : ฟส 512 

                     ฟสิกสในปริภูมิเวลาเชิงราบ  คณิตศาสตรในปริภูมิเวลาเชิงโคง  สัมพัทธภาพพิเศษในรูป

เทนเซอร  หลักของสมมูล  ความโคงรีมันนเนียน  สมการไอนสไตน  หลุมดํา  จักรวาลวิทยาเชิงสัมพัทธภาพ  

ปริภูมิเวลาของความโคงคงท่ี  ทฤษฎีคาลูซา-คลายน  พรมแดนสัมพัทธภาพ 

ฟส 557 ทฤษฎีสนามควอนตัม 1 3(3-0-6) 

PY 557          Quantum Field Theory 1 

                     บุรพวิชา: ฟส 552 กลศาสตรควอนตัม หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 
                    สมการคลายน-กอรดอน สมการดิแรก สนามอันตรกิริยากับแผนภาพไฟยนแมน  

อินทิกรัลเสนทาง พลศาสตรไฟฟาเชิงควอนตัม 

ฟส 558 ทฤษฎีสนามควอนตัม 2 3(3-0-6) 

PY 558         Quantum Field Theory 2 

                    บุรพวชิา: ฟส 557 ทฤษฎีสนามควอนตัม 1  

                    รีนอรมอลไลเซชัน ทฤษฎเีกจนอน-อบีเลียน พลศาสตรรงคเชิงควอนตัม  

การแตกสมมาตรเอง 

ฟส 652 ฟสิกสนิวเคลียรและอนุภาคมูลฐาน 3(3-0-6) 

PY 652         Nuclear Physics and Elementary Particles 

                     ครงสรางนิวเคลียส  การสลายนิวเคลียส  ปฏิกิริยานิวเคลียร  อุปกรณนิวเคลียร  ฟสิกส

นิวตรอน  อนุภาคมูลฐาน 

ฟส 656 ฟสิกสพลังงานสูง 3(3-0-6) 

PY 656         High Energy Physics        

                    การจําแนกประเภทและอันตรกิริยาของอนุภาคมูลฐาน กฎการอนุรักษและสมมาตร 

เคร่ืองวัดอนุภาคและเครื่องเรงอนุภาค อันตรกิริยาฮาดรอน-ฮาดรอนและฮาดรอนสเปกโทรสโกป 

แบบจําลองควารกของฮาดรอน อันตรกิริยาทางแมเหล็กไฟฟาและอันตรกิริยาอยางออน ทฤษฎีสนามรวม 
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2.3 หมวดวิชาเลือกฟสิกสสถานะของแข็ง (Solid State Physics) 

ฟส 515 ผลิกศาสตรรังสีเอกซขั้นสูง 3(3-0-6) 

PY 515         Advanced X-ray Crystallography

                    สัณฐานวิทยาของผลึก  ดัชนีมิลเลอร  การวัดมุมของผลึก  ฉายาผลึก  โครงสรางระเบียบ

ภายในผลึกใน 1, 2 และ 3 ทิศทาง  สมมาตร  พอยทกรุป  สเปซกรุป  ผลิกศาสตรรังสีเอกซ  การวิเคราะห

โครงสรางทางผลิกศาสตรดวยเทคนิคการทดลองขั้นสูง 

ฟส 554 ทฤษฎีควอนตัมเบ้ืองตนของระบบหลายอนุภาค 3(3-0-6) 

PY 554          Introduction to Quantum Theory of Many Particle Systems 

                     บุรพวิชา : ฟส 552 

                     ควอนไทเซชันอันดับท่ีสอง  การทบทวนอุณหพลศาสตรและกลศาสตรสถิติ  สถานะพื้นของ

ระบบเฟอรมิ  ระบบโบส  ทฤษฎีเพอรเทอรเบชันของปญหาระบบหลายอนุภาคที่อุณหภูมิหนึ่ง  การประยุกต

กับระบบหลายอนุภาค 

ฟส 561 วัสดุศาสตรเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

PY 561         Introduction to Materials Science 

                    ความรูพื้นฐานดานผลิกศาสตร แรงยึดเหน่ียวในของแข็ง ตําหนิ  ความเชื่อมโยงระหวาง

โครงสรางพันธะและสมบัติของวัสดุ  สมบัติเชิงกล เชิงความรอน เชิงไฟฟา และเชิงแสงของวัสดุ 

ฟส 611 ฟสิกสสถานะของแข็ง 3(3-0-6) 

PY 611         Solid State Physics 

                    โครงสรางผลึก แลททิซสวนกลับ  แรงยึดเหนี่ยวในผลึก   โฟนอน   แบบจําลอง

อิเล็กตรอนอิสระ  ทฤษฎีแถบพลังงาน  ตัวนํายวดยิ่ง  สมบัติเชิงไฟฟาและแมเหล็กของของแข็ง 

ฟส 612 สเปกโทรสโกป 3(3-0-6) 

PY 612         Spectroscopy 

                    ทฤษฎีควอนตัมของสเปกโทรสโกป  การแผรังสีของคล่ืนแมเหล็กไฟฟาและอันตรกิริยา

ระหวางคล่ืนแมเหล็กไฟฟากับอะตอมและโมเลกุล  สเปกโทรสโกปโฟโตอิเล็กตรอน  สเปกโทรสโกป

อิเล็กตรอนโอเยร  สเปกโทรสโกปเอ็นเอ็มอาร  สเปกโทรสโกปฟลูออเรสเซนซ  สเปกโทรสโกปอินฟราเรด  

สเปกโทรสโกปรามัน  และสเปกโทรสโกปรังสีเอกซ 
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ฟส 613 ฟสิกสพื้นผิว 3(3-0-6) 

PY 613         Surface Physics 

                    ผลึกวิทยาพื้นผิว  อุณหพลศาสตรและกลศาสตรสถิติของพื้นผิว    โครงสรางทาง

อิเล็กทรอนิกสของพื้นผิว  การสรางของพื้นผิวใหม  โครงสรางของชั้นท่ีถูกดูดซับ  การเปล่ียนเฟสบนพื้นผิว

บทบาทของพื้นผิวฟสิกสในการทําวัสดุนวัตกรรม  ระบบสุญญากาศที่มีระดับสูงย่ิง  วิธีวิเคราะหพื้นผิว  

ฟส 614 ฟงกชันกรีนในฟสิกสสถานะของแข็ง 3(3-0-6) 

PY 614         Green Functions in Solid State Physics 

                    บุรพวิชา : ฟส 611 

                    ระบบท่ีมีอันตรกิริยาตอกัน  ฟงกชันกรีนของอนุภาคเดี่ยว  การควอนไทซอันดับที่สอง  

ฟงกชันกรีนของอนุภาคหลายตัว  พลังงานในตนเอง  การแทนอนุกรมฟงกชันกรีนดวยแผนภาพฟงกชันกรีน

และตัวนํายวดย่ิง 

ฟส 615 สภาพนํายวดย่ิง 3(3-0-6) 

PY 615         Superconductivity 

                    บุรพวิชา : ฟส 611 

                    ประวัติความเปนมาของสภาพนํายวดย่ิง  แบบจําลองควอนตัมเชิงมหภาค  ทฤษฎีบารดีน-คู

เปอร-ชริฟเฟอรของตัวนํายวดย่ิงคลาสสิก  ตัวนํายวดย่ิงชนิดท่ีสอง  ตัวนํายวดย่ิงอุณหภูมิสูง  การประยุกต  

พรมแดนสภาพนํายวดยิ่ง 

ฟส 616 ฟสิกสสารก่ึงตัวนํา 3(3-0-6) 

PY 616         Semiconductor Physics 

                     โครงสรางผลึกของสารกึ่งตัวนํา  โครงสรางแถบพลังงาน  สภาพนําไฟฟาของสารก่ึงตัวนํา

บริสุทธิ์และสารก่ึงตัวนําท่ีมีสารเจือ  รอยตอพี-เอ็น  ผลกระทบของสนามแมเหล็กและสนามไฟฟา   สมบัติ

เชิงแสง  อุปกรณสารก่ึงตัวนํา  การเตรียมสารก่ึงตัวนําสารก่ึงตัวนํา 

อสัณฐาน 

ฟส 617 ทฤษฎีกลุมในฟสิกสสถานะของแข็ง 3(3-0-6) 

PY 617         Group Theory in Solid State Physics 

                    บุรพวิชา : ฟส 552 

                    ทฤษฎีกลุมพื้นฐาน  ตัวแทนกลุม  เวกเตอรมูลฐาน  ฟงกชันมูลฐาน  สมมาตรผลึก  เทน

เซอรและสมมาตร  แถบพลังงานในของแข็ง 
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ฟส 619 การเล้ียวเบนรังสีเอกซและการประยุกต 3(2-2-5) 

PY 619         X-ray Diffraction and Applications 

                    ทฤษฎีการเล้ียวเบนรังสีเอกซ  แลททิซสวนกลับ  การเตรียมสารตัวอยาง  การวิเคราะห

โครงสรางผลึกสําหรับนักฟสิกส 
ฟส 663 สารก่ึงตัวนํามิติตํ่าและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

PY 663         Low-dimensional Semiconductors and Technology 

                    ฟสิกสพื้นฐานของสารก่ึงตัวนํา  โครงสรางสารก่ึงตัวนําท่ีมีมิติตํ่า  สมบัติเชิงไฟฟาและเชิง

แสงของสารกึ่งตัวนําที่มีมิติตํ่า  อุปกรณสารกึ่งตัวนําขั้นสูง  นาโนเทคโนโลยี 

ฟส 669 ฟสิกสพอลเิมอร     3(3-0-6) 

PY 669         Polymer Physics 

                    โครงสรางของพอลิเมอร  โครงรูปของพอลิเมอรเสนเด่ียว อุณหพลศาสตรของพอลิเมอร

ผสมและสารละลายพอลิเมอร พอลิเมอรโครงขายและแบบเจล  สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร 

ฟส 711 วัสดุแมเหล็กและการประยุกต 3(3-0-6) 

PY 711         Magnetic Materials and Applications      

                    เซรามิกแมเหล็ก แบบจําลองเฟอไรท สมบัติที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเชิงแมเหล็ก         

การเตรียมเฟอไรท การประยุกต 

ฟส 712 ไดอิเล็กทริกเซรามิกและตัวเก็บประจุ  3(3-0-6) 

PY 712         Ceramics Dielectrics and Capacitors      

                    ความแข็งแกรงของไดอิเล็กทริก ความตานทานเชิงอุณหภูมิแบบช็อก ตัวเก็บประจุ ฉนวน

และไดอิเล็กทริกเซรามิกที่มีสภาพยอมตํ่า ปานกลางและสูง 

ฟส 713 ฟสิกสนาโน  3(3-0-6) 

PY 713         Nanophysics        

                    ระบบของการสรางส่ิงที่เล็กระดับอะตอม ธรรมชาติเชิงควอนตัมในโลกนาโน ผลทาง

ควอนตัมท่ีมีตอโลกมหภาค การทดลองฟสิกสในแนวของการสรางเชิงนาโนและเทคโนโลยีนาโน 
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2.4 หมวดวิชาเลือกดาราศาสตรฟสิกส (Astrophysics) 

ฟส 622 จักรวาลวิทยา 3(3-0-6) 

PY 622         Cosmology 

                    ประวัติทางความคิดเก่ียวกับเอกภพ  ทบทวนดานสังเกตการณ  แรงโนมถวงนิวตัน  

แบบจําลองเอกภพของนิวตัน  รูปทรงเรขาคณิตของเอกภพ  พารามิเตอรของการสังเกตการณ  อายุของเอก

ภพ  ความหนาแนนของเอกภพและสสารมืด  รังสีคอสมิกไมโครเวฟพื้นหลัง เอกภพเม่ือแรกเร่ิม  กําเนิด

ของธาตุมวลเบา  เอกภพท่ีพองตัว  โครงสรางในเอกภพ 

ฟส 624 ฟสิกสสุริยะ 3(3-0-6) 

PY 624         Solar Physics         

                    บรรยากาศสุริยะยามสงบ ดอกดวงสุริยะ สปคุลล โครงสรางโครโมสเฟยร โคโรนาสุริยะ 

สนามแมเหล็กจากดวงอาทิตย การเคล่ือนท่ีในบรรยากาศของดวงอาทิตย การปลอยคล่ืนวิทยุจากดวงอาทิตย 

กัมมันตภาพจากดวงอาทิตย จุดและวัฏจักรบนดวงอาทิตย การปะทุบนดวงอาทิตยและปรากฏการณที่

เก่ียวของ การปลอยมวลสารจากโคโรนา 

ฟส 625 รังสีคอสมิก 3(3-0-6) 

PY 625         Cosmic Rays         

                    รังสีคอสมิกจากดาราจักร จากระบบสุริยะ และจากการปะทุบนดวงอาทิตย นิวทริโนจากดวง

อาทิตย รังสีคอสมิกพลังงานสูง อนุภาคที่มีประจุและรังสีแกมมา 

ฟส 626 เคร่ืองมือและเทคนิคทางดาราศาสตร 3(2-2-5) 

PY 626         Astronomical  Instumentation and Techniques 

                    สมบัติพื้นฐานและพารามิเตอรของกลองโทรทรรศนเชิงแสง  กลองโทรทรรศนชนิดสะทอน

แสงและหักเหแส ระบบแสง  การออกแบบเชิงกลเก่ียวกับตัวกลองและฐานกลอง  อุปกรณที่เก่ียวกับกลอง

โทรทรรศน  กลองโทรทรรศนขนาดใหญ  กลองโทรทรรศนวิทยุ  กลองโทรทรรศนคลื่นมิลลิเมตร  กลอง

โทรทรรศนรังสีเอ็กซ  กลองโทรทรรศนรังสีแกมมา  กลองโทรทรรศนนิวตริโน  กลองโทรทรรศนคล่ืนโนม

ถวง 

ฟส 628 ดาราศาสตรฟสิกส 3(3-0-6) 

PY 628         Astrophysics 

                    ความรูพื้นฐานเก่ียวกับดาวฤกษและระบบดาวฤกษ  ดวงอาทิตยในฐานะดาวฤกษดวงหน่ึง  

ธรรมชาติของดาวฤกษ  การกําเนิดของดาวฤกษ  วิวัฒนาการของดาวฤกษ  ดาวนิวตรอน  หลุมดํา  สเกล

ระยะทางคอสมิก  ทฤษฎีฟสิกสของดาวฤกษ  ดาราจักร  วัตถุก่ึงดาวฤกษ  บลาซาร  แกแลกซีกัมมันต 
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2..5 หมวดวชิาเลือกฟสิกสสุญญากาศ (Vacuum Physics) 

ฟส 618 ฟสิกสพลาสมาและการประยุกต 3(3-0-6) 

PY 618         Plasma Physics and Applications 

                    หลักการของพลาสมา การเคล่ือนท่ีของอนุภาคเด่ียว ทฤษฎีการไหลของพลาสมา  คล่ืน

พลาสมา ความสมดุลและเสถียรภาพ ทฤษฎีจลน ผลกระทบแบบไมเชิงเสน  เทคโนโลยีพลาสมา พลาสมา

เชิงอุตสาหกรรม และการประยุกตสําหรับเทคโนโลยีฟวชัน 

ฟส 664 การใชเคร่ืองมือเพื่อวิเคราะหฟลมบาง         3(2-2-5) 

PY 664         Instrumentation for Thin Film Analysis

                   ฟสิกสพืน้ฐานของการวัด  เทคนิคการวัดและการวิเคราะหขอมูล  เทคนิคสเปกตรัมแบบการ

ดูดกลืนและการปลดปลอย  เทคนิคการเลีย้วเบนและการกระเจิง  การใชเคร่ืองมือเพื่อวเิคราะหฟลมบางเชิง

พื้นผิว องคประกอบเชิงเคมีและเชิงโครงสราง 

ฟส 668 เทคโนโลยีฟลมบาง 3(3-0-6) 

PY 668         Thin Films Technology 

                   ความรูและเทคนิคการเตรียมฟลมบางดวยวิธีกายภาพและเคมี  กลไกการเกิดฟลมบาง  การ

วิเคราะหสมบัติเชิงกล เชิงไฟฟา โครงสรางชนิดและองคประกอบของฟลมบาง 

ฟส 761 การออกแบบระบบสุญญากาศเพื่อการสรางและการประยุกต 3(3-0-6) 

PY 761         Vacuum System Design for Construction and Applications 

                    แนวคิดเก่ียวกับฟสิกสสุญญากาศ ประเภทและสมบัติของวัสดุ สวนประกอบของระบบ

สุญญากาศเพื่อใชในการออกแบบระบบสุญญากาศระดับสูงและสูงมาก ระบบการออกแบบอุปกรณเฉพาะ

ดาน วิธีการสรางชิ้นงานเพ่ือใชในระบบสุญญากาศ และการประยุกตระบบสุญญากาศระดับสูงมากกับ

งานวิจัยฟสิกสและอุตสาหกรรม 

ฟส 762 ฟลมบางแสง 3(3-0-6) 

PY 762         Optical Thin Films        

                    แนวคิดเบ้ืองตนเก่ียวกับฟลมบางและฟลมบางแสง อันตรกิริยาระหวางคลื่นแมเหล็กไฟฟา

กับวัสดุ เทคนิคและกระบวนการเตรียมฟลมบางแสง การออกแบบระบบฟลมบางแสงและแผนกรองแสง 

โครงสรางและสมบัติของฟลมบางแสง การตรวจวัดคาคงท่ีเชิงแสงของฟลมบาง การประยุกตฟลมบางแสง 

 

 

 



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาฟสิกส   พ.ศ. 2555 

 

 

35 

 

  3.  หมวดปรญิญานิพนธ 

ฟส 798 ปริญญานิพนธ  48 หนวยกิต 

PY 798         Dissertation 

                    วิจัยดานฟสิกสบริสุทธิ์ หรือฟสิกสประยุกต หรือวิทยาการท่ีมีความสัมพันธกับฟสิกสเพื่อให

เกิดองคความรูใหม  (สําหรับนิสิตระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ที่เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) 

ฟส 799 ปริญญานิพนธ  36 หนวยกิต 

PY 799         Dissertation 

                    วิจัยดานฟสิกสบริสุทธิ์ หรือฟสิกสประยุกต หรือวิทยาการท่ีมีความสัมพันธกับฟสิกสเพื่อให

เกิดองคความรูใหม   (สําหรับนิสิตระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ที่เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 
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3.2  ช่ือ สกุล  เลขประจําตวัประชาชน  ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับที ่ รายช่ือคณาจารย คุณวุฒิการศึกษา  

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)  

ปที่จบ 

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา เลขประจําตัว

ประชาชน 

1 รศ.ดร.พงษแกว   

อุดมสมุทรหิรัญ* 

วท.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2533 

วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2536 

วท.ด. (ฟสิกส) พ.ศ. 2544 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

xxxxxxxxxxxxx 

2 ผศ.ดร.สุพจน  มุศิริ*
 
 วท.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2531 

วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2535 

Ph.D. (Physics) พ.ศ. 

2546 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

University of Tennessee, USA. 

xxxxxxxxxxxxx 

3 ดร.เขม  พุมสะอาด* วท.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2541 

วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2543 

Dr.rer.nat. (Physics) พ.ศ. 

2549 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

University of Tuebingen, 

Germany 

xxxxxxxxxxxxx 

4 ดร.ทรงศักด์ิ  พงษหิรัญ B.Sc. (Physics) พ.ศ. 

2545 

M.Sc. (Physics) พ.ศ. 

2547 

Ph.D. (Physics) พ.ศ. 

2550 

Moscow State University, 

Russia 

Moscow State University, 

Russia 

Moscow State University, 

Russia 

xxxxxxxxxxxxx 

5 ดร.นพมณี  ศุภนาม วท.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2542 

วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2545 

วท.ด. (ฟสิกส) พ.ศ. 2553 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

xxxxxxxxxxxxx 

 

หมายเหตุ  *อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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  3.2.2 อาจารยประจํา 

ลําดับที ่ รายชื่อคณาจารย คุณวุฒิการศึกษา  

(สาขาวิชา) ปที่จบ 

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา เลขประจําตัว

ประชาชน 

1 รศ.ดร.ณสรรค  ผลโภค Ph.D. (Physics:NMR) พ.ศ. 

2531 

Kent State University, USA. xxxxxxxxxxxxx 

2 รศ.ดร.พงษแกว  อุดมสมุทร

หิรัญ 

วท.ด. (ฟสิกส) พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี xxxxxxxxxxxxx 

3 ผศ.บัญชา  ศิลปสกุลสุข วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2527 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย xxxxxxxxxxxxx 

4 ผศ.ศิริกุล  รัตนธรรมพันธ วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2519 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย xxxxxxxxxxxxx 

5 ผศ.ศิริลักษณ  เรืองรุงโรจน M.Phil. (Physics)  

พ.ศ.2544 

University of Warwick, UK xxxxxxxxxxxxx 

6 ดร.เขม  พุมสะอาด Dr.rer.nat. (Physics)  

พ.ศ. 2549 

University of Tuebingen, 

Germany 

xxxxxxxxxxxxx 

7 ดร.จตุรงค  สุคนธชาติ Dr.rer.nat (Physics) 

พ.ศ. 2548 

Institute of Astrophysics, 

University of Innsbruck, 

Austria 

xxxxxxxxxxxxx 

8 อาจารยจามรี   

อมรโกศลพันธ 

วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2546 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย xxxxxxxxxxxxx 

9 อาจารยจารุภัทร  ดิษรัฐกิจ วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยมหิดล xxxxxxxxxxxxx 

10 ดร.ทรงศักด์ิ  พงษหิรัญ Ph.D. (Physics) พ.ศ. 2550 Moscow State University, 

Russia 

xxxxxxxxxxxxx 

11 ดร.นพมณี  ศุภนาม วท.ด. (ฟสิกส) พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี xxxxxxxxxxxxx 

12 ดร.ปณิธาน  วนากมล Ph.D.  (Material Science 

and Engineering) พ.ศ.2549 

Massachusette Institute of 

Technology, USA. 

xxxxxxxxxxxxx 

13 ดร.ปทมาศ  บิณฑจิตต Ph.D. (Material Science and 

Engineering) พ.ศ.2552 

The Pennsylvania State 

University, USA. 

xxxxxxxxxxxxx 

14 ดร.ภูณิศรา  ล้ิมนนทกุล ปร.ด. (ฟสิกส) พ.ศ. 2553 มหาวิทาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี 

xxxxxxxxxxxxx 

15 นายมาโนชญ  เฮงวัฒนะ วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx 

16 ดร.วิชุดา  บุญยรัตกลิน วท.ด. (ฟสิกส) พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี xxxxxxxxxxxxx 

17 นายสมศักด์ิ  มณีรัตนะกูล วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2529 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย xxxxxxxxxxxxx 

18 ดร.สิริ  สิรินิลกุล วท.ด. (ฟสิกส) พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี xxxxxxxxxxxxx 

19 ผศ.ดร.สุพจน  มุศิริ Ph.D. (Physics) พ.ศ. 2546 University of Tennessee, 

USA. 

xxxxxxxxxxxxx 

20 ดร.สุพิชญ  แขมมณี วท.ด. (ฟสิกส) พ.ศ. 2548 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย xxxxxxxxxxxxx 
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ลําดับที ่ รายชื่อคณาจารย คุณวุฒิการศึกษา  

(สาขาวิชา) ปที่จบ 

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา เลขประจําตัว

ประชาชน 

21 ดร.อารียา  เอี่ยมบู วท.ด. (วัสดุศาสตร)  

พ.ศ. 2548 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม xxxxxxxxxxxxx 

22 ดร.อนุศิษฏ  ทองนํา วท.ด. (ฟสิกส) พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยขอนแกน xxxxxxxxxxxxx 

23 นายอิทธิศักด์ิ  ลัชชานนท วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2531 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย xxxxxxxxxxxxx 

 

 
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี) 

 ไมมี 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

 ตองเปนหัวขอทางฟสิกสบริสุทธิ์หรือฟสิกสประยุกต และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

 5.1  คําอธิบายโดยยอ 

 ทําวิจัยรายบุคคลทางฟสิกสบริสุทธิ์หรือฟสิกสประยุกต ที่แสดงใหเห็นความเขาใจในเนื้อหาสาระ

หลักของสาขาวิชาอยางถองแท  โดยคํานึงถึงจรรยาบรรณและจริยธรรมในการวิจัย 

 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู 

 นิสิตมีความรูและความเขาใจในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาอยางถองแท  มีการวิเคราะห 

สังเคราะหและใชงานวิจัย รวมถึงผลงานวิชาการอยางบูรณาการ ใหเขากับองคความรูเดิมหรือเสนอเปน

ความรูใหม เพื่อใหสามารถวิเคราะหและหาขอสรุปของปญหาที่ซับซอนได   สามารถวางแผนและ

ดําเนินงานวิจัยไดดวยตนเอง จนนํามาสูขอสรุปที่สมบูรณ 

 5.3 ชวงเวลา 

 สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี เริ่มทําวิจัยต้ังแตภาคการศึกษาท่ี 4 เปนตนไป และ สําหรับ

ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท เริ่มทําวิจัยต้ังแตภาคการศึกษาท่ี 3 เปนตนไป 

 5.4 จํานวนหนวยกิต 

 สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี คิดจํานวนหนวยกิตปริญญานิพนธ 48 หนวยกิต และ 

สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท คิดจํานวนหนวยกิตปริญญานิพนธ 36 หนวยกิต  
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 5.5 การเตรยีมการ 

 ภาควิชาฯ ใหคําแนะนําและชวยเหลือนิสิตดานวิจัยและวิชาการ โดยดําเนนิการดังน้ี 

  5.5.1 จัดวิชาสัมมนา และระเบียบวิธีวิจัยเพื่อใหนิสิต ศึกษาคนควาบทความวิจัยทาง

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  วิเคราะห  วิจารณ  เรียบเรียงและนําเสนอในท่ีประชุม  และศึกษาเทคนิค

การสืบคน  การวิเคราะหขอมูลจากเอกสารและฐานขอมูล  การเขียนโครงรางวิจัยและการเตรียมเอกสาร

วิจัยทางฟสิกสเพื่อเผยแพรผลงาน  

  5.5.2 จัดระบบอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา   

       5.5.3 ติดตามความกาวหนาในการทําวิจัยโดยนิสิตในหลักสูตรทุกชั้นปจะตองรายงาน

ความกาวหนาการทําปริญญานิพนธตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกภาคการศึกษา 

      5.5.4 ใหขอมลูเก่ียวกับระเบียบ กําหนดการ และรูปแบบในการทําปริญญานิพนธ  

 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 

  5.6.1 กําหนดใหมีการสอบเคาโครงปริญญานิพนธ  การสอบปากเปลา และตองมีการ

ตีพิมพผลงานปริญญานิพนธหรือสวนหนึ่งของปริญญานิพนธของนิสิตในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการ

ซ่ึงเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา 

  5.6.2  กอนสอบปากเปลาปริญญานิพนธ นิสิตตองนําเสนอผลงานท่ีเปนปริญญานิพนธ 

หรือสวนหนึ่งของปริญญานิพนธดวยวาจาตอที่ประชุมวิชาการ หรือในรูปแบบของการใหสัมมนาพิเศษตอ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. มีความซ่ือสัตย มีคุณธรรม จริยธรรม มี

ความรับผิดชอบ  มีจิตสาธารณะ  

 

 

 

 

 

2. มีความรู ความเขาใจในองคความรูทาง
ฟสิกสอยางถองแท   และสามารถพัฒนา

องคความรูเพือ่นําไปประยุกตใชในการ

ทําวิจัย ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

โดยคํานึงถึงจรรยาบรรณการวิจัย  

 

 

 

 

3. มีความสามารถในการส่ือสาร และนําเสนอ 

ทางวิชาการ ทั้งในเนื้อหาของหลักการ 

ความกาวหนา ผลงานวิจัย และองค

ความรู ทางดานฟสิกส ดวยวิธีการตางๆ 

ซ่ึงเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

1.1 มีการสอดแทรก  และสงเสริม ใหนิสิตมี

ความซ่ือสัตย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ

รับผิดชอบ ในการเรียนการสอนทุกรายวิชาใน

หลักสูตร 

1.2 สงเสริม และสนับสนุนใหนิสิตไดเขารวม

กิจกรรมหรือโครงการท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา

สังคม อนุรักษส่ิงแวดลอมเพือ่ปลุกจิตสาธารณะ 

2.1 มีการจัดรายวิชาใหนิสิตเลือกเรียนท่ี

หลากหลายนอกเหนือจากวิชาพื้นฐาน เพื่อใหนิสิต

ได เ ลือกเรียนตรงตามความสนใจ  และชวย

เสริมสรางในการทําวิจัย   

2.2 มีการปลูกฝงจรรยาบรรณการวิจัย  โดย

สอดแทรกอยูในรายวิชาท่ีสอน  

2.3  ปลูกฝงใหนิสิตมีการแสวงหาความรูและ

แกปญหาดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดย

สอดแทรกอยูในรายวิชาท่ีสอน 

3.1 ในบางรายวิชา มีการกําหนดใหนิสิตนําเสนอ 

เนื้อหาทางวิชาการดวยวิธีตางกันๆ 

3.2 นิสิตตองนําเสนอผลงานวิจัยที่เปนสวนหน่ึงของ

วิทยานิพนธ ตอที่ประชุมวิชาการ ตอสาธารณชน 

หรือ ตอกรรมการบริหารหลักสูตร ซ่ึงเปนเง่ือนไข

สําหรับการจบการศึกษา 

 

 



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาฟสิกส   พ.ศ. 2555 

 

 

41 

2.   การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน   

 

 2.1  ดานคุณธรรมจริยธรรม 

ผลการเรียนรูดานคุณธรรม

และจริยธรรม 

กลยุทธการสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

(1)   มีความซ่ือสัตย มีระเบียบ

วินัย  การรับผิดชอบ การตรง

ตอเวลา  มีจิตสาธารณะ มีความ

เคารพสิทธิและความเห็นของ

ผูอ่ืน 

(2)   สามารถจัดการปญหาทาง

คุณธรรม จริยธรรมท่ีซับซอน

เชิงวิชาการหรือวิชาชพี โดย

วินิจฉัยอยางผูรู ดวยความ

ยุติธรรมและมีเหตุผล โดย

สอดคลองกับคานิยมอันดีงาม 

(3)  มีภาวะผูนําในการสงเสริม

ใหมีการประพฤติปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชพีอยางมี

คุณธรรมและจริยธรรม 

(1)   ในแตละรายวิชามีการ

สอดแทรก เรื่องคุณธรรม 

จริยธรรม ดานความซ่ือสัตย มี

ระเบียบวินัย  การรับผิดชอบ 

การตรงตอเวลา  การความ

เคารพสิทธิและความเห็นของ

ผูอ่ืน รวมท้ังมีการเนนยํ้าถึงง

ความสําคัญของจรรยาบรรณใน

วิชาชพี  จรรยาบรรณการทํางาน

วิจัย โดยปรากฎใน คําอธิบาย

รายวิชาในบางวิชา 

(2)  สงเสริมใหนิสิตเขารวม

กิจกรรมหรือโครงการเพื่อ

สงเสริมและพฒันาผลการ

เรียนรูในดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

(1)   ประเมินผลจากงานท่ี

มอบหมายในแตละรายวิชา  การ

เขาชั้นเรียน   

(2)   ประเมินผลจากการ

พฤติกรรม ทัศนคติ และการ

แสดงออกทางดานตาง ๆ ของ

นิสิต   

(3)   ประเมินผลจาก

แบบสอบถามหลังการเขารวม

กิจกรรมหรือโครงการ 

(4)   ประเมินผลจากการ

ประเมินตนเองของนิสิต 
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 2.2  ดานความรู 

ผลการเรียนรูดานความรู กลยุทธการสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

(1) พัฒนานวัตกรรมหรือสราง

องคความรูใหม  

(2)  มคีวามรูและความเขาใจ

ในเนื้อหาสาระหลักดานฟสิกส  

และนําไปประยุกตใชในการ

ทํางานได 

(3)  มีความรูและความเขาใจ

ในกระบวนการการทําวิจัย 

รวมท้ังการพัฒนาและ

ประยุกตใชความรูใหมทาง

ฟสิกส  เพื่อสามารถพัฒนา

งานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(4)  มคีวามรูและความเขาใจ

ถึงผลกระทบของงานวิจัยใน

ปจจุบัน ที่มีตอองคความรูใน

สาขาวิชาฟสิกส และวิชาชพี 

 

(1)  สงเสริมใหผูสอนมีเทคนคิ

การจัดการเรียนการสอนที่

หลากหลาย  เพือ่ใหนิสิตไดรับ

ความรูและความเขาใจ ในสาระหลัก

ดานฟสิกส   และการทําวิจัย 

(2)  มีการเชญิผูเชี่ยวชาญที่มี

ประสบการณดานการทําวิจัยใน

สาขาวิชาฟสิกส หรือสาขาวิชาท่ี

เก่ียวของเพื่อเปนวิทยากรใน

การบรรยาย หรือใหสัมมนา แก

นิสิตในหลักสตูร 

(3)  สงเสริมใหนิสิตเขารวมฟง

การบรรยาย การสัมมนา การ

อบรม  หรือการประชุมทาง

วิชาการดานฟสิกส หรือสาขาที่

เก่ียวของ เพื่อเพิ่มพูนความรู

ความเขาใจ และประสบการณ 

ในการวิจัย  หรือ การ

ประยุกตใชความรูใหมทาง

ฟสิกส   

(1)  ประเมินผลจากการสอบ

วัดผลในแตละรายวิชา 

(2)  ประเมินผลจากผลสัมฤทธ์ิ

ของปริญญานิพนธ หรืองานวิจัย

ของนิสิต และการเผยแพร

งานวิจัยในรูปแบบตาง ๆ 

(3)  ประเมินผลจากการเขารวม

การบรรยาย การสัมมนา การ

อบรม  หรือการประชุมทาง

วิชาการดานฟสิกส หรือสาขาที่

เก่ียวของ 

(4)   ประเมินผลจากการ

ประเมินตนเองของนิสิต 
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 2.3   ดานทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรูดานทักษะทาง

ปญญา 

กลยุทธการสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

(1)  สามารถนําความรูความ

เขาใจในดานฟสิกส  รวมท้ัง

พัฒนาแนวคดิริเร่ิมสรางสรรค 

ไปประยุกตใชแกปญหาทาง

วิชาการ และวิชาชพีได 

(2)  สามารถสังเคราะหและใช

งานวิจัย รวมถึงผลงานวิชาการ

อยางบูรณาการ ใหเขากับองค

ความรูเดิมหรือเสนอเปนความรู

ใหม เพื่อวเิคราะหและหา

ขอสรุปของปญหาที่ซับซอนได 

 

(3)  สามารถวางแผนและ

ดําเนินงานวิจยัไดดวยตนเอง 

จนนํามาสูขอสรุปที่สมบูรณ 

 

 

 

 

 

 

(1) จัดใหมีการเรียนการสอน

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  มกีาร

เรียนรูดวยการสืบคนดวย

ตนเอง  การทาํรายงาน การ

คนควาหาความรูเพิ่มเติมจาก

เน้ือหาทีเ่รียน   

(2) จัดใหมีการรายงาน

ความกาวหนาการทําปริญญา

นิพนธโดยนิสติ และอาจารยที่

ปรึกษาปริญญานิพนธ  เพื่อ

สงเสริมใหนิสิตมีการวางแผน

และดําเนินงานวิจัยไดดวย

ตนเอง จนนํามาสูขอสรุปท่ี

สมบูรณ 

(3)  สงเสริมใหนิสิตเขารวม

และนําเสนอผลงานวิจัยในท่ี

ประชุมวิชาการ 

(4)  มีการจัดสัมมนาใหนิสิต

นําเสนอผลงานที่เปนปริญญา

นิพนธ หรือสวนหนึ่งของ

ปริญญานพินธดวยวาจาตอ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

กอนสอบปากเปลาปริญญา

นิพนธ 

(1) ประเมินผลจากการสอบ  

หรือจากงานท่ีไดรับมอบหมาย   

(2)  ประเมินผลจาก

ความกาวหนาของงานวิจัย   และ

ผลการดําเนินงานวิจัยของนิสิต

โดยความเห็นจากอาจารยที่

ปรึกษา 

(3) ประเมินผลจากการนําเสนอ

เคาโครงปริญญานิพนธ 

(4)  ประเมินผลจากผลสัมฤทธ์ิ

ของงานวิจัยท่ีนําเสนอ 

 

(5)   ประเมินผลจากการ

ประเมินตนเองของนิสิต 
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 2.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรูดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

กลยุทธการสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

(1)  มีความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหนาที่ของตนเอง   

(2)  มีการประเมินผลการ

ดําเนินงานของตนเอง และ

ปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น 

(3) มีภาวะความเปนผูนําและผู

ตามที่ดี สามารถทํางานรวมกับ

ผูอ่ืน รวมถึงปรับตัวเขากับ

สถานการณ และวัฒนธรรมของ

องคกรไดอยางเหมาะสม 

(1)  มอบหมายงานท่ีนิสิตตอง

รับผิดชอบในแตละรายวิชา 

(2)  สงเสริมใหมีการจัดการ

เรียนการสอน  หรือกิจกรรม

กลุม  ที่ผูเรียนตองมีการ

อภิปรายประเด็นปญหาทาง

วิชาการ  หรือการทํางานรวมกัน 

เพื่อสงเสริมใหนิสิตมีการพัฒนา

ตนเองในดานการเปนผูนํา ผู

ตามที่ดี และการยอมรับฟง

ความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน 

(1)  ประเมินผลจากความ

รับผิดชอบ และผลงานท่ีไดรับ

มอบหมาย   

(2)  ประเมินผลจากทัศนคติ  

พฤติกรรม และการแสดงออกของ

นิสิต 

(3)  ประเมินผลจากการประเมิน

ตนเองของนิสิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาฟสิกส   พ.ศ. 2555 

 

 

45 

  2.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

กลยุทธการสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

 

(1)  มีทักษะการวิเคราะหและ

คัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตร

และ สถิติเพื่อนําไปใชใน

การศึกษาและการวิจัย ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

(2)  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการติดตามและพัฒนา

ความกาวหนาทางวิชาการ 

(3)  ถายทอดความรูและ

เผยแพรผลงานวิชาการ 

งานวิจัยในรูปแบบตางๆ แก

วงการวิชาการ วิชาชพี และ

ชุมชนท่ัวไปได 

(1) สงเสริมใหมีการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อใหนิสิตได

ฝกฝน  พัฒนาดานทักษะการ

วิเคราะห  คัดกรองขอมูลทาง

คณิตศาสตรและสถิติ ที่ใชที่ใน

รายวิชา และงานวิจัยตาง ๆ 

(2) มอบหมายใหนิสิต คนควา 

ความกาวหนาทางวิชาการ และ

นําเสนอ โดยการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(3) สงเสริมและฝกฝน ใหนสิิต 

นําเสนอผลงานทางวิชาการ ใน

รูปแบบตาง ๆ 

(1)  ประเมินผลจากงานท่ี

มอบหมายใหนิสิตคนควา 

(2)  ประเมินผลจากการ

นําเสนอผลงานทางวิชาการ 

(3)  ประเมินผลจากการ

ประเมินตนเองของนิสิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสตูรสูรายวิชา                    

(Curriculum Mapping)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 
ดานความรู ดานทักษะทางปญญา 

ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคล และความ

รับผิดชอบ 

ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

ฟส 502  คณิตศาสตรสําหรับนักฟสิกส                

ฟส 503  คณิตศาสตรขั้นสูงสําหรับนักฟสิกส                

ฟส 504  คณิตศาสตรไมเชิงเสน                
ฟส 505  ทอพอโลยีและเรขาคณิตสําหรับนัก

ฟสิกส 
               

ฟส 506  การวิเคราะหเชิงตัวเลขสําหรับนัก

ฟสิกส 
               

ฟส 512  กลศาสตรคลาสสิก                

ฟส 513  กลศาสตรไมเชิงเสน                
ฟส 514  กลศาสตรของไหล                
ฟส 515  ผลิกศาสตรทางรังสีเอกซขั้นสูง                
ฟส 532  ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา                
ฟส 541 พลังงานทดแทนและสิ่งแวดลอม                 
ฟส 542 เซลลแสงอาทิตย                 
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รายวิชา 

ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 
ดานความรู ดานทักษะทางปญญา 

ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคล และความ

รับผิดชอบ 

ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

ฟส 542 เซลลแสงอาทิตย                 
ฟส 543 เทคโนโลยีชีวมวล                

ฟส 552  กลศาสตรควอนตัม                
ฟส 554  ทฤษฎีควอนตัมเบื้องตนของระบบ

หลายอนุภาค 
               

ฟส 556  สภาพโนมถวง                

ฟส 557  ทฤษฎีสนามควอนตัม 1                

ฟส 558  ทฤษฎีสนามควอนตัม 2                

ฟส 561  วัสดุศาสตรเบื้องตน                

ฟส 601 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับนักฟสิกส                 
ฟส 611  ฟสิกสสถานะของแขง็                 
ฟส 612  สเปกโทรสโกป                

ฟส 613  ฟสิกสพื้นผิว                
ฟส 614  ฟงกชันกรีนในฟสิกสสถานะของแข็ง                
ฟส 615  สภาพนํายวดยิ่ง                 
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รายวิชา 

ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 
ดานความรู ดานทักษะทางปญญา 

ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคล และความ

รับผิดชอบ 

ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

ฟส 616  ฟสิกสสารกึ่งตัวนาํ                 
ฟส 617  ทฤษฎีกลุมในฟสิกสสถานะของแข็ง                

ฟส 618  ฟสิกสพลาสมาและการประยุกต                
ฟส 619  การเลี้ยวเบนรังสีเอกซและการ

ประยุกต 
               

ฟส 621  กลศาสตรสถิติ                

ฟส 622  เอกภพวิทยา                

ฟส 624  ฟสิกสสุริยะ                

ฟส 625  รังสีคอสมิก                
ฟส 626  เครื่องมือและเทคนิคทางดารา

ศาสตร 
               

ฟส 628  ดาราศาสตรฟสิกส                

ฟส 651  พรมแดนใหมฟสิกส                

ฟส 652  ฟสิกสนิวเคลียรและอนุภาคมูลฐาน                

ฟส 653  ฟสิกสนิวตรอน                

ฟส 656  ฟสิกสพลังงานสูง                

ฟส 659  การแยกกันไดของระบบควอนตัม                 
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รายวิชา 

ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 
ดานความรู ดานทักษะทางปญญา 

ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคล และความ

รับผิดชอบ 

ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

ฟส 663  สารกึ่งตัวนํามิติต่ําและเทคโนโลยี                 
ฟส 664  หลักการของเครื่องมือสําหรับการ

วิเคราะห   
               

ฟส 668  เทคโนโลยีฟลมบาง                  
ฟส 669  ฟสิกสพอลิเมอร                
ฟส 695  สัมมนาฟสิกส 1                
ฟส 711  วัสดุแมเหล็กและการประยุกต                
ฟส 712  ไดอิเล็กทริกเซรามิกและตัวเก็บ

ประจุ 
               

ฟส 713  ฟสิกสนาโน                
ฟส 733  ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟาขั้นสูง                

ฟส 753  กลศาสตรควอนตัมขั้นสูง                
ฟส 761  การออกแบบระบบสุญญากาศเพื่อ

การสรางและการประยุกต 
               

ฟส 762  ฟลมบางแสง                
ฟส 791  หัวขอพิเศษทางฟสิกสขั้นสูง 1                
ฟส 792  หัวขอพิเศษทางฟสิกสขั้นสูง 2                
ฟส 798  ปริญญานิพนธ                
ฟส 799  ปริญญานิพนธ                 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)  

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

2554 หมวดที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา สรุปดังน้ี 

 ระดับขั้น ความหมาย คาระดับขั้น 

           A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0 

  B+  ดีมาก (Very Good) 3.5 

 B ดี (Good) 3.0 

  C+ ดีพอใช (Fairly Good) 2.5 

 C พอใช (Fair) 2.0 

   D+ ออน (Poor) 1.5 

 D ออนมาก (Very Poor) 1.0 

 E ตก (Fail) 0.0 

 

ในกรณีท่ีรายวิชาในหลักสูตร ไมมีการประเมินผลเปนคาระดับขั้น ใหประเมินผลใชสัญลักษณ ดังน้ี    

 สัญลักษณ                  ความหมาย 

 S ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/เปนท่ีพอใจ (Satisfactory) 

 U ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/ไมเปนท่ีพอใจ 

(Unsatisfactory) 

 AU การเรียนเปนพเิศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 

 I การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) 

 W การงดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawn) 

 IP ยังไมประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In progress)    

 

การประเมินผลการสอบพิเศษตามขอกําหนดของหลักสูตร ไดแก การสอบภาษา 

(Language Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบ

ประมวลความรู (Comprehensive Examination)  และการประเมินคุณภาพปริญญานิพนธหรือสาร

นิพนธ   ใหผลการประเมินเปน ผาน P (Pass) หรือ ไมผาน F (Fail) 

 

 

 

 



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาฟสิกส   พ.ศ. 2555 

 

 

51 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

      มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูทุกดานของนิสิตในหลักสูตร ตามที่กําหนด

ไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ     โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกัน

พิจารณาผลการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา ท้ังใน การตัดสินผลการเรียน  การตรวจสอบการ

ใหคะแนน การออกขอสอบ    มีการประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนิสิตหลังจากจบการเรียน

การสอนในทุกรายวิชา     มีการแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาจากภายนอกเปนกรรมการสอบ

ปริญญานิพนธ   เพื่อเปนการทวนสอบมาตรฐานปริญญานิพนธ    มีการออกแบบสอบถามคุณภาพ

ของบัณฑิตจากผูใชบัณฑิต  

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
        เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ.2554 หมวดที่ 9 การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ขอที่ 48  

นิสิตที่จะสําเร็จการศึกษาไดสําหรับหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) มีเวลาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยนี้ไมนอยกวา 1 ปการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 

(2) สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร  

(3) ไดคาคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไมตํ่ากวา 3.00  

(4) สอบภาษาตางประเทศได 

(5) เสนอปริญญานพินธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบปากเปลาปริญญา

นิพนธขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเก่ียวกับปริญญานิพนธที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงต้ัง  

(6) สงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

(7) ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนนิการใหผลงานหรือสวน

หนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอก

มารวมกล่ันกรอง(Peer Review) กอนการตีพิมพและเปนท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ัน 

(8) ลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนา โดยไมนับหนวยกิตจํานวน 1 ภาคการศึกษา สําหรับทั้งผูเขา

ศึกษาตอท่ีสําเร็จปริญญาโทและผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี โดยผูที่สําเร็จปริญญาจะตอง

ลงทะเบียนวิชาสัมมนาโดยไมนับหนวยกิตนี้ หลังจากลงทะเบียนและสอบผานวิชา ฟส 695 

(9) กอนสอบปากเปลาปริญญานิพนธ นิสิตตองนําเสนอผลงานที่เปนปริญญานิพนธ หรือสวน

หนึ่งของปริญญานิพนธดวยวาจาตอที่ประชุมวิชาการ หรือในรูปแบบของการใหสัมมนาพิเศษตอ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 

 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม      

 1.1  บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศแนะนํานโยบายการจัดการเรียนการสอนและบทบาทหนาที่

ของอาจารยระดับบัณฑิตศึกษา พรอมทั้งจัดทําคูมืออาจารยท่ีปรึกษาและเอกสารที่เก่ียวของกับการ

ปฏิบัติงานใหอาจารยใหม 

 1.2  ภาควิชาฯ ชี้แจงใหทราบถึงหลักสูตรและเปาหมายของการผลิตบัณฑิต รวมท้ังรายละเอียด

ตาง ๆ ในหลักสูตร 

 1.3 ภาควิชาฯ ชี้แจงถึงแนวทางพัฒนาศักยภาพดานวิชาการ รวมท้ังการเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการ 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย     

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล 

 สงเสริมใหคณาจารยเขารวมกิจกรรมในการเพิ่มพูนทักษะท่ีเก่ียวกับกลยุทธการสอน การวิจัยใน

ชั้นเรียนและการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการวัดและการประเมินผลการเรียนรูใน

ระดับอุดมศึกษา 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

 (1)  มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และคณะจัดสรรทุนสนับสนุนใหคณาจารยในการทําวิจัย เพื่อ

ตอบสนองนโยบายการศึกษาแหงชาติ 

 (2)  ภาควิชาฯ สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยเขารวมและนําเสนอผลงานวิชาการในการ

ประชุมหรือการสัมมนาท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

 (3) คณะสงเสริมใหคณาจารยมีการแลกเปล่ียนความรูทางวิชาการและทําวิจัยรวมกับคณาจารย

จากสถาบันอ่ืนท้ังในประเทศและนอกประเทศ 

 (4) ภาควิชาสงเสริมใหคณาจารยลาศึกษาตอ และลาเพิ่มพูนความรูในสาขาเฉพาะ 
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หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลกัสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร   
 1.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการในการจัดการศึกษาในหลักสูตรใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐาน   มีการประชุมใหความเห็นชอบเก่ียวกับการรับนิสิต การสอน การวิจัย การจัดการเรียน

การสอน การพิจารณาผลการสอบตางๆ ใหคําปรึกษาแกนิสิตในหลักสูตร  ใหความเห็นชอบเคาโครง

ปริญญานิพนธ  การแตงต้ังคณะกรรมการเก่ียวกับปริญญานิพนธ   การดําเนินการใหมีระบบประกัน

คุณภาพและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทําอยางตอเน่ืองอยางนอยทุก 5 ป   

 1.2 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อติดตาม กํากับ ดูแลคุณภาพของหลักสูตร 

อยางตอเนื่องอยางนอย 2 เดือนคร้ัง 

 1.3 กอนการเปดภาคเรียน  มีการจัดทําขอมูลเก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการรายละเอียด

ของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3  ครบทุกรายวิชาที่เปดสอน 

 1.4 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนแตละรายวิชา 

ตามแบบ  มคอ.5  รายงานผลการดําเนินการรายวิชา  เมื่อส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนครบทุก

รายวิชา    เพื่อดูภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิชานั้น ๆ วา ไดดําเนินการครอบคลุมและ

เปนไปตามแผนที่วางไวในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม 

 1.5 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7  เก่ียวกับการบริหาร

จัดการหลักสูตร  หลังส้ินสุดปการศึกษา 

 1.6 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยนิสิตปจจุบัน และ

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา คณาจารยผูสอน  เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรท่ี

เก่ียวของ  การจัดการเรียนการสอน  การประเมินผลการเรียนรู   รวมท้ัง การปรับปรุงและพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตรเปนระยะ ๆ   

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

 2.1 การบริหารงบประมาณ 

       2.1.1  จัดสรรงบประมาณ ในการจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ  คอมพิวเตอร อุปกรณการเรียนการ

สอนโสตทัศนูปกรณ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนทุกปการศึกษา    

       2.1.2 จัดสรรงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดในการเชิญ วิทยากร 

ผูทรงคุณวุฒิ  หรือ ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชามาบรรยาย หรือเปนอาจารยพิเศษ 

       2.1.3 จัดสรรงบประมาณเงินรายไดในแตละป โดยจัดโครงการ/กิจกรรมใหกับนิสิต 

ระดับบัณฑิตศึกษา ทางดานวิชาการ ดานกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ ดานบําเพญ็ประโยชนและ 

รักษาส่ิงแวดลอม ดานนันทนาการ ดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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 2.2 ทรัพยากรการเรียนรูทีมี่อยูเดิม 

       2.1.1  สถานที่และอุปกรณการสอน 

                (1) ใชอาคารสถานท่ีของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

                (2) ภาควิชาจัดสรรหองเรียน หองวิจัย หองปฏิบัติการ และหองพัก สําหรับ

บัณฑิตศึกษา  

                (3) ใชอุปกรณการสอน และการทําวิจัย รวมท้ังเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตรขั้นสูง

ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

2.2.2 หองสมุด 

ใชทรพัยากรการเรียนการสอนในสํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ไดแก 

(1)  ตํารา  หนังสือ  ส่ือและวารสาร  มีรายละเอียดดังนี้ 

 

เน้ือหา 

ตําราและหนังสือ

ภาษาอังกฤษ 

(เลม) 

ตําราและ

หนังสือ

ภาษาไทย 

(เลม) 

สื่อ รวม 

วารสาร / 

ช่ือภาษา

ตาง 

ประเทศ 

คณิตศาสตร 8,579 11,193 597 20,369 2 

เคมี 5,345 6,568 88 12,001 3 

ชีววิทยา 10,961 15,834 172 26,967 8 

ฟสิกส 6,390 8,118 332 14,840 3 

สถิติศาสตร 2,845 5,109 83 8,037 2 

วิทยาการคอมพิวเตอร 4,591 9,387 108 14,086 2 

จุลชีววิทยา 9,296 13,633 176 23,105 8 

คหกรรมศาสตร 3,513 10,899 221 14,633 12 
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เน้ือหา 

ตําราและหนังสือ

ภาษาอังกฤษ 

(เลม) 

ตําราและ

หนังสือ

ภาษาไทย 

(เลม) 

สื่อ รวม 

วารสาร / 

ช่ือภาษา

ตาง 

ประเทศ 

วัสดุศาสตร (อัญมณี

และเคร่ืองประดับ) 
6,491 10,571 964 18,026 4 

รวม 58,011 91,312 2,741 152,064 44 

 

(2)  ฐานขอมูล/ส่ืออิเล็กทรอนกิส  ประกอบดวย  

- ThaiLIS จํานวน 11  ฐาน   

- EBSCO จํานวน 5 ฐาน                         

- e-book จํานวน 2 ฐาน    

- e-thesis จํานวน 2 ฐาน    

- SciVerse Scopus จํานวน 1 ฐาน  และ  

- e-journal จํานวน 6 สาขาวิชา 

 

   2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม  

       2.3.1  คณะ/ ภาควิชาฯ จัดสรรงบประมาณประจําปในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการ

สอน  ตํารา  วารสารวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส  

       2.3.2  คณะ/ ภาควิชาฯ สนับสนุนการผลิตเอกสาร ตํารา และส่ือการเรียนการสอน 

       2.3.3  คณาจารยมีการประชุมรวมกันเพื่อรับทราบถึงความตองการทรัพยากร  จัดทํา

ขอเสนองบประมาณครุภัณฑและอุปกรณการเรียนการสอน และวางแผนการใชทรัพยากรการเรียนการ

สอน 
 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

        2.4.1 สํารวจความตองการทรัพยากรการเรียนการสอนเปนประจําทุกปจากผูสอน  ผูเรียน

และบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

        2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

        2.4.3 จัดระบบติดตามการใชทรัพยากร เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมิน 

 

 

 



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาฟสิกส   พ.ศ. 2555 

 

 

56 

3. การบริหารคณาจารย 

 3.1 การรับอาจารยใหม 

 มีการรับอาจารยใหมทดแทนอัตราเดิม โดยการรับอาจารยใหมเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒเรื่องหลักเกณฑ วิธีสรรหาการจาง การบรรจุแตงต้ัง การทําสัญญาจาง และการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ซ) 

 3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลักสูตร 

       3.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมอยางนอยทุก 2 เดือน  เพื่อวางแผนการ

การดําเนินงานและติดตามทบทวนการบริหารหลักสูตรทุกดาน  

       3.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําขอมูลที่ไดจากการติดตามและทบทวนมาพิจารณา 

เพื่อนําไปสูการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 

 3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 

       3.3.1 มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวมสอนในบางรายวิชา และบางหัวขอที่ตองการ

ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน 

       3.3.2 มีการกําหนดใหอาจารยพิเศษมีแผนการสอนตามคําอธิบายรายวิชาเพื่อประกอบการ

สอน โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูประสานงาน 

       3.3.2 มีการกําหนดใหอาจารยและผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันอ่ืนเปน อาจารยที่ปรึกษา

ปริญญานิพนธรวมและคณะกรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ 

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

       4.1.1 ภาควิชาฯ กําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนใหตรงตามภาระหนาที่ท่ีตอง

รับผิดชอบกอนการรับเขาทํางาน 

       4.1.2 บุคลากรตองผานการสอบแขงขัน โดยใหความสําคัญตอความสามารถในการ

ปฏิบัติงานตามตําแหนง และการมีทัศนคติที่ดีตอการใหบริการแกอาจารยและนิสิต 

       4.1.3 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนดําเนินการตามกฎระเบียบในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

 4.2 การเพ่ิมทักษะความรูเพื่อการปฏิบติังาน 

 ภาควิชาฯ มีการสนับสนุนใหบุคลากรฝกอบรมและศึกษาดูงานที่สอดคลองกับงานที่รับผิดชอบ  

และมีการจัดโครงการบริการทางวิชาการใหบุคลากรไดเพิ่มพูนทักษะดานวิชาการที่เหมาะกับสายงานของ

ตัวเอง 
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5.  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต 

 5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืน ๆ แกนิสติ 

       5.1.1 มีคูมือสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทุกภาคการศึกษา เพื่อใหนิสิตไดรับทราบ

ระเบียบขอบังคับตาง ๆ  การลงทะเบียน  ตารางสอน ตารางสอบ 

      5.1.2 มีระบบอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ เพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนําและคําปรึกษาใน

ดานวิชาการ ทุนสนับสนุนการวิจัย ระเบียบและขอกําหนดของมหาวิทยาลัย 

        5.1.3  มีอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ที่จะใหคําปรึกษาการทําวิจัย  และปริญญานิพนธ

ของนิสิต 

 5.2 การอุทธรณของนิสิต 

 มีการจัดระบบที่เปดโอกาสใหนิสิตอุทธรณในเร่ืองตาง ๆ โดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกับวิชาการ โดย

กําหนดเปนกฎระเบียบและกระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณเหลานั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

       5.2.1  นิสิตสามารถยื่นคํารองเพื่อขออุทธรณในกรณีที่มีขอสงสัยเก่ียวกับการสอบ ผล

คะแนนแลวิธกีารประเมินผล 

       5.2.2  จัดชองทางรับคํารองเพื่อการขออุทธรณของนิสิต 

       5.2.3  จัดต้ังคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณของนิสิต 

6.  ความตองการของตลาดแรงงาน สงัคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

 6.1 สํารวจการไดงานทําของบัณฑิตและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกป 

 6.2 สํารวจความตองการของตลาดแรงงานเพื่อผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของ 

ตลาดแรงงาน 
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7.  ตัวบงช้ีผลการดําเนินการ (Key Performance Indicators)  

 

ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 2555 2556 2557 2558 2559 

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลองกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยตอการเปด

สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให

ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามแผนมาตรฐานผลการ
เรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4  อยางนอยรอยละ 25 

ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 

หรือ การประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานท่ี

รายงานใน มคอ. 7 ปท่ีแลว 

-      

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา

ดานการจัดการเรียนการสอน 
     

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

     

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
     

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/ บัณฑิตใหมท่ีมีตอ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 
-  -    

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

-  - - -  
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หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

 1.1.1  กอนการสอน  อาจารยผูสอนในหลักสูตร จัดทํา มคอ 3 รายละเอียดของรายวิชา ท่ีทํา

การสอน  เพื่อเปนการวางแผน และกําหนดรายละเอียดระยะเวลาที่ใชสอน การออกแบบการจัดการ

เรียนรู การเลอืกใชวิธีสอน การวัดผลประเมินผลในรายวิชา  การเลือกหนังสือและส่ือที่ตองใช  โดย

สอดคลองกับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(curriculum mapping) ของวิชานั้น ๆ  

 1.1.2 ระหวางสอน อาจารยผูสอนประเมินผลการเรียนรูของนิสิต โดยการสังเกตการณ  การ

สอบถาม การสนทนา  การสัมภาษณ  การทําแบบฝกหัด  เพื่อนําผลมาปรับปรุงหากลยุทธการสอน 

เพื่อใหนิสิตเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูในวิชาน้ัน ๆ มากท่ีสุด 

 1.1.3  หลังการสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวมกันพิจารณา การวัดผลประเมินผลใน

รายวิชา   เพื่อพิจาณาผลการเรียนรูของนสิิตวามีผลสัมฤทธิ์ไดตามมาตรฐานคุณวุฒระดับการศึกษา 

(มคอ. 1)  ตามที่ระบุไวในหลักสูตร  และนําผลที่ไดจากการประเมินมาพัฒนากลยุทธการสอนของ

อาจารยผูสอน    

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

 1.2.1  มีการประเมินทักษะการสอนของอาจารย  โดยใหอาจารยผูสอนประเมินตนเอง   การ

ประเมินจาก เพื่อนรวมงาน โดยสังเกตวิธีสอน ส่ือการสอน การออกแบบการจัดการเรียนรู  การ

มอบหมายแกนิสิต  

 1.2.2 มีการประเมินอาจารยผูสอนโดยนสิิตทุกรายวิชา  ผานระบบออนไลน (ปค.003)  โดยใช

ประเมินในดาน  การเขาสอนและเลิกสอนตรงเวลา  ความต้ังใจและกระตือรือรนในการสอน การสอน

ตรงตามเนื้อหารายวิชา ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหา   การจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการท่ี

หลากหลาย  การสงเสริมใหนิสิตไดวิเคราะห แสดงออก และแสดงความคิดเห็น   การใชส่ือการเรียนการ

สอนท่ีเหมาะสม   การประเมินผลการเรียน  การสอดแทรกและปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมในช้ัน

เรียน   การติดตอของนิสิตกับอาจารยนอกชั้นเรียน 

 1.2.3  อาจารยประจําหลักสูตร ประชุมพิจารณาผลการประเมินและ จัดทํารายงานผลการ

ประเมินทักษะอาจารยเพื่อใชในการปรับปรุงกลยุทธการสอนของอาจารยตอไป 
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2. การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 ประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยนําผลการประเมินทุกดานมาวิเคราะห และจัดทําการวิจัย

สอบถามจากอาจารยผูสอน นิสิตปจจุบัน และบัณฑิตที่สําเร็จตามหลักสูตรการทําวิจัยเพื่อ 

 2.2 จัดใหมีการวิพากษหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก และนําผลการประเมินมาใชในการ

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตอไป 

 2.3 ประเมินผลผลผลิตของหลักสูตร  โดยการสํารวจการไดงานของบัณฑิต  ความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนเก่ียวของ   นําผลทีไ่ดไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตอไป 

3. การประเมนิผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําทุกป ตามตัวบงชี้ในหมวดท่ี 7 ขอ 7 โดยคณาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา  

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรงุ 

 4.1 อาจารยผูสอนรายงานผลการดําเนินการรายวิชาตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเม่ือจบ

ภาคการศึกษา   

 4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอผลการดําเนินการรายวิชาตอหัวหนาภาควิชาในการ

ประชุมของภาควิชาทุกภาคการศึกษา 

 4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 จาก

การประเมินคณุภาพภายในภาควิชาฯ และวางแผนปรับปรุงตามขอเสนอของคณะกรรมการประเมิน 

 4.4 อาจารยประจําหลักสูตรประชุมพิจารณาทบทวนสรุปผลการดําเนินงานท่ีไดจากการประเมิน

ในขอ 2 และขอ 3 และวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการดําเนินงานหลักสูตรทุก 5 ป 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก  ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

                       พ.ศ. 2554 
ภาคผนวก ข   สําเนาคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการราง/ ปรับปรุง หลักสูตร  

ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษหลักสูตร 
ภาคผนวก ง   รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร 

ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    

พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก ข 

 

สําเนาคําสัง่แตงตั้งคณะกรรมการราง/ ปรับปรุง หลักสูตร 
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ภาคผนวก ค 

 

รายงานผลการวิพากษหลักสูตร 
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รายงายผลการวิพากษหลักสูตร 

บทสรุปการวพิากษหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2554  

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554 

 

 ผูทรงคุณวุฒิ และผูมีสวนไดเสียแสดงดังรายนามตอไปน้ี 

1. ศาสตราจารย ดร. สุทัศน  ยกสาน    ผูทรงคุณวุฒิ 

2. ศาสตรจารยเกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน  วิลัยทอง   ผูทรงคุณวุฒิ 

3. นายสุรเชษฐ  รัตนสุพร     ผูมีสวนไดเสีย 

4. นางสาวปยะมาศ ไชยนอก     ผูมีสวนไดเสีย  

5. นายจรูญศักด์ิ  จรัสศรีวิไล     ผูมีสวนไดเสีย 

 

ขอที ่ รายการ เหมาะสม ไมเหมาะสม ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1 ช่ือหลักสูตร    

2 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา    

3 วิชาเอก    

4 จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร    

5 รูปแบบของหลักสูตร    

6 สถานภาพและการพิจารณาอนุมัติ

เห็นชอบหลักสูตร 

   

7 ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตร    

8 อาชีพท่ีประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา   ศ.ดร. สุทัศน ยกสาน 

- อาชีพอิสระควรระบุไปเลยวาใช

พ้ืนฐานความรูและกระบวนการ

ทางฟสิกส 

9 ช่ือ นามสกุล ตําแหนงและคุณวฒิุ    

10 สถานท่ีจจัดการเรียนการสอน    

11 สถานการณภายนอกหรอืการพัฒนาที่

จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตร 
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ขอที ่ รายการ เหมาะสม ไมเหมาะสม ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

12 ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนา

หลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ

ของสถาบัน 

   

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1 ปรัชญา ความสําคัญและวัตถปุระสงค

ของหลักสูตร 

  ศ.ดร.สุทัศน ยกสาน 

- ปรัชญาควรเปน “ฟสิกส คือ 

วิทยาการท่ีเปนพ้ืนฐานของความ

เขาใจธรรมชาติ ดานสสาร และ

พลังงาน รวมถึงอันตรกิริยาทุก

รูปแบบ” 

2 แผนพัฒนาปรับปรุง    

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 

1 ระบบการจัดการศึกษา    

2 การดําเนินการหลักสูตร   ศ.ดร.สุทัศน ยกสาน 

- ควรกําหนดเกรดเฉล่ียข้ันต่ําของ

ผูท่ีมีสิทธิสมัครเขาศึกษาใน

หลักสูตร 

- ปญหาของนิสิตแรกเขาคือมี

ความรูพ้ืนฐานทางฟสิกสไมเทากัน 

รวมท้ังมีความรูและทักษะพื้นฐาน

ดานภาษาอังกฤษคอนขางนอย 

3 หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศ.ดร.สุทัศน ยกสาน 

- รายวิชา ฟส 695 สัมมนา 1 

และรายวิชา ฟส 793 สัมมนา 2 

ควรมีความแตกตางกัน โดย 

สัมมนา 2 นั้นควรมีระดับท่ีสูงกวา

สัมมนา 1  

- รายวิชา ฟส 612 ในคําอธิบาย

รายวิชา  

 “อันตรกิริยาของคลื่น

แมเหล็กไฟฟา” ควรเปน “อันตร

กิริยาระหวางคลืน่แมเหล็กไฟฟา” 
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ขอที ่ รายการ เหมาะสม ไมเหมาะสม ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

    ศ.เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน  วิลัย

ทอง 

- รายวิชาเลือกควรมีแค 3 กลุม

วิชา ไดแก หมวดวิชาเลือกฟสิกส

ท่ัวไป หมวดวิชาเลือกฟสิกส

นิวเคลียรและฟสิกสพลังงานสูง 

และหมวดวิชาเลือกฟสิกสสถานะ

ของแข็ง โดยที่เหลือใหเปนวิชา

เลือกของหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต 

- วิชา PY541 Renewable 

Energy and Environment, 

PY542 Solar Cell, PY543 

Neutron Physics, PY561 

Introduction ot Material Science, 

PY612 Spectroscopy, PY619 

X-ray Diffraction and 

Application, PY711 Magnetic 

Materials and Applications, 

PY712 Ceramics Dielectrics and 

Cpapacitors และ PY713 

Nanophysics ควรบรรจุไวใน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

- ควรเปลี่ยนชือหมวดวิชาฟสิกส

การแผรังสีและฟสิกสนิวเคลียร 

เปน หมวดวิชาฟสิกสนิวเครียรและ

ฟสิกสพลังงานสงู 

- ในหมวดวิชาเลือกฟสิกสสถานะ

ของแข็ง ควรประกอบดวยวิชาท่ี

เกี่ยวของกับหัวขอตอไปน้ีโดยตรง 

ไดแก Condensed Matter 

Physics, Solid State Physics, 

Advanced Statistical Mechanics 

และ Surface Physics เปนตน 
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ขอที ่ รายการ เหมาะสม ไมเหมาะสม ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

    - ภาคสงเสริมคณาจารยรุนใหมให

มีศักยภาพและสรางผลงานใหเปน

ท่ีประจักษกอนท่ีจะรับเปนอาจารย

ท่ีปรึกษาหลักวทิยานิพนธระดับ

ปริญญาเอก 

- ภาควิชาควรเนนการผลิตดุษฎี

บัณฑิตในแขนงวิชาท่ีภาควิชามี

ความแข็งแกรง รวมท้ังหาเครือชา

ยจากตางประเทศมาเปน 

Co.Advisor ในระยะแรกๆ 

- ควรใหโอกาสอาจารยรุนใหมให

มีโอกาสในการสรางหองปฏิบัติการ

วิจัยและในบางโอกาสควรให

อาจารยรุนใหมไดไปทําวิจัยใน

ตางประเทศเพ่ือเพ่ิมพูน

ประสบการณ 

นายสุรเชษฐ 

ในเรื่องแผนการศึกษา ควรมีการ 

เริ่มทําวิจัยใหเร็วขึ้นเพ่ือเพ่ิมโอกาส

ในการขอทุนภายนอกสถาบัน 

เนื่องจากบางทุนการศึกษา

กําหนดใหมีการสอบเคาโครง

ปริญญานิพนธกอนจึงจะรับทุนได

ทําใหนิสิตเสียโอกาส 
 

นายจรูญศักด์ิ  จรัสศรีวิไล 

ในแตละรายวิชาควรเพ่ิมเนื้อหาให

มากขึ้น อาจจะเปนโจทย หรือ

ปญหาใหมๆในปจจุบันและมี

กิจกรรมท่ีเนนไปทางการอภิปราย

ในช้ันเรียน 

4 องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณ

ภาคสนาม 

   

5 ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรือ

งานวิจัย 
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ขอที ่ รายการ เหมาะสม ไมเหมาะสม ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยทุธการสอนและการประเมินผล 

1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต    

2 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน    

3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู

รายวิชา 

   

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 

1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการให

ระดับคะแนน 

   

2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธ์ิ 

   

3 เกณฑการสาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตร    

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 

1 การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม    

2 การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย    

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1 การบริหารหลักสูตร    

2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน   ศ.ดร.สุทัศน ยกสาน 

- วารสารทางดานวิทยาศาสตรบริ

สุทธมีจํานวนนอยมาก ทุก

สาขาวิชาควรหาแนวทางการเพ่ิม

จํานวนการรับวารสารใหมากขึ้น 

3 การบริหารคณาจารย    

4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ

สอน 

   

5 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต    

6 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและ/

หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

   

7 ตัวบงช้ีผลการดําเนินการ     
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ขอที ่ รายการ เหมาะสม ไมเหมาะสม ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน    

2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม    

3 การประเมินผลการดําเนินงานตาม

รายละเอียดหลักสูตร 

   

4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผน

ปรับปรุง 
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ภาคผนวก ง 

 

รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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 ภาควิชาฟสิกส ไดดําเนินการประเมินคุณภาพของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟสิกส) กอน

การปรับปรุง  โดยอาจารยประจําหลักสูตรไดรวมกันสรางแบบประเมินตามหัวขอการพัฒนาผลการเรียนรู

ในแตละดานของนิสิตและจัดใหมีการประเมินจาก 3 สวนคือ 

4. การประเมินจากผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา  โดยเปนแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นิสิตท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร (แบบ อช-01-น) 

5. การประเมินจากผูที่สําเร็จการศึกษาไปแลว  โดยเปนแบบสอบถามความพึงพอใจของ
บัณฑิตที่มีตอคุณภาพหลักสูตร (แบบ อช-02-บ) 

6. การประเมินจากผูใชบัณฑิต  โดยเปนแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ

คุณภาพหลักสูตร (แบบ อช-03-ผช) 

ในสวนของการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรนี้ไดทํา

การเปดสอนมาไดไมนาน ดังน้ันจึงมีจํานวนบัณฑิตและนิสิตนอย อยางไรก็ตามทางภาควิชาฯ ได

ดําเนินการสํารวจจากนิสิตจํานวน 2 คน  และจากบัญฑิตจํานวน 1 คน สวนความพงึพอใจของบัณฑิตที่

เหลืออีก 1 คน รวมท้ังผูใชบัณฑิต ภาควิชาฯ ไดดําเนินการสงแบบสํารวจไปยังบัณฑิต และผูใชบัณฑิต

เปนท่ีเรียบรอยแลว 

ผลจากการประเมินหลักสูตรจากทั้ง 3 สวน มีประเด็น และผลการประเมินดังน้ี 

ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมิน

จากนิสิต 

ผลการประเมิน

จากบัณฑิต 

ผลการประเมิน

จากผูใชบัณฑิต 

คาเฉลีย่ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

คาเฉลีย่ 

ระดับ

ความ

พึงพอใจ 

คาเฉลีย่ 

ระดับ

ความ

พึงพอใจ 

1) หลักสตูรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานคุณธรรมและ

จริยธรรม  

 

    

   1. ความซ่ือสัตยสุจริต 4.5 มากท่ีสุด 4 มาก 4.3 มากท่ีสุด 

   2. ความมีระเบียบวินัยและตรงตอเวลา 4.5 มากท่ีสุด 4 มาก 4.7 มากท่ีสุด

   3. ความรับผิชอบตอสังคมและมีจิตสาธารณะ 4.5 มากท่ีสุด 4 มาก 4.3 มากท่ีสุด 

   4. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ 4.5 มากท่ีสุด 4 มาก 4.7 มากท่ีสุด 

   5. มีภาวะผูนําและสงเสริมใหผูอื่นมีจรรยาบรรณทางวิชาการ/

วิชาชีพ 
4.5 มากท่ีสุด 4 มาก 4.7 มากท่ีสุด 

โดยรวม 
4.5 

มาก

ที่สุด 
4 มาก 4.54 

มาก

ที่สุด 
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ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมิน

จากนิสิต 

ผลการประเมิน

จากบัณฑิต 

ผลการประเมิน

จากผูใชบัณฑิต 

คาเฉลีย่ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

คาเฉลีย่ 

ระดับ

ความ

พึงพอใจ 

คาเฉลีย่ 

ระดับ

ความ

พึงพอใจ 

2)หลักสูตรที่มีการเรียนการสอนที่สงเสริมและพัฒนาองคความรู       

  1. ความรูความสามารถในสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา 5 มากท่ีสุด 4 มาก 4.3 มากท่ีสุด 

  2. การนําความรูไปประยุกตใชในการทํางาน 5 มากท่ีสุด 4 มาก 4.7 มากท่ีสุด 

  3. การนําองคความรูไปพัฒนาใหเกิดประโยชนในงานที่ปฏิบัติ 4.5 มากท่ีสุด 4 มาก 4.7 มากท่ีสุด 

  4. การมีความรูและความเขาใจถึงผลกระทบของงานวิจัยท่ีมีตอ

วิชาชีพ 
4.5 มากท่ีสุด 5 มากท่ีสุด 4.7 มากท่ีสุด 

โดยรวม 
4.8 

มาก

ที่สุด 
4.3 

มาก

ที่สุด 
4.6 

มาก

ที่สุด 

3) หลักสตูรที่มีการเรียนการสอนท่ีสงเสริมดานทักษะทางปญญา       

  1. ความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน 4.5 มากท่ีสุด 4 มาก 4.3 มากท่ีสุด 

  2. การวางแผน วิเคราะห และสังเคราะห เพ่ือแกปญหาท่ีเกิดขึ้นใน

การปฏิบัติงาน 
5 มากท่ีสุด 4 มาก 4.3 มากท่ีสุด 

  3. การเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 4.5 มากท่ีสุด 4 มาก 4.3 มากท่ีสุด 

โดยรวม 
   4.7 

มาก

ที่สุด 
4 มาก 4.3 

มาก

ที่สุด 

4) หลักสตูรที่มีการเรียนการสอนท่ีสงเสริมดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ      

 

    

  1. ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ี 4.5 มากท่ีสุด 4 มาก 4.7 มากท่ีสุด 

  2. มีการประเมินผลการดําเนินงานของตนเองและปรับปรุงใหมี

ประสิทธิภาพ 
4 มาก 4 มาก 4.7 มากท่ีสุด 

  3. การมีภาวะผูนํา และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 3.5 มาก 4 มาก 4.7 มากท่ีสุด 

  4. สามารถทํางานรวมกับผูอื่นและปรับตัวเขากับองคกรได 4.5 มากท่ีสุด 4 มาก 4.7 มากท่ีสุด 

โดยรวม 
4.1 มาก 4 มาก 4.7 

มาก

ที่สุด 
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ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมิน

จากนิสิต 

ผลการประเมิน

จากบัณฑิต 

ผลการประเมิน

จากผูใชบัณฑิต 

คาเฉลีย่ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

คาเฉลีย่ 

ระดับ

ความ

พึงพอใจ 

คาเฉลีย่ 

ระดับ

ความ

พึงพอใจ 

5) หลักสตูรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

    

  1. การมีทักษะในการวิเคราะหและคัดกรองขอมูล  4.5 มากท่ีสุด 4  มาก 4.7 มากท่ีสุด 

  2. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของในการ

ทํางาน 
4 มาก 4 มาก 4.7 มากท่ีสุด 

  3. การมีทักษะดานการสือ่สาร 4 มาก 4 มาก 4.7 มากท่ีสุด 

โดยรวม 
4.2 

มาก

ที่สุด 
4 มาก 4.7 

มาก

ที่สุด 

ความพึงพอใจโดยรวมทุกดาน 4.46 
มาก

ที่สุด 
4.06 มาก 4.57 

มาก

ที่สุด 

 
เกณฑของคาเฉล่ีย :    1.00-1.79  หมายถึงระดับความพึงพอใจ  นอยท่ีสุด 

1.80-2.59  หมายถึงระดับความพึงพอใจ  นอย    

2.60-3.39  หมายถึงระดับความพึงพอใจ  ปานกลาง   

3.40-4.19  หมายถึงระดับความพึงพอใจ   มาก  

4.20-5.00  หมายถึงระดับความพึงพอใจ   มากท่ีสุด 

 

นอกจากนี้ผูประเมินไดมีขอเสนอแนะโดยรวม ดังนี้  
ขอเสนอแนะจากนิสิต 

 1.) มีความหลากหลายของงานวิจัย  

 2.) มีความหลากหลายของรายวิชาเรียน 

ขอเสนอแนะจากบัณฑิต 

 มีความพอใจในตัวหลักสูตรอยูแลว แตที่อยากใหปรับปรุงอาจจะไมไดเก่ียวของกับหลักสูตร

โดยตรง แตนาจะเก่ียวของกับนิสิตและนาจะเปนประโยชนกับนิสิตในรุนตอๆ ไป 

- นาจะจัดใหมีหองพักของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
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- นาจะมีเงินสนบัสนุนของภาควิชาในการนาํเสนอผลงาน อาจจะแคบางสวน เพราะการ

นําเสนอผลงานเปนหน่ึงในเงื่อนไขการจบการศึกษา 

- สําหรับผูประเมินแลวทั้งการเรียนและการทําวิจัยที่ฟสิกส มศว ไดฝกฝนหลายอยาง ขอ

กราบขอบพระคุณอาจารยทุกทานที่ส่ังสอนในทุกๆ เรื่อง เพราะนอกจากความรูทาง

วิชาการแลว ยังไดแนวคิดเรื่องการทํางานตางๆ มาปรับใชในการทํางานดวย 

ขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิต 

- บัณฑิตของมหาวิทยาลัย ไดมีการพัฒนาตนเองขึน้อยางที่เห็นไดชัดเจน หลังจากที่สําเร็จ

การศึกษา เห็นสมควรใหมหาวิทยาลัย ไดจัดหลักสูตร ที่ตอบสนองความตองการ ของ

สังคม เชนนี้ตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาฟสิกส   พ.ศ. 2555 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
 

ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ช่ือ – นามสกลุ นายพงษแกว  อุดมสมุทรหิรัญ 

ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 

สังกัด ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรตดิตอ 8562 

E-mail pongkaew@swu.ac.th 

สาขาท่ีเช่ียวชาญ ฟสิกส 

 

ประวติัการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ไดรับ สถานท่ีศึกษา ปที่จบ

การศึกษา 

ปริญญาเอก วท.ด.(ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร

นารี 

2544 

ปริญญาโท วท.ม.(ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2536 

ปริญญาตร ี วท.บ.(ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2532 

 

ผลงานทางวชิาการ 

1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  

วารสารในประเทศ 

1.นพปฎล สุทธิศิริ, พงษแกว อุดมสมุทรหิรัญ , เชิดศักด์ิ คุณสมบัติ และ สมาน มงคลสกุลวงศ,"สมบัติทาง แสงของ

ฟลม ZnSe ท่ีไดจากการเตรียมโดยวิธี PVD", วารสารวิทยาศาสตร มศว 1997; 13 :13-18. 

2. ฐิติพงศ เครือหงส ,พงษแกว อุดมสมุทรหิรัญ สมศักด์ิ มณีรัตนกูล และคณะ,”การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะของ

ตัวนํายวดย่ิง Y-Ba-CuO” ,วารสารวิทยาศาสตร มศว. ปท่ี 23 ฉบับท่ี 2 ธันวาคม 2550. 
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5. งานวิจัย / ทนุวิจัยที่ไดรับ 

ช่ือโครงการ ระยะเวลาเริ่มตน-

ส้ินสุด 

สถานะ แหลงทุน  

(จํานวนเงิน) 

1.การสังเคราะหตัวนํายวดยิ่ง 

YbaCuO ดวยวิธี solid state reaction 

ตุลาคม 2548 ถึง 

กันยายน 2549 

หัวหนาโครงการ 

(แลวเสร็จ) 

งบประมาณรายได มศว 

(100,000) 

2.การออกแบบและพัฒนาเครื่องวัด

สภาพนําไฟฟาในยานอุณหภูมิตํ่า 

ตุลาคม  2547 ถึง 

กันยายน 2548 

หัวหนาโครงการ 

(แลวเสร็จ) 

งบประมาณแผนดินประจําป 

2548(50,000 บาท) 

3.ศูนยความเปนเลิศ หนวยวิจัยฟสิกส

ประสานมิตร 

มกราคม 2550-

ธันวาคม 2550 

หัวหนาโครงการ 

(แลวเสร็จ) 

งบประมาณรายได มศว 

(240,000) 

4.สมบัติบางประการของตัวนํายวดยิ่ง

ท่ีมีสารเจือ 

2549-2551 หัวหนาโครงการ 

(แลวเสร็จ) 

ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหมสกว-

สกอ.(330,000 บาท) 

5.ผลของสารเจือท่ีมีตอสัมประสิทธ์ิ

ของไอโซโทปของตัวนํายวดย่ิง

อุณหภูมิสูง   

2547-2549 หัวหนาโครงการ 

(แลวเสร็จ) 

ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหมสกว.-

สกอ(330,000 บาท) 

6.สมบัติบางประการของตัวนํายวดยิ่ง

แมกนีเซียมไดโบไรด 

2545-2547 หัวหนาโครงการ 

(แลวเสร็จ) 

ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหมสกว. 

(330,000 บาท) 

7.การคํานวณและสรางขดลวดเฮลม

โฮ 

2551-2552 ผูรวมโครงการ 

(แลวเสร็จ) 

งบประมาณรายได มศว

(50,000) 

8.ศูนยความเปนเลิศ หนวยวิจัยฟสิกส

ประสานมิตร 

2551- 2552 หัวหนาโครงการ

(แลวเสร็จ) 

งบประมาณรายได มศว 

(150,000) 

9.การศึกษาความสอดคลองของ

วัฒนธรรมองคกรกับเคร่ืองมือการ

จัดการในมหาวิทยาลัยเอกชนในเขต

กรุงเทพและปริมลฑล 

2551-2552 ที่ปรึกษา 

(แลวเสร็จ) 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ

เกียรติ(30,000) 

10.สมบัติทางฟสิกสของตัวนาํยวดย่ิง 

Y123 
2551-2552 หัวหนาโครงการ 

(แลวเสร็จ) 

ThEP (สกอ) (1,200,000) 

11.การเตรียมตัวนํายวดย่ิงแบบฟลม 2551-2552 ที่ปรึกษา 

(กําลังดําเนินการ) 

งบประมาณรายได คณะ

วิทยาศาสตร (50,000) 

10.การศึกษาตวันํายวดยิ่ง YBaCuO 2552-2553 หัวหนาโครงการ 

(แลวเสร็จ) 

ThEP (สกอ) (860,000) 

ภาระงานสอนที่มีอยูเดิม  

ระดับ รายวิชา 

ปริญญาตร ี ฟสิกสท่ัวไป 1 และ 2 , Lab  ฟสิกสท่ัวไป 1 และ 2, Lab ฟสิกสขั้นสูง , ฟสิกสของคล่ืน, 

ฟสิกสของของแข็ง, กลศาสตร 2, กลศาสตรควอนตัม 

บัณฑิตศึกษา กลศาสตร 1 และ 2      ฟสิกสสถิติ     ฟสิกสของของแข็ง 

ตัวนํายวดยิ่ง    ฟงกกรีนในของแข็ง     ฟสิกสของหลายอนุภาค 
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ภาระงานสอนในหลักสูตร 

ลําดับที่ รายวิชา 

1 ฟสิกสของของแข็ง 

2 กลศาสตร 1 

3 กลศาสตร 2 

4 ตัวนํายวดย่ิง 

5 ฟงกกรีนในของแข็ง 

6 ฟสิกสของหลายอนุภาค 
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AdS Schwarzschild Black Holes, Phys.Rev., D73 (2006)  

[3] G.Koutsoumbas, S. Musiri, E.Papantonopoulos and G. Siopsis, Quasi-normal modes of 

electromagnetic perturbations of four-dimensional topological black holes with scalar hair, 

JHEP 10 (2006) 006 

[4] S. Musiri and G. Siopsis,  On quasi-normal modes of Kerr black holes 

[5] S. Musiri and G. Siopsis,  Asymptotic form of Quasi-normal Modes of Large AdS 

Black Holes, 

[6] S. Musiri and G. Siopsis,  Perturbative Calculation of Quasi-normal Modes of 

Schwarzschild Black Holes, Class.Quant.Grav., 20  (2003) L285-L291 

[7] S. Musiri and G. Siopsis, Quasinormal Modes of Large AdS Black Holes, Phys.Lett., 

B563 (2003) 102. 

[8] S. Musiri and G. Siopsis, Quantization of a self-interaction maximally charged string 

Phys.Lett., B524 (2002) 192 
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[9] S. Musiri and G. Siopsis, Temperature of D3-branes off extremality, Phys.Lett., B504 

(2001) 314 

 

2.  การนําเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings  

[1] S.Ponglertsakul and S.Musiri, Analytical Calculation of Quasinormal Modes for Non-

rotating Kaluza-Klein Black Holes with Squashed Horizons, 37
th
 Congress on Science and 

Technology of Thailand, 2011 

[2] O.Chabkaew and S. Musiri, Quasinormal Modes of Flat AdS Reissner-Nordstrom Black 

Holes with the Maxwell Field Background in 3+1 Dimensions, Siam Physics Congress, 

2011 

 
3.  บทความวิชาการ 

       1. หลุมดําในทฤษฎีสัมพัทธภาพ และ เทอโมไดนามิกสของหลุมดําม วารสารวิทยาศาสตร มศว  

            ปที่ 25 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2552) หนา 151 

4.  หนังสือ ตํารา 

     เอกสารประกอบการสอนวิชา ฟส 341 แมเหล็กไฟฟา  

5. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ไดรบั 

1. ชื่อโครงการวิจัย … Asymptotic Calculation of Quasi-normal Modes of Large Anti de 

Sitter  

                  Black Holes …ระหวางป ก.ค.2546-มิ.ย.2549  

2. ชื่อโครงการวิจัย     Calculation of Quasi-normal Modes  ระหวางป ต.ค.2547-ก.ย.2549 

งบประมาณแผนดิน 

3. ชื่อโครงการวิจัยQuasi-normal Modes and Frequency Calculation  of Anti de Sitter Black 

Holes ระหวางป ธ.ค.2549-พ.ย.2551  

4. ชื่อโครงการวิจัย  Analytic Calculation of Dirac Quasi-normal Modes of Black Holes 

ระหวางป มี.ค.2551-ก.พ.2553 งบประมาณแผนดิน 

5. ชื่อโครงการวิจัย  Perturbative Calculation of Quasi-normal Modes of Black Holes 

ระหวางป มี.ค.2552-.ก.พ.2554  

6. ชื่อโครงการวิจัย  Calculation of Quasi-normal Modes and Phase Transition of 

Topological    

        anti de Sitter Black Holes ระหวางมี.ค.2554-.ก.พ.2555 จากงบประมาณแผนดิน 
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ภาระงานสอนที่มีอยูเดิม  

ระดับ รายวิชา 

ปริญญาตรี PY182 Physics Laboratory 

PY272 Mathematics for Physics II 

PY341 Electromagnetism I 

PY455 Intro Gravitation 

บัณฑิตศึกษา PY502 Mathematics for Physicists 

PY503 Advanced Mathematics for Physicists 

PY505 Topology and Geometry for Physicists 

PY533 Advanced Electromagnetic Theory 

PY556 Gravitation 

PY621Statistical Mechanics 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตร 

ลําดับที่ รายวิชา 

1 PY502 Mathematics for Physicists 

2 PY503 Advanced Mathematics for Physicists 

3 PY505 Topology and Geometry for Physicists 

4 PY533 Advanced Electromagnetic Theory 

5 PY556 Gravitation 

6 PY621Statistical Mechanics 
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ช่ือ – นามสกลุ นายเขม  พุมสะอาด 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สังกัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  คณะวิทยาศาสตร  ภาควิชาฟสิกส 

เบอรตดิตอ 0-2664-1000  ตอ  8160 

E-mail kem@swu.ac.th  

สาขาท่ีเช่ียวชาญ ฟสิกสอนุภาคมูลฐาน 

 

ประวติัการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ไดรับ สถานท่ีศึกษา ปที่จบ

การศึกษา 

ปริญญาเอก 
Dr.rer.nat. (Physics) 

University of Tuebingen, 

Germany 
2549 

ปริญญาโท 
วท.ม. (ฟสิกส) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารี 
2543 

ปริญญาตร ี วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยมหิดล 2541 

 

ผลงานทางวชิาการ 

1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  

 K. Pumsa-ard, V. E. Lyubovitskij, T. Gutsche, A. Faessler and S. Cheedket, 

“Electromagnetic nucleon Delta transition in the perturbative chiral quark model”, Phys. 

Rev. C 68, 015205 (2003) [arXiv:hep-ph/0304033] 

 Y. Yan, K. Pumsa-ard, R. Tegen, T. Gutsche, V. E. Lyubovitskij and A. Faessler, 

“Nucleon nucleon high-energy scattering”, Int. J. Mod. Phys. E 12, 367 (2003) 

 S. Cheedket, V. E. Lyubovitskij, T. Gutsche, A. Faessler, K. Pumsa-ard and Y. Yan, 

“Electromagnetic form factors of the baryon octet in the perturbative chiral quark model”, 

Eur. Phys. J. A 20, 317 (2004) [arXiv:hep-ph/0212347] 

 K. Khosonthongkee, V. E. Lyubovitskij, T. Gutsche, A. Faessler, K. Pumsa-ard, S. 

Cheedket and Y. Yan, “Axial form factor of the nucleon in the perturbative chiral quark 

model”, J. Phys. G 30, 793 (2004) [arXiv:hep-ph/0403119] 
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 Y. B. Dong, A. Faessler, T. Gutsche, J. Kuckei, V. E. Lyubovitskij, K. Pumsa-ard and 

P. Shen, “Nucleon polarizabilities in the perturbative chiral quark model”, J. Phys. G 32, 

203 (2006) [arXiv:hep-ph/0507277] 

 Faessler, T. Gutsche, V. E. Lyubovitskij and K. Pumsa-ard, “Chiral dynamics of baryons 

in a covariant quark model”, Prog. Part. Nucl. Phys.  55, 12 (2005) 

 C. Dib, A. Faessler, T. Gutsche, S. Kovalenko, J. Kuckei, V. E. Lyubovitskij and K. 

Pumsa-ard, “The neutron electric dipole form factor in the perturbative chiral quark 

model”, J. Phys. G 32, 547 (2006) [arXiv:hep-ph/0601144] 

 K. Pumsa-ard, W. Uchai and Y. Yan, “Meson exchange theory for high energy proton-

proton scattering”, Int. J. Mod. Phys. E 15, 109 (2006) 

 Faessler, T. Gutsche, M. A. Ivanov, J. G. Korner, V. E. Lyubovitskij, D. Nicmorus and 

K. Pumsa-ard, “Magnetic moments of heavy baryons in the relativistic three-quark 

model”, Phys. Rev. D 73, 094013 (2006) [arXiv:hep-ph/0602193] 

 Faessler, T. Gutsche, V. E. Lyubovitskij and K. Pumsa-ard, “Chiral dynamics of baryons 

in a Lorentz covariant quark model”, Phys. Rev. D  73, 114021 (2006) [arXiv:hep-

ph/0511319] 

 Faessler, T. Gutsche, B. R. Holstein, V. E. Lyubovitskij, D. Nicmorus and K. Pumsa-

ard, “Light baryon magnetic moments and N-Delta Delta gamma transition in a Lorentz 

covariant chiral quark approach”, Phys. Rev. D 74, 074010 (2006) [arXiv:hep-

ph/0608015] 

 J. Kuckei, C. Dib, A. Faessler, T. Gutsche, S. Kovalenko, V. E. Lyubovitskij and K. 

Pumsa-ard, “Strong CP violation and the neutron electric dipole form factor”, Phys. 

Atom. Nucl. 70, 349-357 (2007) [arXiv:hep-ph/0510116] 

 K. Pumsa-ard, T. Intraprasart and A. Loetphattharasirirot, “EM form factors of the 

nucleon in terms of quarks and mesons”, Thai J. of Physics, series 4, 213 (2009) 
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2.  การนําเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings  

 Kem Pumsa-ard, Valery Lyubovitskij, Thomas Gutsche and Amand Faessler, “The N-

Delta-gamma transition in the perturbative chiral quark model”, Spring Meeting of the 

German Physical Society, 17-21 March 2003, University of Tuebingen, Tuebingen, 

Germany 

 Kem Pumsa-ard, Valery Lyubovitskij, Thomas Gutsche and Amand Faessler, 

“Electromagnetic N to Delta transition in the perturbative chiral quark model”, Spring 

Meeting of the German Physical Society, 8-12 March 2004, University of Cologne, 

Cologne, Germany 

 Kem Pumsa-ard, Valery Lyubovitskij, Thomas Gutsche and Amand Faessler, 

“Electromagnetic form factors of the nucleon in the perturbative chiral quark model”, 

Spring Meeting of the German Physical Society, 4-9 March 2005, Humboldt-University 

Berlin, Berlin, Germany 

 K. Pumsa-ard, T. Intraprasart and A. Loetphattharasirirot, “Electromagnetic Form Factors 

of the Nucleon in Terms of Quarks and Mesons”, Siam Physics Congress 2008 

(SPC2008), 20-22 March 2008, Khao Yai, Nakhon Ratchasima, Thailand 

 Faessler, T. Gutsche, B. R. Holstein, V. E. Lyubovitskij and K. Pumsa-ard, 

“Electromagnetic Form Factors of the Octet Baryons in a Lorentz Covariant Chiral Quark 

Approach”, Siam Physics Congress 2009 (SPC2009), 19-21 March 2009, Cha-am, 

Phetchburi, Thailand 

 K. Pumsa-ard, “Nucleon properties in the perturbative chiral quark model”, Sino-Thai 

2011 Symposium on High Energy Physics and Beyond, 22-27 April  2011, Wuhan, 

People's Republic of China 

 

3.  บทความวิชาการ 

     ………………………………………………………………………………………………….. 

4.  หนังสือ ตํารา 

     ………………………………………………………………………………………………….. 
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5. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ไดรบั 

 ทุนอุดหนุดการวิจัยจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ประเภททุน 

Young Blood สําหรับทําโครงการวิจัยเร่ือง “ฟอรมแฟกเตอรเชิงแมเหล็กไฟฟาของนิวคลีออน

ในรูปแบบของควารกและมีซอน”  เปนระยะเวลา 1 ป ต้ังแตเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือน

กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 

 ทุนอุดหนุนการวิจัยจากโครงการความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของ

อาจารยรุนใหม สําหรับทําโครงการวิจัยเร่ือง “สมบัติของแบริออนและผลของกลุมหมอกเมซอน

ในแบบจําลองควารก” เปนระยะเวลา 2 ป ต้ังแตวันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันท่ี 14 

พฤษภาคม พ.ศ. 2553 

 

ภาระงานสอนที่มีอยูเดิม  

 

ระดับ รายวิชา 

ปริญญาตร ี PY101 Introductory Physics I 

PY181 Introduction Physics Laboratory I 

PY102 Introductory Physics II 

PY182 Introduction Physics Laboratory II 

PY271 Mathematics for Physics I 

PY272 Mathematics for Physics II 

PY454 Elementary particle Physics 

PY455 Introduction to Gravitation and Theory of  

Relativity 

บัณฑิตศึกษา PY512 Classical Mechanics  

PY552 Quantum Mechanics 

PY553 Advanced Quantum Mechanics 

PY651 New Frontiers of Physics  

SC691 Seminar 
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ภาระงานสอนในหลักสูตร 

 

ลําดับที่ รายวิชา 

1 PY512 Classical Mechanics  

2 PY552 Quantum Mechanics 

3 PY651 New Frontiers of Physics 

4 SC691 Seminar 
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ช่ือ – นามสกลุ นายทรงศักด์ิ พงษหิรัญ 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สังกัด ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรตดิตอ 0-2649-5000  ตอ  8563 

E-mail songsak@swu.ac.th 

สาขาท่ีเช่ียวชาญ Magneto-optics, Renewable Energy 

 

ประวติัการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ไดรับ สถานท่ีศึกษา ปที่จบ

การศึกษา 

ปริญญาเอก B.Sc. (Physics) Moscow State University, 

Russia 

2002 

ปริญญาโท M.Sc. (Physics) Moscow State University, 

Russia 

2004 

ปริญญาตร ี Ph.D. (Physics) Moscow State University, 

Russia 

2007 

 

ผลงานทางวชิาการ 

1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  

1.  Buravtsova V. E., Guschin V. S., Kalinin Yu. E., Kirov S. A., Lebedeva E. V., Phonghirun 

S., Sitnikov A. V., Syr'ev N. E. and Trofimenko I. T. Magnetooptical properties and FMR in 

granular nanocomposites (Co84Nb14Ta2)x(SiO2)100-x // CEJP 2(4) 2004, 566-578 

2. Gan’shina E.A., Lebedeva E.V., Phonghirun S., Syr’ev N.E., Vyzulin S.A. Magnetooptical 

properties and ferromagnetic resonance in multiplayer CoFeZr- a-Si films // II International 

conference “ Electronics and applied physics”, Kyiv, Ukraine, 2006, 26 – 27. 

3. Gan’shina E.A., Kalinin Yu.E., Phonghirun S., Scherbak P.N., Tulsky I.I.,Vashuk 

M.V.Optical and magneto-optical properties of {Co0.45Fe0.45Zr0.1/a-Si}n multilayers // 

Journal of non-crystalline solids 2007, 353, 8-10. 

4. Gan’shina E. A., Perov N. S., Phonghirun S., Migunov V. E., Kalinin Yu. E., and Sitnikov A. 

V. Enhancement of Magneto-Optical Response in Nanocomposite–Hydrogenated Amorphous 

Silicon Multilayers // Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Fizicheskaya, 2008, Vol. 72, 

No. 10, pp. 1455–1457. 
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5. ทรงศักด์ิ พงษหิรัญ, การศึกษาปรากฏการณทัศนศาสตรแมเหล็กของเคอรแบบตามขวางในแมเหล็ก

เฟอรโร, วารสารวิทยาศาสตร มศว ปที่ 27 ฉบับที่ 1 (2554) หนา 145-154 

6. Buravtsova V., Gan'shina E.A., Lebedeva E., Syr’ev N., Trofimenko I., Vyzulin S., Shipkova 

I., Phonghirun S., Kalinin Y.E., Sitnikov A.V., The Features of TKE and FMR in 

Nanocomposite-Semiconductor Multilayers, Solid State Phenomena Vols 168 - 169 (2011) 

P.533-536 

2.  การนําเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings  

- Siam Physics Congress 2009/ Magnetooptical properties of granular nanocomposites 

(Co
84

Nb
14

Ta
2
)x(SiO

2
)

100-x
  

3.  บทความวิชาการ 

     ………………………………………………………………………………………………….. 

4.  หนังสือ ตํารา 

     ………………………………………………………………………………………………….. 

5. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ไดรบั 

 1. การศึกษาปรากฏการณทางทัศนศาสตร-แมเหล็กในสารแมเหล็กเฟอรโร  ทนุสนับสนุนจากเงิน

งบประมาณเงินรายไดคณะวิทยาศาสตร ประจําป 2552 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

2. การศึกษาศักยภาพพลังงานทดแทนในคณะวิทยาศาสตร มศว  ทุนสนับสนุนจากเงินงบประมาณเงิน

รายไดคณะวิทยาศาสตร ประจําป 2554 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ภาระงานสอนที่มีอยูเดิม  

ระดับ รายวิชา 

ปริญญาตร ี - ฟสิกสทั่วไป 

- ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 

- ปฏิบัติการฟสิกสชั้นสูง 

- พลังงานทดแทน 

บัณฑิตศึกษา - ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 

- กลศาสตรควอนตัม 

- ปรัชญาวิทยาศาสตร 
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ภาระงานสอนในหลักสูตร 

 

ลําดับที่ รายวิชา 

1. ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 
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ช่ือ – นามสกลุ  นพมณ ี ศุภนาม 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สังกัด ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรตดิตอ 0-2664-1000  ตอ  8160 

E-mail nopmanee@swu.ac.th 

สาขาท่ีเช่ียวชาญ Theoretical  and  phenomenological particle physics 

 

ประวติัการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ไดรับ สถานท่ีศึกษา ปที่จบ

การศึกษา 

ปริญญาเอก ปร.ด.(ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร

นารี 

2553 

ปริญญาโท วท.ม.(ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร

นารี 

2545 

ปริญญาตร ี วท.บ.(ฟสิกส) มหาวิทยาลัยมหิดล 2542 

 

ผลงานทางวชิาการ 

1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  

1.  K. Khosonthongkee,  N. Supanam, Y. Yan, Th. Gutsche and Amand Faessler, N*(1440) 

decays in a hybrid baryon model, Nucl. Phys. A 790  (2007) 518c 
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     ………………………………………………………………………………………………….. 

4.  หนังสือ ตํารา 

     ………………………………………………………………………………………………….. 

5. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ไดรบั 

     ………………………………………………………………………………………………….. 

 

ภาระงานสอนที่มีอยูเดิม  

ระดับ รายวิชา 

ปริญญาตรี ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 

ปฏิบัติการฟสิกสเบ้ืองตน 1 

ฟสิกสสําหรับวิทยาศาสตรการแพทย 

คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 2 

บัณฑิตศึกษา คณิตศาสตรสําหรับนักฟสิกส 

สัมมนาฟสิกส 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตร 

ลําดับที่ รายวิชา 

1 คณิตศาสตรสําหรับนักฟสิกส 

2 กลศาสตรควอนตัม 

3 ฟสิกสนิวเคลียรและอนุภาคมูลฐาน 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 

 

ช่ือหลักสูตรเดิม  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 

ช่ือหลักสูตรปรับปรงุ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 

            เร่ิมเปดรับนิสิตในภาคการศึกษาที่ 1  ปการศึกษา 2555 
 

สาระสําคัญ / ภาพรวมในการปรับปรงุ 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เปนหลักสูตรท่ี

ไดรับการปรับปรุงใหเปนไปตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai 

Qualifications Framework for Higher Education; TQF:HEd) ในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร

อาจารยประจําหลักสูตร และกรรมการพัฒนาหลักสูตร ไดรวมกันจัดทํามาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน

ของคุณวุฒิระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟสิกส เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

สําหรับโครงสรางหลักสูตรไดมีการเปล่ียนแปลงแผนการศึกษา สําหรับผูจบปริญญาตรีโดยมีการ

เปล่ียนแปลงรายวิชาในหมวดวิชาบังคับจากเดิมกําหนดใหเรียนวิชาบังคับ 26 หนวยกิต เปล่ียนแปลง

ใหมเปนกําหนดใหเรียนวิชาบังคับ 28 หนวยกิต โดยมีรายวิชา ฟส 795 สัมมนาฟสิกส 2 และ ฟส 601 

ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับนักฟสิกส เพิ่มเติมจากหลักสูตรเดิม สําหรับผูจบปริญญาโทน้ัน ไดมีการ

เปล่ียนแปลงรายวิชาในหมวดวิชาบังคับจากเดิมกําหนดใหเรียนวิชาบังคับ 6 หนวยกิต เปล่ียนแปลงใหม

เปนกําหนดใหเรียนวิชาบังคับ 7 หนวยกิต โดยมีรายวิชา ฟส 795 สัมมนาฟสิกส 2 เพิ่มเติมจาก

หลักสูตรเดิม นอกจากน้ีไดมีการเพิ่ม-ลดรายวิชาเลือก และเปล่ียนแปลงคําอธิบายรายวิชาในบางวิชา 

โดยมีตารางท่ีเแสดงรายละเอียดการปรับปรุง ดังนี้ 
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1. ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร 
 

1.1 สําหรับผูจบปริญญาตร ี

 

โครงสรางหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 เกณฑ สกอ พ.ศ. 

2548 

โครงสรางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2555 

รายละอียด                     หนวยกิต หนวยกิต รายละเอียด                    หนวยกิต  

1. หมวดวิชาบังคับ                     26  ไมนอยกวา   

24 

1. หมวดวิชาบังคับ                  27  

1.1 วิชาเอกบังคับ                        26 

1.2 วิชาแกน                                -   

2. หมวดวิชาเลือก          ไมนอยกวา 9 

2. หมวดวิชาเลือก    ไมนอยกวา 9 2.1 วิชาบังคับเลือก                         3  

2.2 วิชาเอกเลือก                            6 

3. ปริญญานิพนธ                        48 ไมนอยกวา 48 3. ปริญญานิพนธ                   48 

     รวม                ไมนอยกวา 83 ไมนอยกวา 72      รวม                ไมนอยกวา 84 

 

1.2 สําหรับผูจบปริญญาโท 

 

โครงสรางหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 เกณฑ สกอ พ.ศ. 

2548 

โครงสรางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2555 

รายละอียด                     หนวยกิต หนวยกิต รายละเอียด                    หนวยกิต  

1. หมวดวิชาบังคับ                   6 ไมนอยกวา   

12 

1. หมวดวิชาบังคับ                 6  

1.1 วิชาเอกบังคับ                      6 

1.2 วิชาแกน                           -    

2. หมวดวิชาเลือก    ไมนอยกวา  6 

2. หมวดวิชาเลือก   ไมนอยกวา 6 2.1 วิชาบังคับเลือก                   -   

2.2 วิชาเอกเลือก                      6 

3. ปริญญานิพนธ                  36 ไมนอยกวา 36 3. ปริญญานิพนธ                   36 

     รวม               ไมนอยกวา 48 ไมนอยกวา 48      รวม                 ไมนอยกวา 48 

 

 



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาฟสิกส   พ.ศ. 2555 

 

 

128

2. รายละเอียดการปรับปรงุ 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมายเหต ุ

ไมมี ฟส 541 

 

PY 541 

พลังงานทดแทนและส่ิงแวดลอม 

3(3-0-6) 

Renewable Energy and 

Environment 

ความสําคัญและแหลงที่มาของ

พลังงาน  การเปล่ียนรูปพลังงาน 

ประเภทของพลังงาน  เทคโนโลยี

พลังงานทดแทน พลังงานแสง 

อาทิตย  ไฮโดรเจนและเซลลเชื้อ 

เพลิง พลังงานลม พลังงานชีวมวล 

พลังงานนํ้า พลังงานคล่ืน พลังงาน

ความรอนใตพิภพ  พลังงานกับ

ส่ิงแวดลอม  การอนุรักษพลังงาน

และส่ิงแวดลอม  มลพิษจากการ

ผลิตพลังงาน  ภาวะโลกรอน 

เพิ่มรายวิชา 

ไมมี ฟส 542 

PY 542 

เซลลแสงอาทิตย       3(3-0-6) 

Solar Cell 

ทฤษฎีคล่ืนแมเหล็กไฟฟาของการ

แผรังสีจากดวงอาทิตย การเปลี่ยน

รูปพลังงานแสงอาทิตย 

ปรากฏการณโฟโตโวลเตอิค 

ทฤษฎีสารก่ึงตัวนํา หลักการของ

เซลลแสงอาทิตย ประเภทและวัสดุ

ของเซลลแสงอาทิตย กระบวนการ

ผลิตเซลลแสงอาทิตย 

ประสิทธิภาพของเซลลแสงอาทิตย 

การประยุกตใชและพัฒนาระบบ

เซลลแสงอาทิตย 

เพิ่มรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมายเหต ุ

ไมมี ฟส 543 

PY 543 

เทคโนโลยีชีวมวล       3(3-0-6) 

Biomass Technology 

ศักยภาพและแหลงพลังงานชีวมวล 

องคประกอบทางฟสิกสของชีวมวล 

คาความรอน ประเภทของชวีมวล 

การแปรรูปพลังงานทางเคมีความ

รอนและทางชีวเคมี เทคโนโลยี

แกสชีวภาพ เทคโนโลยีไบโอเอทา

นอล เทคโนโลยีไบโอดีเซล 

เพิ่มรายวิชา 

ไมมี ฟส 561 

PY 561 

วัสดุศาสตรเบ้ืองตน    3(3-0-6) 

Introduction to Materials Science 

ความรูพื้นฐานดานผลิกศาสตร 

แรงยึดเหน่ียวในของแข็ง ตําหนิ  

ความเช่ือมโยงระหวางโครงสราง

พันธะและสมบัติของวัสดุ  สมบัติ

เชิงกล เชิงความรอน เชิงไฟฟา 

และเชิงแสงของวัสดุ 

เพิ่มรายวิชา 

ไมมี ฟส 601 

PY 601 

ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับนักฟสิกส      

                            1(0-2-1) 

Research Methodology for 

Physicists 

การต้ังสมมติฐานสําหรับงาน 

วิจัย  เทคนคิการสืบคนและ

วิเคราะหขอมูลจากเอกสารและ

ฐานขอมูล  การเขียนขอเสนอโครง

รางงานวิจัย  การเตรียมเอกสาร

งานวิจัยทางวิทยาศาสตรเพื่อ

เผยแพรผลงาน  จรรยาบรรณการ

วิจัย 

เพิ่มรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมายเหตุ 

ไมมี ฟส 664  

             

PY 664  

การใชเคร่ืองมือเพื่อวิเคราะหฟลม

บาง            3(2-2-5) 

Instrumentation for Thin Film 

Analysis                                  

ฟสิกสพื้นฐานของการวัด  เทคนิค

การวัดและการวิเคราะหขอมูล  

เทคนิคสเปกตรัมแบบการดูดกลืน

และการปลดปลอย  เทคนคิการ

เล้ียวเบนและการกระเจิง  การใช

เคร่ืองมือเพื่อวิเคราะหฟลมบางเชิง

พื้นผิว องคประกอบเชิงเคมีและ

เชิงโครงสราง 

เพิ่มรายวิชา 

ไมมี 

 

ฟส 668  

PY 668 

เทคโนโลยีฟลมบาง  3(3-0-6) 

Thin Films Technology               

ความรูและเทคนิคการเตรียมฟลม

บางดวยวิธีกายภาพและเคมี  กลไก

การเกิดฟลมบาง  การวิเคราะห

สมบัติเชิงกล เชิงไฟฟา โครงสราง

ชนิดและองคประกอบของฟลมบาง 

เพิ่มรายวิชา 

ไมมี ฟส 669  

PY 669 

ฟสิกสพอลิเมอร       3( 3-0-6) 

Polymer Physics 

โครงสรางของพอลิเมอร  โครงรูป

ของพอลิเมอรเสนเด่ียว          อุณ

หพลศาสตรของพอลิเมอรผสมและ

สารละลายพอลิเมอร พอลิเมอร

โครงขายและแบบเจล  สมบัติ

เชิงกลของพอลิเมอร   

เพิ่มรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมายเหต ุ

ไมมี ฟส 761 

 

 

PY 761 

การออกแบบระบบสุญญากาศเพื่อ

การสรางและการประยุกต 

3(3-0-6) 

Vacuum System Design for 

Construction and Applications 

แนวคิดเก่ียวกับฟสิกสสุญญากาศ 

ป ร ะ เ ภทแ ล ะ สม บั ติ ข อ ง วั ส ดุ 

สวนประกอบของระบบสุญญากาศ

เพื่ อ ใช ในการออกแบบระบบ

สุญญากาศระดับสูงและสูงมาก 

ระบบการออกแบบอุปกรณเฉพาะ

ดาน วิธีการสรางชิ้นงานเพื่อใชใน

ระบบสุญญากาศ และการประยุกต

ระบบสุญญากาศระดับสูงมากกับ

งานวิจัยฟสิกสและอตุสาหกรรม 

เพิ่มรายวิชา 

ฟส 532 

PY 532 

ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 4(4-0-

8) 

Electromagnetic Theory 

ไฟฟาสถิต ปญหาคาขอบเขต 

และฟงกชันกรีน มัลติโพล ไดอิ

เล็กทริก แมเหล็กสถิต 

สมการแมกซเวลลและกฎ

อนุรักษ คล่ืนแมเหล็กไฟฟาและ

การแผคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 

การกระเจิง การเลี้ยวเบน การ

แผรังสีโดยประจุที่เคล่ือนท่ี 

 

ฟส 532 

PY 532 

ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 4(4-0-8) 

Electromagnetic Theory 

ไฟฟาสถิต  ปญหาคาขอบเขตและ

ฟงกชันกรีน  มัลติโพล  ไดอิเล็กท

ริก  แมเหล็กสถิต  สมการแมกซ

เวลลและกฎอนุรักษ  คล่ืน

แมเหล็กไฟฟาและการแผคล่ืน

แมเหล็กไฟฟา  การกระเจิง  การ

เล้ียวเบน  การแผรังสีโดยประจุที่

อัตราเร็วเปล่ียนแปลง 

 เปล่ียนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมายเหตุ 

ฟส 533 

 

PY533 

ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟาขั้นสูง    

3(3-0-6) 
ตัวนําคลื่นและโพรงเรโซแนนซ  

พลศาสตรของอนุภาคประจุและ

ของสนามแมเหล็กไฟฟาเชิง

สัมพัทธภาพ  การชนระหวาง

อนุภาคประจุ  เบรมสตราหลุง  

การเรงและหนวงทําใหเกิดการ

แผรังสี 

ฟส 733 

 

PY733 

ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟาขั้นสูง    

3(3-0-6) 

ตัวนําคล่ืนและโพรงเรโซแนนซ  

พลศาสตรของอนุภาคประจุและ

ของสนามแมเหล็กไฟฟาเชิง

สัมพัทธภาพ  การชนระหวาง

อนุภาคประจุ  เบรมสตราหลุง  

การเรงและหนวงทําใหเกิดการแผ

รังสี สนามมัลติโพล 

1.เปล่ียนรหัสวิชา 

2.เปล่ียนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 

ฟส 553 

 

PY553 

กลศาสตรควอนตัมขั้นสูง      

3(3-0-6) 
โครงสรางอะตอม  ทฤษฎี

ควอนตัมของสนาม  การ

ดูดกลืน  การแผรังสีในสสาร  

สมการคลายน-กอรดอน  

สมการดิแรก โครงสรางอยาง

ละเอียด 

ฟส 753 

 

PY753 

กลศาสตรควอนตัมขั้นสูง      

3(3-0-6) 

โครงสรางอะตอม  ทฤษฎีควอนตัม

ของสนาม  การดูดกลืน  การแผ

รังสีในสสาร  สมการคลายน-กอร

ดอน  สมการดิแรก โครงสราง

อยางละเอียด ตัวแผ 

1.เปล่ียนรหัสวิชา 

2.เปล่ียนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 

ฟส 514 

PY 514 

กลศาสตรของไหล    3(3-0-

6) 

Fluid Mechanics 

มุมมองเชิงความตอเนื่องและ

สมการการเคล่ือนที่ ของไหล

สถิติ การอนุรักษมวล การไหล 

แบบปราศจากความหนืด 

ทฤษฏีควบคุมปริมาตร สมการ

นาเวียร-สโตร และการไหล

แบบมีความหนืด การวิเคราะห

เชิงมิติ  

ฟส 514 

PY 514 

กลศาสตรของไหล    3(3-0-6) 

Fluid Mechanics 

มุมมองเชิงความตอเน่ืองและ

สมการการเคล่ือนท่ีของของไหล  

ของไหลสถิต  การอนุรักษมวล  

การไหลที่ปราศจากความหนืด  

ทฤษฎีควบคุมปริมาตร  สมการนา

เวียร-สโตกร  และการไหลท่ีมี

ความหนืด  การวิเคราะหเชิงมิติ  

ความวนและการไหลเวียน  การ

ไหลศักย  ชั้นขอบลามิ  

เปล่ียนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 
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 ความวนและการไหลเวียน การ

ไหลศักย ชั้นขอบลามินา 

ระเบียบวิธีผลเฉลยชัน้ขอบ 

ความตึงผิวและผลกระทบตอ

การไหล การไหลปนปวน 

 ระเบียบวิธีผลเฉลยชัน้ขอบ  ความ

ตึงผิวและผลกระทบตอการไหล  

การไหลปนปวน 

 

ฟส 515 

 

PY 515 

ผลึกศาสตรทางรังสีเอกซขั้นสูง 

3(3-0-6) 

Advanced X-Ray 

Crystallography 

สัณฐานวิทยาของผลึก ดัชนมีิล

เลอร การวัดมุมของผลึก ฉายา

ผลึก โครงสรางอันเปนระเบียบ 

ภายในผลึกใน 1, 2 และ 3 

ทิศทางสมมาตร พอยทกรุป 
สเปซ กรุป ผลึกศาสตรทาง รังสี

เอกซ การวิเคราะหโครงสราง

ทางผลึกศาสตรจากเทคนิคการ

ทดลองข้ันสูง 

ฟส 515 

 

PY 515 

ผลิกศาสตรรังสีเอกซขั้นสูง  

3(3-0-6) 

Advanced X-Ray 

Crystallography 

สัณฐานวิทยาของผลึก  ดัชนีมิล

เลอร  การวัดมุมของผลึก  ฉายา

ผลึก  โครงสรางระเบียบภายใน

ผลึกใน 1, 2 และ 3 ทิศทาง  

สมมาตร  พอยทกรุป  สเปซกรุป  

ผลิกศาสตรรังสีเอกซ  การ

วิเคราะหโครงสรางทางผลิกศาสตร

ดวยเทคนิคการทดลองขั้นสูง 

1. เปล่ียนแปลงชื่อ

วิชา 

2. เปล่ียนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 

 

ฟส 554 

 

PY 554 

ทฤษฎีควอนตัมของระบบหลาย

อนุภาคเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

Introduction to Quantum 

Theory of Many Particle 

Systems 

ควอนไทเซชันอันดับที่สอง การ

ทบทวนอุณหพลศาสตรและ

กลศาสตรสถิติ สถานะพื้น 

ของระบบเฟอรมิ ระบบโบส  

ระบบหลายอนุภาค 

ฟส 554 

 

PY 554 

ทฤษฎีควอนตัมเบ้ืองตนของระบบ

หลายอนุภาค 3(3-0-6) 

Introduction to Quantum Theory 

of Many Particle Systems 

ควอนไทเซชันอันดับท่ีสอง  การ

ทบทวนอุณหพลศาสตรและ

กลศาสตรสถิติ  สถานะพื้นของ

ระบบเฟอรมิ  ระบบโบส   

1. เปล่ียนแปลงชื่อ

วิชา 

2. เปล่ียนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 
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 ทฤษฎีเพอรเทอรเบชันสําหรับ

ปญหาระบบหลายอนุภาคที่ 

อุณหภูมิจํากัด การประยุกตกับ

ระบบหลายอนุภาค 

 ทฤษฎีเพอรเทอรเบชันของปญหา

ระบบหลายอนุภาคที่อุณหภูมิหนึ่ง  

การประยุกตกับระบบหลายอนุภาค 

 

ฟส  557 

 

PY 557 

ทฤษฎีสนามควอนตัม 1 
3(3-0-6) 

Quantum Field Theory 1 

บุรพวิชา: ฟส 552 กลศาสตร

ค ว อ น ตั ม  ห รื อ โ ด ย ค ว า ม

เห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

สมการคลายส-กอรดอน 

สมการดิแรก สนามอันตรกิริยา

กับแผนภาพไฟยนแมน  

อินทิกรัลเสนทาง พลศาสตร

ไฟฟาเชิงควอนตัม 

ฟส  

557 

 

PY 557 

ทฤษฎีสนามควอนตัม 1 

3(3-0-6) 

Quantum Field Theory 1 

บุรพวิชา:  ฟส  552 กลศาสตร

ควอนตัม หรือโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

สมการคลายน-กอรดอน สมการดิ

แรก สนามอันตรกิริยากับแผนภาพ

ไฟยนแมน  

อินทิกรัลเสนทาง พลศาสตรไฟฟา

เชิงควอนตัม 

เปล่ียนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 

 

ฟส  558 

 

PY 558 

ทฤษฎีสนามควอนตัม 2 
3(3-0-6) 

Quantum Field Theory 2 

บุรพวิชา: ฟส 557 ทฤษฎีสนาม

ควอนตัม 1  
รีนอรมอลไลเซชัน ทฤษฎีเก

จนอน-อบีเลียน พลศาสตรครอ

โมเชิงควอนตัม   

การแตกสมมาตรฉับพลัน การ

ทบทวนฟสิกสใหม 

ฟส  

558 

 

PY 558 

ทฤษฎีสนามควอนตัม 2 

3(3-0-6) 

Quantum Field Theory 2 

บุรพวิชา: ฟส 557 ทฤษฎีสนาม

ควอนตัม 1  

รีนอรมอลไลเซชัน ทฤษฎีเก

จนอน-อบีเลียน พลศาสตรรงคเชิง

ควอนตัม   

การแตกสมมาตรเอง 

เปล่ียนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 
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ฟส  613 

PY 613 

ฟสิกสพื้นผิว         3(3-0-6) 

Surface Physics                      

ผลึกวิทยาพื้นผิว  อุณหพล

ศาสตรและกลศาสตรสถิติของ

พื้นผิว  โครงสรางทาง

อิเล็กทรอนิกสพื้นผิว  การ

สรางใหมของพื้นผิว  ระบบ

สุญญากาศระดับสูงย่ิง  วิธีการ

ทดลองเพื่อศึกษาโครงสราง

พื้นผิว  โครงสรางของชั้นท่ีถูก

ดูดซับ  และการเปล่ียนเฟสบน

พื้นผิว 

ฟส 613 

PY 613 

ฟสิกสพื้นผิว          3(3-0-6) 

Surface Physics                         

ผลึกวิทยาพื้นผิว  อุณหพลศาสตร

และกลศาสตรสถิติของพื้นผวิ    

โครงสรางทางอิเล็กทรอนิกสของ

พื้นผิว  การสรางของพื้นผิวใหม  

โครงสรางของชั้นที่ถูกดูดซับ  การ

เปล่ียนเฟสบนพืน้ผิวบทบาทของ

พื้นผิวฟสิกสในการทําวัสดุ

นวัตกรรม  ระบบสุญญากาศท่ีมี

ระดับสูงยิ่ง  วิธีวิเคราะหพื้นผิว 

เปล่ียนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 

 

ฟส 618  

 

PY 618 

ฟสิกสพลาสมาและการประยุกต   

3(3-0-6) 
Plasma Physics and 

Applications 

หลักการของพลาสมา การ

เคล่ือนท่ีของอนุภาคเด่ียว 

ทฤษฎีของไหลของพลาสมา 

คล่ืนพลาสมา ความสมดุลและ

เสถียรภาพ ทฤษฎีจลน 

ผลกระทบแบบไมเชิงเสน 

เทคโนโลยีพลาสมา พลาสมาเชิง

อุตสาหกรรม และการประยุกต

สําหรับอุปกรณฟวชัน 

ฟส 618  

 

PY 618 

ฟสิกสพลาสมาและการประยุกต      

3(3-0-6) 

Plasma Physics and Applications 

หลักการของพลาสมา การเคล่ือนท่ี

ของอนุภาคเด่ียว ทฤษฎีการไหล

ของพลาสมา คล่ืนพลาสมา ความ

สมดุลและเสถียรภาพทฤษฎีจลน 

ผลกระทบแบบไมเชิงเสน  

เทคโนโลยีพลาสมา พลาสมาเชิง

อุตสาหกรรม และการประยุกต

สําหรับเทคโนโลยีฟวชัน 

 เปล่ียนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 
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ฟส 622 

PY 622 

จักรวาลวิทยา          3(3-0-6) 

Cosmology 

ประวัติทางความคิดเก่ียวกับ

จักรวาล ทบทวนดาน

สังเกตการณ ความโนมถวงนิว

ตัน  แบบจําลองจักรวาลของนิว

ตัน รูปทรงเรขาของเอกภพ 

พารามิเตอรของการสังเกตการณ 

อายุของเอกภพ ความหนาแนน

ของเอกภพและสสารมืด ภูมิหลัง

ไมโครเวฟคอสมิก เอกภพใน

ตอนแรกเร่ิม จุดเร่ิมตนของธาตุ

เบา เอกภพท่ีพองตัว โครงสราง

ในเอกภพ 

ฟส 622 

PY 622 

เอกภพวิทยา          3(3-0-6) 

Cosmology 

ประวัติทางความคิดเกี่ยวกับเอก

ภพ  ทบทวนดานสังเกตการณ  

แรงโนมถวงนวิตัน แบบจําลองเอก

ภพของนิวตัน รูปทรงเรขาคณิต

ของเอกภพ พารามิเตอรของการ

สังเกตการณ  อายุของเอกภพ  

ความหนาแนนของเอกภพและ

สสารมืด  รังสีคอสมิกไมโครเวฟ

พื้นหลัง เอกภพเมื่อแรกเร่ิม  

กําเนิดของธาตุมวลเบา  เอกภพท่ี

พองตัว  โครงสรางในเอกภพ 

1. เปล่ียนแปลงชื่อ

วิชา 

2. เปล่ียนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 

 

ฟส 624 

PY 624 

ฟสิกสสุริยะ 

3(3-0-6) 
Solar Physics  

บรรยากาศสุริยะสงบ ดอกดวง

สุริยะ สปคุลล โครงสรางโครโมส

เฟยร โคโรนาสุริยะ 

สนามแมเหล็กจากดวงอาทิตย 

การเคล่ือนท่ีในบรรยากาศดวง

อาทิตย การปลดปลอยคล่ืนวิทยุ

จากดวงอาทิตย กัมมันตภาพจาก

ดวงอาทิตย จุดและวัฏจักรบน

ดวงอาทิตย การปะทุบนดวง

อาทิตยและปรากฏการณที่

เก่ียวของ การปลอยมวลสารจาก

โคโรนา 

ฟส 624 

PY 624 

ฟสิกสสุริยะ 

3(3-0-6) 

Solar Physics  

บรรยากาศสุริยะยามสงบ ดอกดวง

สุริยะ สปคุลล โครงสรางโครโมส

เฟยร โคโรนาสุริยะ สนามแมเหล็ก

จากดวงอาทิตย การเคล่ือนที่ใน

บรรยากาศของดวงอาทิตย การ

ปลอยคล่ืนวิทยุจากดวงอาทิตย 

กัมมันตภาพจากดวงอาทิตย จุด

และวัฏจักรบนดวงอาทิตย การปะทุ

บนดวงอาทิตยและปรากฏการณที่

เก่ียวของ การปลอยมวลสารจากโค

โรนา 

เปล่ียนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 
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ฟส 625 

PY 625 

รังสีคอสมิก 

3(3-0-6) 
Cosmic Rays  
รังสีคอสมิกจากดาราจักร รังสี

คอสมิกจากระบบสุริยะ รังสี

คอสมิกจากการปะทุบนดวง

อาทิตย และนิวทริโนจากดวง

อาทิตย รังสีคอสมิกที่มีพลังงาน

สูง อนุภาคที่มีประจุและรังสี

แกมมา 

ฟส 625  

PY 625 

รังสีคอสมิก 

3(3-0-6) 

Cosmic Rays  

รังสีคอสมิกจากดาราจักร จาก

ระบบสุริยะ และจากการปะทุบน

ดวงอาทิตย นิวทริโนจากดวง

อาทิตย รังสีคอสมิกพลังงานสูง 

อนุภาคที่มีประจุและรังสีแกมมา 

เปล่ียนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 

ฟส 626  

 

PY 626 

เคร่ืองมือและเทคนิคทางดารา

ศาสตร                 3(2-2-5) 

Astronomical Instrumentation 

and Techniques 

สมบัติพื้นฐานและพารามิเตอร

ของกลองโทรทรรศนทางแสง 

กลองโทรทรรศนชนิด สะทอน

แสงและหักเหแสงและระบบทาง

แสง การออกแบบทางกล

เก่ียวกับตัวกลองและ ฐานกลอง 

อุปกรณตางๆท่ีเก่ียวกับกลอง

โทรทรรศน กลองโทรทรรศน

สมัยใหมขนาด ใหญ กลอง

โทรทรรศนวิทยุ กลอง

โทรทรรศนคลื่นมิลลิเมตร กลอง

โทรทรรศนรังสี เอ็กซ กลอง

โทรทรรศนรังสีแกมมา กลอง

โทรทรรศนนิวตริโน กลอง

โทรทรรศนคลื่น ความโนมถวง 

ฟส 626  

 

PY 626 

เคร่ืองมือและเทคนิคทางดารา

ศาสตร                 3(2-2-5) 

Astronomical Instrumentation 

and Techniques 

สมบัติพื้นฐานและพารามิเตอรของ

กลองโทรทรรศนเชิงแสง  กลอง

โทรทรรศนชนิดสะทอนแสงและหัก

เหแส ระบบแสง  การออกแบบ

เชิงกลเก่ียวกับตัวกลองและฐาน

กลอง  อุปกรณที่เก่ียวกับกลอง

โทรทรรศน  กลองโทรทรรศน

ขนาดใหญ  กลองโทรทรรศนวิทยุ  

กลองโทรทรรศนคล่ืนมิลลิเมตร  

กลองโทรทรรศนรังสีเอ็กซ  กลอง

โทรทรรศนรังสีแกมมา  กลอง

โทรทรรศนนิวตริโน  กลอง

โทรทรรศนคล่ืนโนมถวง 

เปล่ียนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 
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ฟส 628 

PY 628 

ดาราศาสตรฟสิกส 3(3-0-6) 

Astrophysics 

ความรูพื้นฐานเก่ียวกับดาวฤกษ

และระบบดาวฤกษ ดวงอาทิตย

ในฐานะดาวฤกษดวง 

หนึ่ง ธรรมชาติของดาวฤกษ การ

เกิดของดาวฤกษ การวิวัฒนาการ

ของดาวฤกษ ดาว 

นิวตรอน หลุมดํา สเกลระยะทาง

คอสมิก ทฤษฏีฟสิกสเก่ียวกับ

ดาวฤกษ แกลแลกซี 

วัตถุก่ีงดาวฤกษ บลาซาร แกแลก

ซีกัมมันต 

ฟส 628 

PY 628 

ดาราศาสตรฟสิกส 3(3-0-6) 

Astrophysics 

ความรูพื้นฐานเก่ียวกับดาวฤกษ

และระบบดาวฤกษ  ดวงอาทิตย

ในฐานะดาวฤกษดวงหนึ่ง  

ธรรมชาติของดาวฤกษ  การ

กําเนิดของดาวฤกษ  วิวัฒนาการ

ของดาวฤกษ  ดาวนิวตรอน  

หลุมดํา  สเกลระยะทางคอสมิก  

ทฤษฎีฟสิกสของดาวฤกษ  ดารา

จักร  วัตถุก่ึงดาวฤกษ  บลาซาร  

แกแลกซีกัมมนัต 

  เปล่ียนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 

ฟส 651 

PY 651 

พรมแดนใหมฟสิกส 2(2-0-4) 

New Frontiers of Physics 

ความกาวหนาและความ

เคล่ือนไหวใหม ซ่ึงมีความสําคัญ

ตอการพัฒนาการของฟสิกส 

ความสําคัญและผลกระทบของ

การพัฒนาใหมตอความคิด 

ความเช่ือ จิตสํานึกใหมของ 

มนุษยและสังคม 

 

ฟส 651 

PY 651 

พรมแดนใหมฟสิกส 2(2-0-4) 

New Frontiers of Physics 

ความกาวหนาและความ

เคล่ือนไหวใหม ๆ  ซ่ึงมี

ความสําคัญตอการพัฒนาการ

ของฟสิกสทฤษฎีและการทดลอง 

ความสําคัญและผลกระทบของ

ความรูใหมตอความคิด  ความ

เชื่อและจิตสํานึกใหมของมนุษย 

   เปล่ียนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 
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ฟส 652 

PY 652 

ฟสิกสนิวเคลียร       3(3-0-6) 

Nuclear Physics             

โครงสรางของนิวคลีออน 

แบบจําลองมาตรฐาน 

แบบจําลองเชิงปรากฏการณ 

อันตรกิริยาระหวางนิวคลีออน

และเมซอน อันตรกิริยาระหวางนิ

วคลีออนและนิวคลีออน อันตร

กิริยาแบบออน ระบบหลายนิ

วคลีออน แบบจําลองของ

นิวเคลียส แบบจําลองแบบช้ัน 

การเคลื่อนท่ีโดยรวม แบบจําลอง

ถุงไพออน ปฏิกิริยานิวเคลียร 

การประยุกต 

ฟส 652 

 

PY 652 

ฟสิกสนิวเคลียรและอนุภาคมูล

ฐาน                     3(3-0-6) 

Nuclear Physics and 

Elementary Particles 

โครงสรางนิวเคลียส  การสลาย

นิวเคลียส  ปฏิกิริยานิวเคลียร  

อุปกรณนิวเคลียร  ฟสิกส

นิวตรอน  อนภุาคมูลฐาน 

1. เปล่ียนแปลงชื่อวิชา 

2. เปล่ียนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 

ฟส 656 

PY 656 

ฟสิกสพลังงานสูง     3(3-0-6) 

High Energy Physics  

การจําแนกประเภทและอันตร

กิริยาของอนุภาคหลักมูล กฎการ

อนุรักษและสมมาตร เคร่ืองวัด

อนุภาคและเคร่ืองเรงอนุภาค 

อันตรกิริยาฮาดรอน-ฮาดรอน

และฮาดรอนสเปกโทรสโกป 

แบบจําลองควารกของฮาดรอน 

อันตรกิริยาทางแมเหล็กไฟฟา

และอันตรกิริยาอยางออน ทฤษฎี

สนามรวม 

 

ฟส 656 

PY 656 

ฟสิกสพลังงานสูง     3(3-0-6) 

High Energy Physics  

การจําแนกประเภทและอันตร

กิริยาของอนุภาคมูลฐาน กฎการ

อนุรักษและสมมาตร เคร่ืองวัด

อนุภาคและเครื่องเรงอนุภาค 

อันตรกิริยาฮาดรอน-ฮาดรอน

และฮาดรอนสเปกโทรสโกป 

แบบจําลองควารกของฮาดรอน 

อันตรกิริยาทางแมเหล็กไฟฟา

และอันตรกิริยาอยางออน ทฤษฎี

สนามรวม 

 

เปล่ียนแปลงคําอธิบาย

รายวิชา 
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ฟส 711 

PY 711 

วัสดุแมเหล็กและการประยุกต 

3(3-0-6) 

Magnetic Materials and 

Applications   

เซรามิกแมเหล็ก แบบจําลองเฟอ

ไรท สมบัติตาง ๆ ที่มีอิทธพิลตอ

พฤติกรรมทาง 

แมเหล็ก การเตรียมเฟอไรท การ

ประยุกต 

ฟส 711 

 

PY 711 

วัสดุแมเหล็กและการประยุกต 

3(3-0-6) 

Magnetic Materials and 

Applications   

เซรามิกแมเหล็ก แบบจําลองเฟอ

ไรท สมบัติที่มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมเชิง 

แมเหล็ก การเตรียมเฟอไรท การ

ประยุกต 

เปล่ียนแปลงคําอธิบาย

รายวิชา 

ฟส 712 

PY 712 

ไดอิเล็กทริกเซรามิกและตัวเก็บ

ประจุ                   3(3-0-6) 

Ceramics Dielectrics and 

Capacitors   

ความแข็งแกรงไดอิเล็กทริก 

ความตานทานเชิงอุณหภูมิแบบ

ช็อก ตัวเก็บประจุ ฉนวนและไดอิ

เล็กทริกเซรามิกที่มีสภาพยอมตํ่า 

เซรามิกที่มีสภาพยอมปานกลาง 

เซรามิกที่มีสภาพยอมสูง 

ฟส 712 

 

PY 712 

ไดอิเล็กทริกเซรามิกและตัวเก็บ

ประจุ                   3(3-0-6) 

Ceramics Dielectrics and 

Capacitors   

ความแข็งแกรงของไดอิเล็กทริก 

ความตานทานเชิงอุณหภูมิแบบ

ช็อก ตัวเก็บประจุ ฉนวนและไดอิ

เล็กทริกเซรามิกท่ีมีสภาพยอมตํ่า 

ปานกลางและสูง 

เปล่ียนแปลงคําอธิบาย

รายวิชา 

ฟส 713 

PY 713 

ฟสิกสนาโน            3(3-0-6) 

Nanophysics   

ระบบของการสรางส่ิงที่เล็กกวา 

ธรรมชาติทางควอนตัมในโลกนา

โน ผลทางควอนตัมที่มีตอ

โลกมหภาค การทดลองทาง

ฟสิกสในแนวของการสรางเชิงนา

โนและเทคโนโลยีนาโน 

ฟส 713 

PY 713 

ฟสิกสนาโน            3(3-0-6) 

Nanophysics   

ระบบของการสรางส่ิงที่เล็กระดับ

อะตอม ธรรมชาติเชิงควอนตัม

ในโลกนาโน ผลทางควอนตัมที่มี

ตอโลกมหภาค การทดลองฟสิกส

ในแนวของการสรางเชิงนาโนและ

เทคโนโลยีนาโน 

เปล่ียนแปลงคําอธิบาย

รายวิชา 
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ฟส 791 

 

PY 791 

หัวขอพเิศษทางฟสิกสขั้นสูง 1 

3(3-0-6) 

Special Topics in Advanced 

Physics 1 

หัวขอที่นาสนใจทางในวิชาฟสิกส

หรือสาขาที่เก่ียวของ ตามการ

กําหนดของภาควิชาฟสิกส 

ฟส 791 

 

PY 791 

หัวขอพเิศษทางฟสิกสขั้นสูง 1 

3(3-0-6) 

Special Topics in Advanced 

Physics 1 

หัวขอที่นาสนใจในวชิาฟสิกสหรือ

สาขาที่เก่ียวของ ตามกําหนดของ

ภาควิชาฟสิกส 

เปล่ียนแปลงคําอธิบาย

รายวิชา 

ฟส 792 

 

PY 792 

หัวขอพเิศษทางฟสิกสขั้นสูง 2 

3(3-0-6) 

Special Topics in Advanced 

Physics 2 

หัวขอที่นาสนใจทางในวิชาฟสิกส

หรือสาขาที่เก่ียวของ ตามการ

กําหนดของภาควิชาฟสิกส 

ฟส 792 

 

PY 792 

หัวขอพเิศษทางฟสิกสขั้นสูง 2 

3(3-0-6) 

Special Topics in Advanced 

Physics 2 

หัวขอที่นาสนใจในวชิาฟสิกสหรือ

สาขาที่เก่ียวของ ตามกําหนดของ

ภาควิชาฟสิกส 

เปล่ียนแปลงคําอธิบาย

รายวิชา 

ฟส 668 

PY 668 

ฟลมบางแสง          3(3-0-6) 

Optical Thin Film 

แนวคิดเบ้ืองตนเก่ียวกับฟลมบาง

และฟลมบางแสง อันตรกิริยา

ของคล่ืนแมเหล็กไฟฟากับวัสดุ 

เทคนิคและกระบวนการเตรียม

ฟลมบางแสง การออกแบบระบบ

ฟลมบางแสงและแผนกรองแสง 

โครงสรางของฟลมบางแสง 

สมบัติของฟลมบางแสง การ

ตรวจวัดคาคงท่ีแสงของฟลมบาง 

การประยุกตของฟลมบางแสง 

ฟส 762 

PY 762 

ฟลมบางแสง          3(3-0-6) 

Optical Thin Films 

แนวคิดเบ้ืองตนเก่ียวกับฟลมบาง

และฟลมบางแสง อันตรกิริยา

ระหวางคล่ืนแมเหล็กไฟฟากับ

วัสดุ เทคนคิและกระบวนการ

เตรียมฟลมบางแสง การ

ออกแบบระบบฟลมบางแสงและ

แผนกรองแสง โครงสรางและ

สมบัติของฟลมบางแสง การ

ตรวจวัดคาคงที่เชิงแสงของฟลม

บาง การประยุกตฟลมบางแสง 

1. เปล่ียนแปลงรหัสวิชา 

2. เปล่ียนแปลงชื่อวิชา 

3. เปล่ียนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 
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วท 691 

SC 691 

สัมมนา              1(0-2-1) 

Seminar                          

ศึกษาคนควาบทความวิจัยทาง

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  

วิเคราะห  วิจารณ  เรียบเรียง

และนําเสนอในท่ีประชุม 

ฟส 695 

PY 695 

สัมมนาฟสิกส         1(0-2-1) 

Physics Seminar          

การเขาฟงสัมมนาหรือการ

บรรยายพิเศษโดยผูเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาฟสิกส   ศึกษาคนควา

บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร

สาขาวิชาฟสิกส หรือที่เก่ียวของ  

วิเคราะห  วิจารณ  เรียบเรียง

นําเสนอในที่ประชุม และการรับ

ฟงความคิดเห็นดานตาง ๆ 

1. เปล่ียนแปลงรหัสวิชา 

2. เปล่ียนแปลงชื่อวิชา 

3. เปล่ียนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 

ฟส 654 

 

PY 654 

ฟสิกสการแผรังสีสําหรับการ

ประยุกต               3(3-0-6) 

Radiation Physics for 

Applications                   

ชนิดของการแผรังสี อันตรกิริยา

ของรังสีกับสสาร หัววัดรังสีและ

การวัด ความสัมพันธในฟสิกส

การแผรังสี ปฏิกิริยาการดูดกลืน

และการกระเจิง ผลของการแผ

รังสีที่มีตอแกส ของแข็งผลึกและ

สารละลายเชิงโมเลกุล อันตราย

ของรังสีในเชิงชีววิทยา 

ไมมี ยกเลิกรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมายเหตุ 

ฟส 655 

 

PY 655 

ทฤษฎีเคร่ืองปฎิกรณนิวเคลียร 

                          3(3-0-6) 

Nuclear Reactor Theory 
ปฏิกิริยานิวเคลียรและการแผ

รังสี การแพรและการลดความ 

เร็วนิวตรอน ทฤษฎีของเคร่ือง

ปฏิกรณแบบฟชชนัและเง่ือนไข

วิกฤต ชนิดของเคร่ืองปฏิกรณ

นิวเคลียร เชื้อเพลิงเคร่ือง

ปฏิกรณนิวเคลียร การควบคุม

เคร่ืองปฏิกรณนิวเคลียร การ

กําบังในเคร่ืองปฏิกรณนิวเคลียร 

การควบคุมเทอรมอนิวเคลียร 

ไมมี ยกเลิกรายวิชา 

ฟส 657 

 

PY 657 

การตรวจหาและการวัดรังสี 

3(2-2-5) 

Radiation Detection and 

Measurements 

อันตรกิริยาเนื่องจากการแผรังสี 

สถิติที่ใชในการนับรังสีและการ

ทํานายคาคลาดเคล่ือน สมบัติ

ของหัววัดรังสี สเปกโทรสโกป

ของรังสี การวัดนิวตรอนชาและ

นิวตรอนเร็ว สเปกโทรสโกปของ

นิวตรอน กรรมวิธีพัลสและการ

จัดรูปพัลส ฟงกชันพัลสเชิงเสน

และฟงกชันพลัสตรรก การ

วิเคราะหพัลสหลายชองสัญญาณ 

ตัวตรวจวัดรังสีหลากชนิด ภูมิ

หลงัและการกําบังในการวัดรังสี 

ไมมี ยกเลิกรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมายเหตุ 

ฟส 714 

 

PY 714 

พลศาสตรไฟฟาของของแขง็ 

3(2-2-5) 

Electrodynamics of Solids 

พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก 

พลศาสตรไฟฟาแบบตอเน่ือง

ของของแข็งที่มีลักษณะเปล่ียนไป 

พลศาสตรไฟฟาของรอยตอและ

วงจรโจเซฟชนั แมเหล็กไฟฟา 

การวิเคราะหสายสงและตัวนํา

คล่ืน 

ไมมี ยกเลิกรายวิชา 

ฟส 715 

 

PY 715 

คล่ืนแสงในผลึก     3(2-2-5) 

Optical Waves in Crystals 

สนามแมเหล็กไฟฟา การแผของ

ลําเลเซอร โพลาไรเซชันของคล่ืน

แสง การแผของ แมเหล็กไฟฟา

ในตัวกลางแอนไอโซทรอปก 

ไบรฟรินเจนสและระบบทัศน

ศาสตร การ แผ

แมเหล็กไฟฟาในตัวกลางพีริออ

ดิก ทัศนอิเล็กโทรนิกส เคร่ืองมือ

ทางทัศนอิเล็กโทร นิกส 

ทัศนสวนศาสตร เคร่ืองมือทาง

ทศันสวนศาสตร 

ไมมี ยกเลิกรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมายเหตุ 

ฟส 623 

 

 

PY 623 

เอกภพระยะแรกเริ่มและการ

กอกําเนิดโครงสรางในเอกภพ 

3(3-0-6) 

Early Universe and Structure  

Formation in the Universe 

แบบจําลองบ๊ิกแบงรอน การ

สังเคราะหนิวเคลียสในเอกภพยุค

บรรพกาล อุณหพลศาสตร

สําหรับการขยายตัวของเอกภพ 

การเปลี่ยนวัฏภาค การพองตัว 

สนามสเกลารและการกวัดแกวง

เชิงควอนตัม ทฤษฎีการรบกวน

ทางจักรวาลวิทยา แบบจําลอง

อยางงายในการกอกําเนิด

โครงสรางในเอกภพ รังสีคอสมิค

ไมโครเวฟพื้นหลัง 

 

ไมมี ยกเลิกรายวิชา 

ฟส 627 

 

PY 627 

ทฤษฎีซีซีดีและการประยุกต 

3(2-2-5) 

CCD Theory and Applications 

การปฏิบัติและการจําแนกของ

อุปกรณประจุคูควบ (ซีซีดี) 

สมบัติของซีซีดี การสรางภาพ

ของซีซีดี โฟโตเมตรีและแอสโตร

เมทรี สเปกโทรสโกปกับซีซีดี 

การใชซีซีดีในอวกาศและที่ความ

ยาวคล่ืนส้ัน 

ไมมี ยกเลิกรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมายเหตุ 

ฟส 665 

 

PY 665 

การออกแบบและการสรางระบบ

สุญญากาศ      3(3-0-6) 

Vacuum System Design and 

Construction 

วัสดุและสวนประกอบของระบบ

สุญญากาศ สมบัติของวัสดุท่ีใช

ในเทคโนโลยสุีญญากาศ การ

สรางชิ้นงานในระบบสุญญากาศ 

อุปกรณปองกันสําหรับระบบ

สุญญากาศ การออกแบบระบบ

สุญญากาศ การใชงานและดูแล

รักษาระบบสุญญากาศ การ

ออกแบบอุปกรณเฉพาะดาน 

ไมมี ยกเลิกรายวิชา 

ฟส 666 

 

PY 666 

ระบบสุญญากาศสูงมากและการ

ประยุกต             3(3-0-6) 

Ultrahigh Vacuum Systems and 

Applications 

แนวคิดเก่ียวกับฟสิกสสุญญากาศ

สูงมาก การออกแบบและสราง

ระบบสุญญากาศสูงมาก การ

ประยุกตระบบสุญญากาศสูงมาก

กับงานวิจัยทางฟสิกสและใน

อุตสาหกรรม 

 

ไมมี ยกเลิกรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมายเหตุ 

วท 793 

SC 793 

ปริญญานพินธ    48 หนวยกิต 

Dissertation              

ทําการวิจัยดานฟสิกสบริสุทธิ์ 

หรือฟสิกสประยุกต หรือดานที่มี

ความสัมพันธกับฟสิกสเพื่อให

เกิดองคความรูใหม 

(สําหรับนิสิตระดับปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต ที่เปนผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี) 

ฟส 798 

PY 798 

ปริญญานพินธ      48 หนวยกิต 

Dissertation              

วิจัยดานฟสิกสบริสุทธิ์ หรือ

ฟสิกสประยุกต หรือวิทยาการที่มี

ความสัมพันธกับฟสิกสเพื่อให

เกิดองคความรูใหม 

(สําหรับนิสิตระดับปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต ที่เปนผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี) 

1. เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

2. เปลี่ยนแปลงคํา 

อธิบายรายวิชา 

วท 794 

SC 794 

ปริญญานพินธ     36 หนวยกิต 

Dissertation              

ทําการวิจัยดานฟสิกสบริสุทธิ์ 

หรือฟสิกสประยุกต หรือดานท่ีมี

ความสัมพันธกับฟสิกสเพื่อให

เกิดองคความรูใหม 

(สําหรับนิสิตระดับปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต ที่เปนผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโท) 

ฟส 799 

PY 799

ปริญญานพินธ      36 หนวยกิต 

Dissertation              

วิจัยดานฟสิกสบริสุทธิ์ หรือ

ฟสิกสประยุกต หรือวิทยาการที่มี

ความสัมพันธกับฟสิกสเพื่อให

เกิดองคความรูใหม 

 (สําหรับนิสิตระดับปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต ที่เปนผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโท) 

1. เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

2.เปล่ียนแปลงคํา 

อธิบายรายวิชา 

 

 

 


