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ารบัญ 
 

ม ดที่ น้า 
ม ดที่ 1 ข้อมูลทั่ ไป 1 

1. ช่ือ ลัก ูตร 1 
2. ช่ือปริญญาและ าขา ิชา 1 
3. ิชาเอก 1 
4. จําน น น่ ยกิตที่เรียนตลอด ลัก ูตร 1 
5. รูปแบบของ ลัก ูตร 1 
6. ถานภาพของ ลัก ูตรและการพิจารณาอนุมัติเ ็นชอบ ลัก ูตร 2 
7. ค ามพร้อมในการเผยแพร่ ลัก ูตรทีม่ีคณุภาพและมาตรฐาน 2 
8. อาชีพที่ประกอบได้ ลัง ําเร็จการ ึก า 2 
9. ช่ือ นาม กลุ เลขบัตรประจําตั ประชาชน ตําแ น่ง และคุณ ฒิุการ ึก าของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ ลัก ูตร 

3 

10. ถานที่จัดการเรียนการ อน 3 
11. ถานการณ์ภายนอก รือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการ างแผน ลัก ูตร 3 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนา ลัก ูตรและค ามเกี่ย ข้องกับพันธกิจ
ของ ถาบัน 

4 

13. ค าม ัมพันธ์กับ ลัก ูตรอ่ืนที่เปิด อนในคณะ/ภาค ิชาอ่ืนของ ถาบัน 5 
  
ม ดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะ ลัก ูตร 6 

1. ปรัชญา ค าม ําคัญ และ ัตถุประ งค์ของ ลัก ูตร 6 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 6 
  
ม ดที่ 3 ระบบการจัดการ ึก า การดําเนินการ และโครง ร้างของ ลัก ูตร 9 

1. ระบบการจัดการ ึก า 9 
2. การดําเนินการ ลัก ูตร 9 
3. ลัก ูตรและอาจารย์ผู้ อน 12 
4. องค์ประกอบเกี่ย กับประ บการณ์ภาค นาม 23 
5. ข้อกํา นดเก่ีย กับการทําโครงงาน รืองาน ิจัย 23 
  
ม ดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การ อนและการประเมินผล 25 

1. การพัฒนาคุณลัก ณะพิเ ของนิ ิต 25 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 25 
3. แผนที่แ ดงการกระจายค ามรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก ลัก ูตร ู่ราย ชิา  31 
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 5.5 การใ ้ปริญญาแก่ผู้ ําเรจการ ึก า 
  ใ ้ปริญญาเพียง าขา ิชาเดีย  

 

6. านภาพของ ลัก ูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เ นชอบ ลัก ูตร 
  เป็น ลัก ูตรปรับปรุง โดยปรับปรุงจาก ลัก ูตร ิทยา า ตรม าบัณฑิต  าขา ิชาฟิ ิก ์ พ. . 

2555 โดยจะเริ่มใช้ ลัก ูตรน้ีในภาคการ ึก า 1  ของปการ ึก า 2560 

  ได้รับอนุมัติ/เ ็นชอบ ลัก ตูรจากคณะกรรมการการ ึก าระดับบัณฑิต ึก าในการประชุม   

เมื่อ ันที่ 29 เดือน พฤ จิกายน พ. . 2559  

  ได้รับอนุมัติ/เ ็นชอบ ลัก ตูรจาก ภา ิชาการในการประชุม  ครั้งที่ 1/2560  

เมื่อ ันที่ 9 เดือน มกราคม พ. . 2560 

  ได้รับอนุมัติ/เ ็นชอบ ลัก ตูรจาก ภาม า ิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 5/2560  

เมื่อ ันที่ 5 เดือน เม ายน พ. . 2560 

   

7. ค ามพร้อมในการเผยแพร่ ลัก ูตรที่มีคณุภาพและมาตร าน 

  ลัก ูตรมีค ามพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณ ุฒิระดับอุดม ึก าแ ่งชาติ  

ในปการ ึก า 2561 

 

8.  อาชีพทีป่ระกอบได้ ลัง ําเรจการ ึก า 
  1.  นัก ิจัยฟิ กิ ์ รือ าขาที่เก่ีย ข้อง 
  2.  คร ู รือ อาจารย์ใน ถาน ึก าของรัฐและเอกชน 

  3.  บุคลากรใน น่ ยงานที่ทํางานเก่ีย ข้องกับฟิ ิก ์ รือ าขาที่เก่ีย ข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน 

  4.  อาชีพอิ ระอื่น  ที่ใช้พ้ืนฐานค ามรู้และกระบ นการทางฟิ ิก ์ 
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 11.2  านการณ์ รอการพัฒนาทาง ังคมและ ัฒนธรรม 

การเปลี่ยนแปลงทาง ังคมและ ัฒนธรรมที่เกิดขึ้นอย่างร ดเร็ จากกระแ ค ามก้า น้าทาง
ิทยา า ตร์และเทคโนโลยีใน ต รร ท่ี 21 ได้นําประเท ไทยเข้า ู่ ังคมยุคดิจิทัลกระจายตั ของข้อมูล

ข่า าร และการเรียนรู้อย่างร ดเร็ ไป ู่ทั่ ทุกภูมิภาค ได้ ่งผลใ ้เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูลค ามรู้ ข้อเท็จจริง
และ ิทยาการใ ม่ ร มถึงเป็นการ ร้างโอกา ทาง ังคมอย่างเท่าเทียมและลดค ามเ ลื่อมล้ําทางด้าน ิชาการ 
อีกทั้งการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างร ดเร็ ใน ังคมยุคดิจิทัล ่งผลใ ้เกิดการแข่งขันและร่ มมือทางด้าน ิชาการ จน
นํามา ู่การพัฒนางาน ิจัยเพ่ือยกระดับค ามรู้อันเป็นพ้ืนฐานของ ังคมใ ้ ูงขึ้นค บคู่ไปกับการเปิดรับกระแ
เทคโนโลยี มัยใ ม่ ดังน้ัน ัฒนธรรมการเรียนรู้ใน ต รร ที่ 21 จึงเป็นจากการบ่มเพาะองค์ค ามรู้เพ่ือนําเอา
ค ามรู้ใ ม่ไปใช้อย่าง ร้าง รรค์และเน้นทัก ะการเรียนรู้ขั้นที่ ูงขึ้น เพ่ือใ ้เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนา ังคม
จนนํามา ู่การพัฒนาประเท ชาติใน งก ้างต่อไป  

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนา ลัก ูตรและค ามเก่ีย ข้องกับพนัธกิจของ าบัน 

 12.1  การพัฒนา ลัก ูตร 
จากการเปลี่ยนแปลงของระบบเ ร ฐกิจและเปลี่ยนแปลงทางด้าน ังคมเข้า ู่ยุคดิจิทัล ึ่งนํามา ู่

การแข่งขันและค ามร่ มมือ การเข้าถึงข้อมูล ข่า าร และ ิทยาการได้อย่างร ดเร็  ลัก ูตร ิทยา า ตร
ม าบัณฑิต าขา ิชาฟิ ิก ์ จึงได้ทําการปรับปรุง ลัก ูตรใ ้มีค ามทัน มัย ึ่ง ามารถคลอบคลุมกรอบ
ค ามรู้จากค ามก้า น้าทาง ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี ทันต่อ ถานการณ์ด้านการเมือง งัคมและเ ร ฐกิจ
ในยุคปจจุบัน และที่ ําคัญเป็นการ ร้างพ้ืนฐานทางค ามรู้ในระดับ ูงเข้า ู่ ิทยาการ มัยใ ม่ที่ต้องใช้องค์
ค ามรู้ด้าน ิทยา า ตร์มาประยุกต์ใช้ใ ้เกิดประโยชน์ ูง ุดเพ่ือขยายโอกา ทางการ ึก าและพัฒนางาน ิจัย
ในระดับ ูงในการยกระดับพ้ืนฐานคุณภาพชี ิตของประชาชน พัฒนาระบบเ ร ฐกิจภายในประเท ใ ้เกิดการ
ขับเคลื่อนและกระจายตั อย่างทั่ ถึงในทุกภูมิภาค ดังน้ันค าม ําคัญของการ ึก าและการ ิจัยองค์ค ามรู้
อย่างตกผลึกในระดับ ูงจึงเป็น ิ่งจําเป็นในการยกระดับค ามรู้เพ่ือเป็นกลไลในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเท ในทุกมิติ ทั้งในด้าน ังคมและเ ร ฐกิจในยุคปจจุบัน 

      

 12.2 ค ามเก่ีย ข้องกับพันธกิจของ าบัน 

ลัก ูตร ิทยา า ตรม าบัณฑิต าขา ิชาฟิ ิก ์ บับปรับปรุง ป พ. . 2560 ภายใต้กรอบการ
บริ ารงานของคณะ ิทยา า ตร์ ม า ิทยาลัย รีนครินทร ิโรฒ มีภารกิจ ลักในการผลิตม าบัณฑิตระดับ
บัณฑิต ึก าด้าน ิทยา า ตร์โดยตระ นักถึงคุณภาพผู้ ําเร็จการ ึก าที่พึงมีค ามเข้มแข็งด้าน ิชาการค บคู่
กับ มรรถนะในการประกอบอาชีพ ามารถผลิตงาน ิจัยในระดับ ูงจากการตกผลึกทางค ามรู้ได้อย่างมา
คุณภาพ จึงได้ออกแบบและปรับปรุง ลัก ูตรในการจัดการเรียนการ อนที่ อดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
ลัก ูตรระดับบัณฑิต ึก า พ. . 2558 ผน กกับการพัฒนา/บ่มเพาะนิ ิตตาม มรรถนะเ พาะ/ค่านิยม 

(Core value) SCI ึ่ง มายถึง Scientific Excellence, Corporate and Social Responsibility,  

International Recognition ในการยกระดับคุณภาพม าบัณฑิตไป ู่ค ามเป็นมืออาชีพตามบริบททาง ังคม
ที่เปลี่ยนแปลงด้ ยการใ ้ค ามรู้ทาง ิชาการ ค บคู่กับการเ ริม ร้างค าม ามารถและทัก ะการเรียนรู้ใน
ต รร ที่ 21 ที่พึงมี เพ่ือ ่งเ ริมการเรียนรู้ตลอดชี ิต ตามนโยบายการ ึก าของชาติ  ค ามต้องการของ

ชุมชนและ ังคม 
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13. ค าม ัมพันธกั์บ ลัก ูตรอ่นที่เปิด อนในคณะ/ภาค ชิาอ่นของ าบัน 

 13.1 ราย ชิาที่คณะ/ภาค ิชา/ ลัก ูตรอ่นเปิด อนใ  ้

  -  

 13.2 ราย ชิาที่เปิด อนใ ้คณะ/ภาค ิชา/ ลัก ูตรอ่น 

  -  

 13.3 การบริ ารจัดการ 
  ลัก ูตร ิทยา า ตรม าบัณฑิต าขา ิชาฟิ ิก ์ ลัก ูตรปรับปรุง  พ. . 2560 มีค าม ัมพันธ์
กับ ลัก ูตรปรัชญาดุ ฎีบัณฑิต าขา ิชาฟิ ิก ์ ลัก ูตรปรับปรุง  พ. . 2560 โดยมีการใช้ราย ิชาใน
ม ด ิชาเลือกที่เป็น า ตร์ทางด้านฟิ ิก ์ที่มีค าม อดคล้องกัน  
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ม ดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของ ลัก ูตร 
 

1. ปรัชญา ค าม ําคญั และ ัต ุประ งค์ของ ลัก ูตร 
 1.1 ปรัชญา 
 นักฟิ ิก ์พึงมคี ามเข้าใจและ ามารถทํา ิจัยในเรื่องธรรมชาติของ ารและพลังงานร มถึงบทบาทของ
ฟิ ิก ์ในการพัฒนาคุณภาพชี ิตและ ังคม 

 

 1.2 ค าม ําคญั 

การพัฒนา ิทยา า ตร์จําเป็นต้องอา ัยรากฐานของทฤ ฎีและ ลักการทางค ามคิด ร มถึงเจตคติ
ิทยา า ตร์ที่ อดคล้องกันในทุก า ตร์ที่เก่ีย ข้อง เพ่ือนําไป ู่การ ร้าง รรค์งาน ิจัยและ ิ่งประดิ ฐ์ที่มี

ประโยชน์ต่อประเท ชาติ  ดังน้ันภาค ิชาฟิ ิก ์คณะ ิทยา า ตร์ ม า ิทยาลัย รีนครินทร ิโรฒ จึงประ งค์
จะพัฒนา ลัก ูตร ู่ค ามเป็นเลิ ทาง ิชาการด้านฟิ ิก ์ ด้ ยการบูรณาการตรรกะด้านค ามคิดและ ลักการ
กลไกในธรรมชาติของแต่ละราย ิชา ใ ้ อดคล้องกันและเอ้ือต่อการเข้าใจ ิทยา า ตร์แขนงอ่ืนที่ ัมพันธ์กัน
ได้อย่างมีค ามเป็นบูรณาการ 

 1.3 ัต ุประ งค ์

 ผลิตม าบัณฑิตที่มีคุณลัก ณะดังน้ี  

  1. มีค ามรู้และค ามเข้าใจในเน้ือ า าระ ลักของ าขา ิชาฟิ ิก ์  
  2. ามารถนําองค์ค ามรู้ทางฟิ ิก ์ และกระบ นการทาง ิทยา า ตร์ ไป ิเคราะ ์และ ังเคราะ ์ 
ร มทั้งประยุกต์ใช้เพ่ือ ร้างองค์ค ามรู้ใ มด้่ ยการ ิจัย    

  3. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิต ํานึกที่ดี  รับผิดชอบต่อ น้าที่ของตนเองและ ังคม  

  4. มีค ามตระ นักถึงค าม ําคัญของจรรยาบรรณใน ิชาชีพ มีการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
ตลอดชี ิต 

 

2.  แผนพัฒนาปรบัปรุง 
 ลัก ูตร ิทยา า ตรม าบัณฑิต าขา ิชาฟิ ิก ์ มแีผนพัฒนาปรับปรุง ลัก ูตรที่คาด ่าจะดําเนินการ
แล้ เ ร็จภายใน 5 ป นับจากที่มีการเปิดการเรียนการ อนของ ลัก ูตรน้ี คือ 

 พ. . 2560  เปิดรับนิ ิตใ มเ่ข้าเรียนใน ลกั ูตร 
 พ. . 2560-2563  ติดตามผลการใช้ ลัก ูตร  และประเมนิ ลัก ูตรโดย อาจารย์ผู้ อน นิ ิตปจจุบัน 

นิ ิตที่ ําเร็จการ ึก าไปแล้  และผูใ้ช้บัณฑิต 

 พ. . 2564  ปรับปรุง ลัก ูตรตามผลท่ีได้จากการประเมินใ ้ อดคล้องกับ ถานการณ์ภายนอกท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงทัง้ทาง ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี และ ังคม 
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ทั้งน้ีมีการระบุ  แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง   กลยุทธ์  และ ลักฐาน/ตั บ่งช้ี   ดังน้ี 

แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ ตั บ่งช้ี 

1.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการ อน กลยุทธ์การ อนทุกป
การ ึก า 

1.1  มีการประเมินผลการ
จัดการเรียนการ อน 

 

1.2  มีการประชุมเพ่ือ
พิจารณาแน ทางการพัฒนา 
และปรับปรุง การจัดการเรียน
การ อน 

1.1  รายงานผลการเรียนรู้
และ/ รือ ผลการจัดการเรียน
การ อน (มคอ. 3-7) 

1.2 เอก ารการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการ อน/กลยุทธ์ 
การ อน (มคอ. 3-7) 

2. การพัฒนาบุคลากรของประเท ด้าน
การ ิจัยทั้งทางฟิ ิก ์และการเรียนการ
อน 

2.1 นับ นุนใ ้อาจารย์
ทํางาน ิจัย 

2.2  นับ นุนใ ้อาจารย์และ
นิ ิตใน ลัก ูตรเข้าร่ ม
ประชุม ิชาการและเ นอ
ผลงาน ิจัยทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ 

2.3 นับ นุนใ ้อาจารย์และ
นิ ิตใน ลัก ูตรตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน ิจัยใน าร าร
ระดับชาติและนานาชาติที่อยู่
ในฐานข้อมลูของ กอ รือ
ากล 

2.1 ร้อยละของอาจารย์
ประจําที่มีผลงาน ิจัย 

2.2 ร้อยละของอาจารย์
ประจํา และนิ ิตใน ลัก ูตรที่
เข้าร่ มประชุม ิชาการและ
เ นอผลงาน ิจัยทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
2.3 ร้อยละของอาจารย์
ประจํา และนิ ิตใน ลัก ูตรที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ิจัยใน
าร ารระดับชาติและ

นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมลู
ของ กอ รือ ากล 

3. การประเมินผลและติดตามการใช้
ลัก ูตร 

3.1 มีการประเมิน ลัก ูตร
โดยอาจารย์ผู้ อน อาจารย์
พิเ  นิ ิตใน ลัก ูตร (ป
ุดท้าย) 

3.2 ประเมินค ามพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต  

3.3 นํารายงานผลการ
ดําเนินการของ ลัก ูตร 
(มคอ. 7) มาเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงพัฒนา ลัก ูตร 

3.1 รายงานผลการประเมิน
จากอาจารย์ผู้ อน อาจารย์
พิเ  นิ ิตใน ลัก ูตร (ป
ุดท้าย)  

3.2 ระดับค ามพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

3.3  มคอ.7 รายงานผลการ
ดําเนินการของ ลัก ูตร 

4. การทํา ลัก ูตร บับปรับปรุง 4.1 ิเคราะ ์รายงานผลการ
ดําเนินการของ ลัก ูตร 
(มคอ.7) เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนา ลัก ูตร 

4.1 ผลการ ิเคราะ ์รายงาน
ผลการดําเนินการของ
ลัก ูตร (มคอ.7) 
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แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ ตั บ่งช้ี 

4.2 มีการเชิญผู้ทรงคุณ ุฒิใน
าขาที่เก่ีย ข้องมา ิพาก ์
ลัก ูตร 

4.3 ปรับปรุง ลัก ูตรตามผล
การ ิเคราะ ์ และการ ิพาก  ์

4.2 รายงานผลการ ิพาก ์
จากผู้ทรงคุณ ฒิุ 

 

4.3 เล่ม ลัก ตูรที่ปรับปรุง
แล้  
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ม ดที่ 3 ระบบการจัดการ ึก า การดําเนินการ และโครง ร้างของ ลัก ูตร 
 

1. ระบบการจัดการ ึก า 
    1.1   ระบบ 

 ระบบการ ึก าเป็นแบบท ิภาค คือ ปการ กึ า น่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการ ึก าปกติ  

น่ึงภาคการ ึก าปกติมีระยะเ ลาการ ึก าไม่น้อยก ่า 15 ัปดา ์  
 

   1.2 การจัดการ ึก าภาค ดูร้อน 

มีการจัดการ ึก าภาคฤดูร้อน ตามดุลยพินิจของกรรมการบริ าร ลัก ตูร 

1.3  การเทียบเคียง น่ ยกิตในระบบท ิภาค 

 การเทียบเคียง น่ ยกิตเป็นไปตามข้อบังคับม า ิทยาลัย รีนครินทร ิโรฒ ่าด้ ยการ ึก าระดับ
บัณฑิต ึก า พ. .2559 

 

2.  การดําเนินการ ลัก ูตร 
 2.1  ัน-เ ลาในการดําเนินการเรยีนการ อน 

  ภาคต้น       เดือน ิง าคม – ธัน าคม 

  ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤ ภาคม 

  ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

(ทั้งน้ีเป็นไปตามป ิทินการ ึก าของม า ิทยาลัย รีนครนิทร ิโรฒ เรื่องการเปิดภาคเรียน) 

 2.2 คุณ มบัติของผู้เขา้ ึก า 
  1.  ผู้เข้าเป็นนิ ิตต้องเป็นผู้ ําเร็จการ ึก าระดับปริญญาตรี าขาฟิ ิก ์ ฟิ ิก ์ประยุกต์ ฟิ ิก ์
ั ดุ รือ าขา ิชาอ่ืน  ที่เก่ีย ข้องกับฟิ ิก ์จาก ถาบันอุดม ึก าที่ได้รับการรับรองจาก ํานักงาน

คณะกรรมการการอุดม ึก า และโดยดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ าร ลัก ูตร 
  2. มีคุณ มบัติทั่ ไปตามข้อบังคับม า ิทยาลัย รีนครินทร ิโรฒ ่าด้ ยการ ึก าระดับ
บัณฑิต ึก า พ. . 2559 

 

 2.3 ปญ าของนิ ติแรกเข้า 
  1.  นิ ิตมีค ามรู้ในระดับปริญญาตรีทางด้านฟิ ิก ์และคณิต า ตร์พ้ืนฐานไม่เท่าเทียมกัน และไม่
เพียงพอ ทําใ ้การเรียนรู้ของนิ ิตแต่ละคนมีข้อจํากัดและเป็นอุป รรค 

  2.  นิ ิตมีค ามรู้และทกั ะพื้นฐานด้านภา าอังกฤ   การ ื่อ าร และเทคโนโลยี าร นเท  

ค่อนข้างน้อย 

  3.  นิ ิตบางคนขาดแคลนทนุทรัพย์ในการ ึก า 
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2.4 กลยุทธ์ในการดําเนนิการเพ่อแก้ไขปญ า/ข้อจํากัดของนิ ิตในข้อ 2.3 

  1. จัดใ ้นิ ิตที่มีพ้ืนฐานค ามรู้ไม่เพียงพอใ ้ลงเรียนราย ิชาที่จําเป็นเพ่ิมเติมนอกเ นือจาก
ราย ิชาใน ลัก ูตร และ าอาจารย์ที่ปรึก าที่เข้าใจข้อจํากัดใ ้ 
  2. จัดใ ้นิ ิตเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาค ามรู้และทัก ะพ้ืนฐานด้านภา าอังกฤ   การ ื่อ าร 
และเทคโนโลยี าร นเท  

  3. ประชา ัมพันธ์ าข้อมูลและผลักดันใ ้นิ ิตรู้แ ล่งทุนการ ึก า ทุนอบรมและทุน ิจัย ทั้งใน
และนอกประเท  

 

 2.5 แผนการรับนิ ิตและผู้ าํเรจการ ึก าในระยะ 5 ป 

 

จําน นนิ ิต 
จําน นนิ ิตแต่ละปการ ึก า 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปที่ 1 10 10 10 10 10 

ช้ันปที่ 2 - 10 10 10 10 

ร ม 10 20 20 20 20 

คาด ่าจะ ําเร็จการ ึก า - 10 10 10 10 

 

 2.6 งบประมาณตามแผน 

  2.6.1  งบประมาณรายรับ  เพ่ือใช้ในการบริ าร ลัก ูตร ิทยา า ตรม าบัณฑิต าขา ิชา
ฟิ ิก  ์

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

ค่าธรรมเนียมการ ึก า
เ มาจ่าย 1 ปการ ึก า 

(ค่าธรรมเนียม/คน/ป x 

จําน นรับ) 

600,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 

ร มรายรับ 600,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 

* คิดจากค่าธรรมเนียม 120,000 บาทต่อคนตลอด ลัก ตูร (จําน นรับ 10 คนต่อป) 
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 2.6.2  ประมาณการคา่ใช้จ่าย 

  รายการ ค่าใช้จ่าย ยอด ะ ม 

ม ดค่าการจัดการเรียนการ อน   53,587.00 

 ค่าตอบแทนผู้ อน (เช่น 24 น่ ยกิตx1200บาท/ช่ั โมงx16 ครั้ง/ภาค) 460,800.00  

 ค่า ั ดุประกอบการเรียนการ อน (ทั้ง ลัก ูตร)  30,000.00  

 ค่าใช้จ่ายเพ่ือการประชา ัมพันธ์และเผยแพร่ผลงาน ิจัย   10,000.00  

 กิจกรรมตามทีร่ะบุในโครง ร้าง ลัก ูตร (เช่น จัด ัมมนา/ปฐมนิเท ) 35,065.00  

 ค่าครุภัณฑ์ที่ใช้ ํา รับนิ ิต   

 ค่า ิจัยพัฒนา/บริ าร ลัก ูตร   

 →ค่าใช้จ่ายร ม 535,865.00  

  →ค่าใช้จ่ายต่อ ั  (ค่าใช้จ่ายร ม/จําน นนิ ิตขั้นตํ่า 10คน) 53,587.00  

ม ดค่าใช้จ่าย ่ นกลางระดับคณะ/ าบัน/ ํานัก     66,983.00 

 งบพัฒนา น่ ยงาน (ขั้นตํ่า 5%)  6,000.00  

 งบ ิจัยของ น่ ยงาน (ขั้นตํ่า 5%)  6,000.00  

  ค่า ่ นกลางคณะ รือค่า าธารณูปโภค ร้อยละ10 12,000.00   

ม ดค่าปริญญานพินธ์/ ารนิพนธ ์   77,683.00 

 ค่าตอบแทนกรรมการค บคมุปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อ ั ) 10,700.00  

ม ดกองทุนพัฒนาม า ิทยาลัย (15%) 13,709.00 91,392.00 

    

ม ดค่าใช้จ่าย ่ นกลาง   28,608.00 120,000.00 

 ค่า ่ นกลางม า ิทยาลัย (4,360 x 2 ป)    8,720.00  

 ค่าธรรมเนียม อ มุดกลาง (3,000 x 2 ป)    6,000.00  

 ค่าธรรมเนียม ํานักคอมพิ เตอร์ (1,040 x 2 ป)    2,080.00  

  ค่าธรรมเนียมบัณฑิต ิทยาลัย (5,904 x 2 ป)  11,808.00   

 (**ประมาณการปรับเพ่ิมใน ม ดนี้ ร้อยละ 30 ึ่งจะเทา่กับ 37,190.40)  

ค่าธรรมเนียมเ มาจ่ายตลอด ลัก ูตร   120,000.00 
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ฟ  651 

PY 651 

กล า ตร์ค อนตัม 

Quantum Mechanics 

3(2-2-5) 

ฟ  695 

PY 695 

ัมมนา ํา รับนักฟิ ิก  ์

Seminar for Physicists 

1(0-2-1) 

 

2. ม ด ิชาเลอก กํา นดใ ้เรียนไม่น้อยก า่ 6 น่ ยกิต จากราย ิชาดังน ี

กํา นดใ ้เรียนไม่น้อยก ่า 6 น่ ยกิต จาก 5 กลุ่ม ิชา โดยต้องเป็นราย ิชาในกลุ่มใดกลุ่ม
น่ึงที่เก่ีย ข้องกับ ั ข้อในการทําปริญญานิพนธ์ 

2.1 ม ด ิชาเลอกฟิ ิก ์ทั่ ไป (General Physics) 

ฟ  605 

PY 605 

ทอพอโลยีเบ้ืองต้น 

Introduction to Topology 

3(3-0-6) 

ฟ  606 

PY 606 

การ ิเคราะ ์เชิงตั เลขเบ้ืองต้น 

Introduction to Numerical Analysis 

3(2-2-5) 

ฟ  641 

PY 641 

พลังงานทดแทนและ ิ่งแ ดลอ้ม 

Renewable Energy and Environment 

3(3-0-6) 

ฟ  696 

PY 696 

ั ข้อพิเ ทางฟิ ิก ์ 1  

Special Topics in Physics 1 

3(3-0-6) 

ฟ  697 

PY 697 

ั ข้อพิเ ทางฟิ ิก ์ 2  

Special Topics in Physics 2 

3(3-0-6) 

 

2.2 ม ด ิชาเลอกฟิ ิก น์ิ เคลียร์และฟิ ิก ์พลังงาน ูง (Nuclear Physics and 

High Energy Physics) 

ฟ  652 

PY 652 

ฟิ ิก ์นิ เคลียร์และอนุภาคมูลฐานเบ้ืองต้น 

Introduction to Nuclear Physics and Elementary 

Particles 

3(2-2-5) 

ฟ  655 

PY 655 

ทฤ ฎี นามค อนตัม 

Quantum Field Theory 

3(2-2-5) 

ฟ  656 

PY 656 

ภาพโน้มถ่ งเบ้ืองต้น 

Introduction to Gravitation 

3(3-0-6) 

ฟ  657 ทฤ ฎี ตริงเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 

PY 657 Introduction to String Theory  

   

2.3 ม ด ิชาเลอกฟิ ิก ์ านะของแขง (Solid State Physics) 

ฟ  611 

PY 611 

ฟิ ิก ์ ถานะของแข็ง 
Solid State Physics 

3(3-0-6) 

ฟ  612 

PY 612 

เปกโทร โกป 

Spectroscopy 

3(3-0-6) 
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ฟ  613 

PY 613 

ฟิ ิก ์พ้ืนผิ  
Surface Physics 

3(2-2-5) 

ฟ  615 

PY 615 

ภาพนําย ดย่ิง 
Superconductivity 

3(3-0-6) 

ฟ  616 

PY 616 

ฟิ ิก ์ ารก่ึงตั นํา 
Semiconductor Physics 

3(2-2-5) 

ฟ  654 ทฤ ฎีค อนตัมเบ้ืองต้นของระบบ ลายอนุภาค 3(3-0-6) 

PY 654 Introduction to Quantum Theory of Many 

Particle Systems 

 

ฟ  663 ารก่ึงตั นํามิติตํ่าและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

PY 663 Low-dimensional Semiconductors and 

Technology 

 

   

2.4 ม ด ิชาเลอกดารา า ตร์ฟิ ิก ์ (Astrophysics) 

ฟ  622 

PY 622 

จักร าล ิทยา 
Cosmology 

3(3-0-6) 

ฟ  626 

PY 626 

เครื่องมือและเทคนิคทางดารา า ตร์ 
Astronomical Instrumentation and Techniques 

3(2-2-5) 

ฟ  628 

PY 628 

ดารา า ตร์ฟิ ิก  ์

Astrophysics 

3(3-0-6) 

   

2.5 ม ด ิชาเลอกฟิ ิก ์ ุญญากา  (Vacuum Physics) 

ฟ  662 

PY 662 

ฟิ ิก ์ ญุญากา และการเตรียมฟิล์มบาง 
Vacuum Physics and Preparation of Thin Films 

3(2-2-5) 

ฟ  664 

PY 664 

การใช้เครื่องมือเพ่ือ ิเคราะ ์ฟิล์มบาง 
Instrumentation for Thin Film Analysis 

3(2-2-5) 

ฟ  668 

PY 668 

เทคโนโลยีฟิลม์บาง 
Thin Films Technology 

3(2-2-5) 

   

3. ปริญญานพินธ์ กํา นดใ ้เรยีนไม่น้อยก ่า 12 น่ ยกิต 

ปพท 691 

GRT 691 

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 

Master’s Thesis 

12 น่ ยกิต 
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  ค าม มายของร ั ชิา  
1. ค าม มายของร ั ตั อัก ร 

     ร ั ตั อัก ร ฟ  รือ PY มายถึง ราย ิชาใน ม ด ิชาฟิ ิก ์ 

2. ค าม มายของร ั ตั เลข     

3. ค าม มายของเลขร ั กลุม่ ิชา   าขา ิชาฟิ ิก ์ ิชา ฟ  

0 มายถึง คณิต า ตร์ ฟิ ิก ์พ้ืนฐาน พ้ืนฐานการ ิจัย และภา าอังกฤ  

1 มายถึง กล า ตร์ ฟิ กิ ์ ถานะของแข็งและฟิ ิก พ์ลา มา 
2 มายถึง อุณ พล า ตร์ กล า ตร์ ถิติและดารา า ตร์ 
3 มายถึง คลื่นและแม่เ ล็กไฟฟา 
4 มายถึง อิเล็กทรอนิก  ์และพลังงาน 

5 มายถึง ฟิ ิก ์แผนใ ม่ทฤ ฎี มัพัทธภาพทฤ ฎีค อนตัม และฟิ ิก ์นิ เคลียร ์
6 มายถึง ฟิ ิก ์ประยุกต์ 

7 มายถึง คอมพิ เตอร์ 
8 มายถึง ป ิบัติการฟิ ิก ์ 
9 มายถึง ัมมนาฟิ ิก ์ ั ข้อพิเ  โครงงานการ ึก าด้ ยตนเอง การ กงานและการ

ก อนปริญญานิพนธ์ 
4. ค าม มายของเลขร ั แ ดงจําน น น่ ยกิต 

เลขร ั นอก งเล็บ มายถึง จําน น น่ ยกิตทั้ง มดของราย ิชา 
เลขร ั ใน งเล็บตั ที่ 1 มายถึง จําน นช่ั โมงทฤ ฎี 

เลขร ั ใน งเล็บตั ที่ 2 มายถึง จําน นช่ั โมงป ิบัติ 

เลขร ั ใน งเล็บตั ที่ 3 มายถึง จําน นช่ั โมงที่ ึก าด้ ยตนเอง 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขร ั ตั แรก มายถึง ช้ันปที่เปิด อน รือโดยค ามเ ็นชอบของคณะกรรมการบริ าร
ลัก ูตร 

เลขร ั ตั กลาง มายถึง กลุ่ม ิชา 
เลขร ั ตั ุดท้าย มายถึง ลําดับที่ราย ิชาตามเลขร ั ตั กลาง 
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3.1.4  แผนการ ึก า 
 

ปที่ 1 ภาคการ ึก าที่ 1 ปที่ 1 ภาคการ ึก าที่ 2 

ิชาบังคับ 

ฟ  602 คณิต า ตร์ ํา รับนักฟิ ิก  ์ 3(2-2-5) 

ฟ  614 กล า ตร์คลา กิ              3(2-2-5) 

ฟ  632 ทฤ ฎีแม่เ ล็กไฟฟา           3(2-2-5) 

 

ิชาบังคับ 

ฟ  651 กล า ตร์ค อนตัม          3(2-2-5) 

ฟ  621 กล า ตร์ ถิติ                3(2-2-5) 

ิชาเลอก 

ิชาเลือก                                 3  น่ ยกิต 

ร มจําน น น่ ยกิต                       9 น่ ยกิต ร มจําน น น่ ยกิต                9 น่ ยกิต 

ปที่ 2 ภาคการ ึก าที่ 1 ปที่ 2 ภาคการ ึก าที่ 2 

ิชาบังคับ 

ฟ  695  มัมนา ํา รับนักฟิ ิก ์           1(0-2-1) 

ฟ  601 ระเบียบ ิธี ิจัยใน ิชาฟิ ิก ์        2(1-2-3) 

ิชาเลอก 

ิชาเลือก                                         3  น่ ยกิต 

ปริญญานพินธ ์

ปพท 691 ปรญิญานิพนธ์ระดับปริญญาโท   6 น่ ยกิต 

ปริญญานพินธ ์

ปพท 691 ปรญิญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 

 6  น่ ยกิต 

( ัมมนาพิเ )** 

 

ร มจําน น น่ ยกิต                           12 น่ ยกิต ร มจําน น น่ ยกิต                      6 น่ ยกิต 

**    ก่อน อบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ นิ ติต้องนําเ นอผลงานที่เป็นปริญญานิพนธ์ รือ ่ น น่ึงของ
ปริญญานิพนธ์ด้ ย าจาต่อที่ประชุม ิชาการภายใน รือภายนอกม า ิทยาลัย รือในรปูแบบของการใ ้
ัมมนาพิเ ต่อคณะกรรมการบริ าร ลัก ตูร 
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3.1.5 คาํอธิบายราย ชิา 
ม ด ิชาบังคับ  

ฟ  601 ระเบียบ ิธี ิจัยใน ิชาฟิ ิก ์ 2(1-2-3) 

PY 601 Research Methodology in Physics 

 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทําผลงาน ิจัย เทคนิคการ ืบคืนและ ิเคราะ ์ข้อมูลจาก
เอก ารและฐานข้อมูล การต้ัง มมติฐาน การใช้ ถิติในการ ิจัย การออกแบบงาน ิจัย การเขียนโครงร่าง ิจัย 

การ ิเคราะ ์และ รุปผลงาน ิจัย การนําเ นอและการเผยแพร่ผลงาน 

ฟ  602 คณิต า ตร์ ํา รับนักฟิ ิก  ์ 3(2-2-5) 

PY 602  Mathematics for Physicists 

  การ ิเคราะ ์เ กเตอร์ เมตริก ์ เทนเ อร์ การ ิเคราะ ์เชิง ้อน มการเชิงอนุพันธ์ ฟงก์ชัน
พิเ  การแปลงอินทิกรัล มการอินทิกรัล แคลคูลั ของการแปรผัน 

ฟ  614 กล า ตร์คลา ิค 3(2-2-5) 

PY 614 Classical Mechanics 

 ลากรานจ์เจียนและแ มิลโทเนียน  การเคลื่อนที่ภายใต้แรง ูนย์กลาง  พล า ตร์ของ ัตถุ
เกร็ง ทฤ ฎีของการก ัดแก ่งน้อย   การแปลงแบบบัญญัติ  ทฤ ฎีแ มิลตัน–จาโคบิ  ทฤ ฎี ัมพัทธภาพ
พิเ  และทฤ ฎี ัมพัทธภาพทั่ ไป 

ฟ  621 กล า ตร์ ถิติ 3(2-2-5) 

PY 621 Statistical Mechanics 

 กฎของอุณ พล า ตร์  อุณ พล า ตร์ม ภาค  ทฤ ฎีจลน์ของปราก การณ์ขน ่ง         
การอธิบายระบบอนุภาคในเชิง ถิติ  ิธีการและการประยุกต์กล า ตร์ ถิติ  กล า ตร์ ถิติเชิงค อนตัม 

ฟ  632 ทฤ ฎีแม่เ ลก็ไฟฟา 3(2-2-5) 

PY 632 Electromagnetic Theory 

 ไฟฟา ถิต  ปญ าค่าขอบเขตและฟงก์ชันกรีน  มัลติโพล  ไดอิเล็กทริก  แม่เ ล็ก ถิต  

มการแมก ์เ ลล์และกฎอนุรัก ์  คลื่นแม่เ ล็กไฟฟาและการแผ่คลื่นแม่เ ล็กไฟฟา  การกระเจิง  การ
เลี้ย เบน  การแผ่รัง ีโดยประจุที่อัตราเร็ เปลี่ยนแปลง 
ฟ  651 กล า ตร์ค อนตัม 3(2-2-5) 

PY 651 Quantum Mechanics 

 ค ามไม่ มบูรณ์ของฟิ ิก ์คลา ิกและแน คิดเชิงค อนตัม  มการชเรอดิงเงอร์  ิธีตั
ดําเนินการ  บ่อ ักย์  กําแพง ักย์  ตั แก ่งก ัด าร์โมนิก  กล า ตร์เมทริก ์และการแทน  โมเมนตัมเชิงมุม
และ ปิน  อะตอมไ โดรเจน การประมาณแบบขึ้นกับเ ลาและไม่ขึ้นกับเ ลา  มมาตรในกล า ตร์ค อนตัม  

ทฤ ฎีการกระเจิง  อนุภาคเ มือน  อะตอม ีเลียม 

ฟ  695 ัมมนา ํา รับนักฟิ ิก  ์ 1(0-2-1) 

PY 695 Seminar for Physicists 

 การเข้าฟง ัมมนา รือการบรรยายพิเ โดยผู้เช่ีย ขาญ าขา ิชาฟิ ิก ์ ึก าค้นค ้า
บทค าม ิจัยทาง าขา ิชาฟิ ิก ์ รือ าขาท่ีเก่ีย ข้อง ิเคราะ ์ ิจารณ์ เรียบเรียง นําเ นอในที่ประชุมและ
การรับฟงค ามคิดเ ็นด้านต่าง  
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ม ด ิชาเลอก 

 1. ม ด ิชาเลอกฟิ ิก ์ทั่ ไป (General Physics) 

ฟ  605 ทอพอโลยีเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 

PY 605 Introduction to Topology 

 ปริภูมิทอพอโลยีและฟงก์ชันต่อเน่ือง  ค ามเช่ือมโยงและค ามกระชับ  ทฤ ฎีบทการอิง
ระยะทาง  กลุ่ม ลักมูล  นามเ กเตอร์  ปริภูมิแทนเจนต์  จีโอเด ิก ์  ค ามโค้งของพ้ืนผิ   เมตริกรีมันน์
เนียน  กลุ่มกระชับ  กลุ่มลีและพีชคณิตลี 
ฟ  606 การ ิเคราะ ์เชิงตั เลขเบ้ืองต้น 3(2-2-5) 

PY 606 Introduction to Numerical Analysis 

 ค ามผิดพลาดและเ ถียรภาพ  การ ารากของ มการไม่เชิงเ ้น  ทฤ ฎีการประมาณค่า
ในช่ ง  การประมาณฟงก์ชัน  การอินทิเกรตเชิงตั เลข  ิธี ิเคราะ ์เชิงตั เลข ํา รับ มการเชิงอนุพันธ์ ามัญ  

พีชคณิตเชิงเ ้น  ผลเ ลยเชิงตั เลขของระบบ มการเชิงเ ้น  ปญ าค่าไอเกนเมทริก ์  ิธีมอนติคาร์โล  การ
ประยุกต์ในปญ าฟิ ิก ์ 
ฟ  641 พลังงานทดแทนและ ิ่งแ ดลอ้ม 3(3-0-6) 

PY 641 Renewable Energy and Environment 

 ค าม ําคัญและแ ล่งที่มาของพลังงาน การเปลี่ยนรูปพลังงาน ประเภทของพลังงาน 

เทคโนโลยีพลังงานทดแทน พลังงานแ งอาทิตย์ ไ โดรเจนและเ ลล์เช้ือเพลิง พลังงานลม พลังงานชี ม ล 

พลังงานนํ้า พลังงานคลื่น พลังงานค ามร้อนใต้พิภพ  พลังงานกับ ิ่งแ ดล้อม การอนุรัก ์พลังงานและ
ิ่งแ ดล้อมมลพิ จากการผลิตพลังงานภา ะโลกร้อน 

ฟ  696 ั ข้อพิเ ทางฟิ ิก ์ 1 3(3-0-6) 

PY 696 Special Topics in Physics 1 

 ั ข้อที่น่า นใจใน ิชาฟิ ิก ์ รือ าขาที่เก่ีย ข้องตามกํา นดของภาค ิชาฟิ ิก ์ 
ฟ  697 ั ข้อพิเ ทางฟิ ิก ์ 2 3(3-0-6) 

PY 697 Special Topics in Physics 2 

 ั ข้อที่น่า นใจใน ิชาฟิ ิก ์ รือ าขาที่เก่ีย ข้องตามกํา นดของภาค ิชาฟิ ิก ์ 
  

 2. ม ด ิชาเลอกฟิ ิก ์การแผ่รัง ีและฟิ ิก ์พลังงาน ูง (Radiation Physics and 

High Energy Physics) 

ฟ  652 ฟิ ิก ์นิ เคลียร์และอนุภาคมูลฐานเบ้ืองต้น 3(2-2-5) 

PY 652 Introduction to Nuclear Physics and Elementary Particles 

 โครง ร้างนิ เคลีย   การ ลายนิ เคลีย   การ ิเคราะ ์ป ิกิริยานิ เคลียร์  อุปกรณ์
นิ เคลียร์  ฟิ ิก ์นิ ตรอนและการประยุกต์  อนุภาคมูลฐาน 

ฟ  655 ทฤ ฎี นามค อนตัม 3(2-2-5) 

PY 655 Quantum Field Theory 

 ค ามไม่ อดคล้องของกล า ตร์ค อนตัมเชิง ัมพันธภาพ ทฤ ฎี นามแบบ เกลาร์ การ
ิเคราะ ์ นามอันตรกิริยาและแผนภาพไฟยน์แมน  อินทิกรัลเ ้นทางและการประยุกต์ ทฤ ฎี นามแบบ ปิน

เนอร์ พล า ตร์ไฟฟาค อนตัม 
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ฟ  656 ภาพโน้มถ่ งเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 

PY 656 Introduction to Gravitation 

 ฟิ ิก ์ในปริภูมิเ ลาเชิงราบ  คณิต า ตร์ในปริภูมิเ ลาเชิงโค้ง  ัมพัทธภาพพิเ ในรูปเทน
เ อร์  ลักของ มมูล  ค ามโค้งรีมันน์เนียน  มการไอน์ ไตน์  ลุมดํา  จักร าล ิทยาเชิง ัมพัทธภาพ  

ปริภูมิเ ลาของค ามโค้งคงที่  ทฤ ฎีคาลู า-คลายน์  พรมแดน ัมพัทธภาพ 

ฟ  657 ทฤ ฎี ตริงเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 

PY 657 Introduction to String Theory 

 ตริงเบ้ืองต้น ทฤ ฎี นามคงแบบ (ทฤ ฎี นามคอนฟอร์มอล) โพลยาคอฟพาทอินทิกรัล
ตริง เปกทรัม ตริง เอ -เมทริก ์ทรี-เลเ ลแอมพลิจูด ัน-ลูพแอมพลิจูด ทอรอยดอลคอมพัคติฟิเคช้ัน ที-ดู

แอลิตี 

 

 3. ม ด ิชาเลอกฟิ ิก ์ านะของแขง (Solid State Physics) 

ฟ  611 ฟิ ิก ์ ถานะของแข็ง 3(3-0-6) 

PY 611 Solid State Physics 

 ผลึกและโครง ร้างผลึก โฟนอน ทฤ ฎีแถบพลังงาน ารก่ึงตั นํา มบัติเชิงไฟฟา ค ามร้อน
และแม่เ ล็กของของแข็ง ค ามไม่ มบูรณ์ของผลึก โครง ร้างแบบนาโนเมตรของ ถานะของแข็ง 
ฟ  612 เปกโทร โกป 3(3-0-6) 

PY 612 Spectroscopy 

 ทฤ ฎีค อนตัมของ เปกโทร โกป  การแผ่รัง ีของคลื่นแม่เ ล็กไฟฟาและอันตรกิริยา
ระ ่างคลื่นแม่เ ล็กไฟฟากับอะตอมและโมเลกุล  เปกโทร โกปโฟโตอิเล็กตรอน  เปกโทร โกป
อิเล็กตรอนโอเยร์  เปกโทร โกปเอ็นเอ็มอาร์  เปกโทร โกปฟลูออเร เ น ์  เปกโทร โกปอินฟราเรด  

เปกโทร โกปรามัน  และ เปกโทร โกปรัง ีเอก ์ 
ฟ  613 ฟิ ิก ์พ้ืนผิ  3(2-2-5) 

PY 613 Surface Physics 

 ผลึก ิทยาพ้ืนผิ   อุณ พล า ตร์และกล า ตร์ ถิ ติของพ้ืนผิ     โครง ร้างทาง
อิเล็กทรอนิก ์ของพ้ืนผิ   การ ร้างของพื้นผิ ใ ม่  โครง ร้างของช้ันที่ถูกดูด ับ  การเปลี่ยนเฟ บนพ้ืนผิ
บทบาทของพ้ืนผิ ฟิ ิก ์ในการทํา ั ดุน ัตกรรม  ระบบ ุญญากา ที่มีระดับ ูงย่ิง  ิธี ิเคราะ ์พ้ืนผิ  
ฟ  615 ภาพนําย ดย่ิง 3(3-0-6) 

PY 615 Superconductivity 

 ประ ัติค ามเป็นมาของ ภาพนําย ดย่ิง  แบบจําลองค อนตัมเชิงม ภาค  ทฤ ฎีบาร์ดีน-คู
เปอร์-ชริฟเฟอร์ของตั นําย ดย่ิงคลา ิก  ตั นําย ดย่ิงชนิดที่ อง  ตั นําย ดย่ิงอุณ ภูมิ ูง  การประยุกต์  

พรมแดน ภาพนําย ดย่ิง 
ฟ  616 ฟิ ิก ์ ารก่ึงตั นํา 3(2-2-5) 

PY 616 Semiconductor Physics 

 โครง ร้างผลึกของ ารก่ึงตั นํา  โครง ร้างแถบพลังงาน  ภาพนําไฟฟาของ ารก่ึงตั นํา
บริ ุทธ์ิและ ารก่ึงตั นําที่มี ารเจือ  รอยต่อพี-เอ็น  ผลกระทบของ นามแม่เ ล็กและ นามไฟฟา   มบัติเชิง
แ ง  อุปกรณ์ ารก่ึงตั นํา  การเตรียม ารก่ึงตั นํา ารก่ึงตั นําอ ัณฐาน 
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ฟ  654 ทฤ ฎีค อนตัมเบ้ืองต้นของระบบ ลายอนุภาค 3(3-0-6) 

PY 654 Introduction to Quantum Theory of Many Particle Systems 

 ค อนไทเ ชันอันดับที่ อง  การทบท นอุณ พล า ตร์และกล า ตร์ ถิติ  ถานะพ้ืนของ
ระบบเฟอร์มิ  ระบบโบ   ทฤ ฎีเพอร์เทอร์เบชันของปญ าระบบ ลายอนุภาคที่อุณ ภูมิ น่ึง  การประยุกต์
กับระบบ ลายอนุภาค 

ฟ  663 ารก่ึงตั นํามิติตํ่าและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

PY 663 Low-dimensional Semiconductors and Technology 

 ฟิ ิก ์พ้ืนฐานของ ารก่ึงตั นํา  โครง ร้าง ารก่ึงตั นําที่มีมิติตํ่า  มบัติเชิงไฟฟาและเชิงแ ง
ของ ารก่ึงตั นําที่มีมิติตํ่า  อุปกรณ์ ารก่ึงตั นําขั้น ูง  นาโนเทคโนโลยี 

 

 4. ม ด ิชาเลอกดารา า ตร์ฟิ ิก ์ (Astrophysics) 

ฟ  622 จักร าล ิทยา 3(3-0-6) 

PY 622 Cosmology 

 ประ ัติทางค ามคิดเก่ีย กับเอกภพ  ทบท นด้าน ังเกตการณ์  แรงโน้มถ่ งนิ ตัน  

แบบจําลองเอกภพของนิ ตัน  รูปทรงเรขาคณิตของเอกภพ  พารามิเตอร์ของการ ังเกตการณ์  อายุของเอก
ภพ  ค าม นาแน่นของเอกภพและ ารมืด  รัง ีคอ มิกไมโครเ ฟพ้ืน ลัง เอกภพเมื่อแรกเร่ิม  กําเนิดของ
ธาตุม ลเบา  เอกภพที่พองตั   โครง ร้างในเอกภพ 

ฟ  626 เครื่องมือและเทคนิคทางดารา า ตร์ 3(2-2-5) 

PY 626 Astronomical Instrumentation and Techniques 

 มบัติพ้ืนฐานและพารามิเตอร์ของกล้องโทรทรร น์เชิงแ ง  กล้องโทรทรร น์ชนิด ะท้อน
แ งและ ักเ แ  ระบบแ ง  การออกแบบเชิงกลเก่ีย กับตั กล้องและฐานกล้อง  อุปกรณ์ประกอบกล้อง
โทรทรร น์  กลอ้งโทรทรร น์ ิทยุ  กล้องโทรทรร น์คลื่นมิลลิเมตร  กลอ้งโทรทรร น์รัง ีเอ็ก ์  กลอ้ง
โทรทรร น์รัง ีแกมมา  กลอ้งโทรทรร น์นิ ตริโน 

ฟ  628 ดารา า ตร์ฟิ ิก  ์ 3(3-0-6) 

PY 628 Astrophysics 

 ค ามรู้พ้ืนฐานเกี่ย กับดา ฤก ์ร มถึงด งอาทิตย์ ทฤ ฎีฟิ ิก ์ของดา ฤก ์ ระบบดา ฤก ์ 
ธรรมชาติของดา ฤก ์  กําเนิดดา ฤก ์ โครง ร้างของดา ฤก ์  ิ ัฒนาการของดา ฤก ์   ดา แคระขา  

ดา นิ ตรอน ลุมดํา แกแลก ีกัมมันต์  บลา าร์ ดาราจกัร เกลระยะทางคอ มิก 

 

 5. ม ด ิชาเลอกฟิ ิก ์ ญุญากา  (Vacuum Physics) 

ฟ  662 ฟิ ิก ์ ญุญากา และการเตรียมฟิล์มบาง 3(2-2-5) 

PY 662 Vacuum Physics and Preparation of Thin Films  

 ฟิ ิก ์ทั่ ไปของระบบ ุญญากา   การระเ ย ารใน ญุญากา   ปตเตอริง  การเตรียมฟิล์ม
บางใน ุญญากา  การ ิเคราะ ์ฟิล์มบาง 
 

 

 

 



 ลัก ูตร ิทยา า ตรม าบัณฑิต าขา ิชาฟิ ิก ์ ลัก ูตรปรับปรุง  พ. . 2560 21 

ฟ  664 การใช้เครื่องมือเพ่ือ ิเคราะ ์ฟิล์มบาง 3(2-2-5) 

PY 664 Instrumentation for Thin Film Analysis 

 ฟิ ิก ์พ้ืนฐานของการ ัด  เทคนิคการ ัดและการ ิเคราะ ์ข้อมูล  เทคนิค เปกตรัมแบบการ
ดูดกลืนและการปลดปล่อย  เทคนิคการเลี้ย เบนและการกระเจิง  การใช้เครื่องมือเพ่ือ ิเคราะ ์ฟิล์มบางเชิง
พ้ืนผิ  องค์ประกอบเชิงเคมีและเชิงโครง ร้าง 
ฟ  668 เทคโนโลยีฟิลม์บาง 3(2-2-5) 

PY 668 Thin Films Technology 

 เทคนิคและกลไกการปลูกฟิลม์บางกลไกการเกิดฟิล์มบางเทคนิคการ ิเคราะ ์ฟิล์มบาง 
มบัติเชิงกล เชิงไฟฟา เชิงแม่เ ล็ก และเชิงแ งของฟิล์มบาง การประยุกต์ใช้ฟิล์มบาง 

 

ม ดปริญญานิพนธ ์
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Ph.D. (Physics), 2546 University of Tennessee, USA 

3 ì.iinu nni 8.5. (Physics),2549 

M.S. (Physics), 2554 

Ph.D. (Physics), 2555 

University of Virginia, USA 

University of California, San 

Diego, USA 

University of California, San 

Diego. USA 

4 .iJ. (1n), 2533 

iii. (n),2536 

(n),2544 

ninj 

5 a(ii 2536 

M.PhiL (Physics), 2544 

(Jn), 2555 

University of Warwick, UK 

a1fl 

6 i1n izni (iwr),2539 

(nin),2542 

(igiw),2548 

1o1N'L1J 

L1tJ''b13J 

7 .j. (n4), 2543 

r,iii. (n),2547 

(n),255 1" 

8 uri iiu. (ng), 2536 

'ii. (n'), 2542 

Dr. rer. Nat.( Physics), 2548 University of Innsbruck, AUSTRIA 

9 C.ThUYWI (1si), 2538 

M.PhiL (Material Science and 

Engineering), 2544 

Ph.D. (Material Science and 

Engineering), 2552 

University of Birmingham, UK 

The Pennsylvania State 

University, USA 

1'n1J1J1i YL1. 2560 22 
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ลําดับที ่ รายช่อคณาจารย์ คุณ ุฒิการ ึก า  
ตรี-โท-เอก ( าขา ิชา) 

ปที่จบ 

าบนัที่ าํเรจการ ึก า เลขประจําตั
ประชาชน 

10 อ.ดร.ภูณิ รา  ล้ิมนนทกุล ท.บ. (ฟิ ิก ์),2542 

ท.ม. (ฟิ ิก ์),2547 

 

ปร.ด. (ฟิ ิก ์),2553 

ม า ิทยาลัย รีนครินทร ิโรฒ 

ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 
ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

 

11 อ.ดร.โชคชัย พุทธรัก า ท.บ.(ฟิ ิก ์), 2547 

ป.บัณฑิต(การ อน ิทยา า ตร์), 
2548 

ปร.ด.(ฟิ ิก ์), 2553 

ม า ิทยาลัย ิลปากร 
ม า ิทยาลัย ิลปากร 
 

ม า ิทยาลัยม ิดล 

 

   

4. องค์ประกอบเก่ีย กับประ บการณ์ภาค นาม (การ กงาน รอ กิจ ึก า)( ้ามี) 

  ไม่ม ี

 

 4.1 มาตร านผลการเรียนรูข้องประ บการณภ์าค นาม 

  ไม่ม ี

 

 4.2 ช่ งเ ลา 
  ไม่ม ี

 

 4.3 การจัดเ ลาและตาราง อน 

  ไม่ม ี

 

5. ข้อกํา นดเก่ีย กับการทําโครงงาน รองาน ิจัย ( ้ามี) 

     5.1 คําอธบิายโดยย่อ 

  การทํา ิจัยรายบุคคลทาง าขา ิชาฟิ ิก ์ รือฟิ ิก ์ประยุกต์   ทีแ่ ดงใ ้เ ็นถึงค ามเข้าใจ
เน้ือ า าระ ลักของ าขา ิชาอย่างถ่องแท้  โดยคํานึงถึงจรรยาบรรณและจริยธรรมในการ ิจัย 

     5.2  มาตร านผลการเรียนรู ้
  นิ ิตมีค ามรู้และค ามเข้าใจในเน้ือ า าระ ลักของ าขา ิชาอย่างถ่องแท้  มีการ ิเคราะ ์ 
ังเคราะ ์และใช้งาน ิจัย ร มถึงผลงาน ิชาการอย่างบูรณาการ ใ ้เข้ากับองค์ค ามรู้เดิม รือเ นอเป็นค ามรู้

ใ ม่ เพ่ือใ ้ ามารถ ิเคราะ ์และ าข้อ รุปของปญ าที่ บั ้อนได้   ามารถ างแผนและดําเนินงาน ิจัยได้
ด้ ยตนเอง จนนํามา ู่ข้อ รุปที่ มบูรณ ์

     5.3  ช่ งเ ลา  
 ภาคการ ึก าที่ 2 เป็นต้นไป 

     5.4  จําน น น่ ยกิต   

 ปริญญานิพนธ์ 12 น่ ยกิต 
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     5.5  การเตรียมการ  
 ภาค ิชา ใ ้คําแนะนําและช่ ยเ ลือนิ ิตด้าน ิจัยและ ิชาการโดยมีการดําเนินการดังน้ี 

 5.5.1 จัด ิชา ัมมนา และระเบียบ ิธี ิจัยเพ่ือใ ้นิ ิต ึก าค้นค ้าบทค าม ิจัยทาง ิทยา า ตร์ 
และเทคโนโลยี  ิเคราะ ์  ิจารณ์  เรียบเรียงและนําเ นอในท่ีประชุม  และ ึก าเทคนิคการ ืบค้น  การ
ิเคราะ ์ข้อมูลจากเอก ารและฐานข้อมูล  การเขียนโครงร่าง ิจัยและการเตรียมเอก าร ิจัยทาง ิทยา า ตร์

เพ่ือเผยแพร่ผลงาน  

 5.5.2 จัดระบบอาจารย์ที่ปรึก าปริญญานิพนธ์และรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการ 
บริ าร ลัก ูตร ทุกภาคการ ึก า 
 5.5.3 จัดใ ้มกีารติดตามค ามก้า น้าในการทํา ิจัยโดยนิ ิตใน ลัก ตูรทุกช้ันปจะต้องรายงาน
ค ามก้า น้าการทําปริญญานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริ าร ลัก ูตรทกุภาคการ ึก า 
 5.5.4 ใ ้ข้อมลูเก่ีย กับระเบียบกํา นดการและรูปแบบในการทําปริญญานิพนธ์ 
     5.6  กระบ นการประเมินผล 

 5.6.1 กํา นดใ ้มีการ อบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ การ อบปากเปล่าและต้องมีการตีพิมพ์ผลงาน
ปริญญานิพนธ์ รือ ่ น น่ึงของปริญญานิพนธ์ของนิ ิตใน าร าร รือ ิ่งพิมพ์ทาง ิชาการ ึ่งเป็นที่ยอมรับใน
าขา ิชา 

 5.6.2  ก่อน อบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ นิ ิตต้องนําเ นอผลงานที่เป็นปริญญานิพนธ์ รือ ่ น น่ึง
ของปริญญานิพนธ์ด้ ย าจาต่อที่ประชุม ิชาการ รือในรูปแบบของการใ ้ ัมมนาพิเ ต่อคณะ
กรรมการบริ าร ลัก ูตร 
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ม ดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การ อนและการประเมินผล 

 
การพัฒนาคณุลัก ณะพิเ ของนิ ิต 

 

คุณลัก ณะพิเ ของนิ ิต / 

มรร นะของ ลัก ูตร กลยุทธ์การ อนและการประเมินผล 

1. มีทัก ะ ื่อ าร  ด้านทัก ะการ ิเคราะ ์เชิงตั เลข การ ื่อ ารและการใช้เทคโนโลยี
าร นเท  

ข้อที่ 5.3 ถ่ายทอดค ามรู้และเผยแพร่ผลงาน ิชาการ งาน ิจัยในรูปแบบ
ต่าง  แก่ งการ ิชาการ ิชาชีพ และชุมชน 

 

 

2. มี มรรถนะของ ลัก ูตรคือ  

2.1 มคี ามรู้ ค ามเข้าใจใน
องค์ค ามรู้ทางฟิ ิก ์ 
2.2 ามารถบูรณาการองค์
ค ามรู้เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้
ในการทํา ิจัยทางฟิ ิก ์ 
2.3 ิจัยทางฟิ ิก ์ขั้น ูงได้ 

ด้านค ามรู้ 
ข้อที่ 2.1มีค ามรู้และค ามเข้าใจในเน้ือ า าระ ลักด้านฟิ ิก ์  และ
นําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานได้ 

ข้อที่ 2.2 มีค ามรู้และค ามเข้าใจในกระบ นการการทํา ิจัย และ ามารถ
นําไปบูรณาการกับค ามรู้ทางฟิ ิก ์ เพ่ือพัฒนา รือ ร้างองค์ค ามรู้ได้
อย่างมีคุณภาพ 

 

ด้านทัก ะทางปญญา 
3.1 มีค ามคิด ร้าง รรค์ในการนําค ามรู้ค ามเข้าใจในด้านฟิ ิก ์  ไป
ประยุกต์ใช้แก้ปญ าทาง ิชาการ และ ิชาชีพได้ 

 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1.  ด้านคณุธรรมและจริยธรรม 

ผลการเรียนรูด้้านคณุธรรมและ
จริยธรรม 

กลยุทธ์การ อน ิธีการ ัดและประเมินผล 

1.1 มีค าม ื่อ ัตย์ ุจริต มี
ระเบียบ ินัย  ตรงต่อเ ลา  มีจิต
าธารณะ และรับผิดชอบต่อ
ังคม 

1.2มีจรรยาบรรณทาง ิชาการ
รือ ิชาชีพ ามารถ ินิจ ัยและ

จัดการปญ าทางคุณธรรม 

จริยธรรมที่ ับ ้อนเชิง ิชาการ

(1) ในแต่ละราย ิชามีการ
อดแทรก เรื่องคุณธรรม 

จริยธรรมค าม ื่อ ัตย์ ุจริต  

มีระเบียบ ินัย  การตรงต่อเ ลา  
การมีจิต าธารณะ และ
รับผิดชอบต่อ ังคม 

 (2) มีการเน้นยํ้าถึงค าม ําคัญ
ของจรรยาบรรณ ิชาการและ

(1)  ประเมินผลจากการงานที่
มอบ มายในแต่ละราย ิชา  การ
เข้าช้ันเรียน   

(2)  ประเมินผลจากการ ังเกต
พฤติกรรม ทั นคติ และการ
แ ดงออกทางด้านต่าง  ของ
นิ ิต   

(3) ประเมินผลจากแบบ อบถาม
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ผลการเรียนรูด้้านคณุธรรมและ
จริยธรรม 

กลยุทธ์การ อน ิธีการ ัดและประเมินผล 

รือ ิชาชีพ ด้ ยค ามยุติธรรมมี
เ ตุผล และ อดคล้องกับค่านิยม
อันดีงาม 

1.3  มีภา ะผู้นํา ในการ ่งเ ริม
ใ ้มีการประพฤติป ิบัติตาม
จรรยาบรรณ ิชาชีพอย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรม 

ิชาชีพ  จรรยาบรรณการทํางาน
ิจัย โดยปราก ในคําอธิบาย

ราย ิชาในบาง ิชา 

(3)  ่งเ ริมใ นิ้ ิตเข้าร่ ม
กิจกรรม รือโครงการเพ่ือ
่งเ ริมและพัฒนาผลการเรยีนรู้

ในด้านคุณธรรม จริยธรรม  

ลังการเข้าร่ มกิจกรรม รือ
โครงการ 

(4)  ประเมินผลจากการประเมิน
ตนเองของนิ ิต 

 

 

 2.  ด้านค ามรู้ 

ผลการเรียนรูด้้านค ามรู้ กลยุทธ์การ อน ิธีการ ัดและประเมินผล 
2.1มีค ามรู้และค ามเข้าใจใน
เน้ือ า าระ ลักด้านฟิ ิก ์  
และนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ทํางานได้ 

2.2 มีค ามรู้และค ามเข้าใจใน
กระบ นการการทํา ิจัย และ
ามารถนําไปบูรณาการกับ

ค ามรู้ทางฟิ ิก ์ เพ่ือพัฒนา รือ
ร้างองค์ค ามรู้ได้อย่างมี

คุณภาพ 

2.3มีค ามรู้และค ามเข้าใจถึง
ผลกระทบของงาน ิจัยในปจจุบัน 

ที่มีต่อองค์ค ามรู้ใน าขา ิชา
ฟิ ิก ์ และ ชิาชีพ 

 

(1) ่งเ ริมใ ผู้้ อนมีเทคนิคการ
จัดการเรียนการ อนที่
ลาก ลาย  เพ่ือใ ้นิ ิตได้รับ

ค ามรู้และค ามเข้าใจ ใน าระ
ลักด้านฟิ ิก ์   และการทาํ ิจัย  

(2)  มีการเชิญผู้เช่ีย ชาญท่ีมี
ประ บการณ์ด้านการทํา ิจัยใน
าขา ิชาฟิ ิก ์ รือ าขา ชิาที่

เก่ีย ข้องเพ่ือเป็น ิทยากรในการ
บรรยาย รือใ ้ ัมมนา แก่นิ ิต
ใน ลัก ูตร 

(3)  ่งเ ริมใ นิ้ ิตเข้าร่ มฟง
การบรรยาย การ ัมมนา การ
อบรม  รือการประชุมทาง
ิชาการด้านฟิ ิก ์ รือ าขาที่

เก่ีย ข้อง เพ่ือเพ่ิมพูนค ามรู้
ค ามเข้าใจ และประ บการณ์ 

ในการ ิจัย  รือ การประยุกต์ใช้
ค ามรู้ใ ม่ทางฟิ ิก ์   

(1)  ประเมินผลจากการ อบ
ัดผลในแต่ละราย ิชา   

(2)  ประเมินผลจากผล ัมฤทธิ์
ของปริญญานิพนธ์ รืองาน ิจัย
ของนิ ิตและการเผยแพร่งาน ิจัย
ในรูปแบบต่าง  

(3)  ประเมินผลจากการเข้าร่ ม
การบรรยาย การ ัมมนา การ
อบรม  รือการประชุมทาง
ิชาการด้านฟิ ิก ์ รือ าขาที่

เก่ีย ข้อง 

(4)  ประเมินผลจากการประเมิน
ตนเองของนิ ิต 
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 3.  ด้านทัก ะทางปญญา 

ผลการเรียนรูด้้านทัก ะทาง
ปญญา 

กลยุทธ์การ อน ิธีการ ัดและประเมินผล 

3.1 มีค ามคิด ร้าง รรค์ในการ
นําค ามรู้ค ามเข้าใจในด้าน
ฟิ ิก ์  ไปประยุกต์ใช้แก้ปญ า
ทาง ิชาการ และ ิชาชีพได้ 

3.2 ามารถ งัเคราะ ์และใช้
งาน ิจัย ร มถึงผลงาน ิชาการ
อย่างบูรณาการ ใ ้เข้ากับองค์
ค ามรู้เดิม รือเ นอเป็นค ามรู้
ใ ม่ เพ่ือ ิเคราะ ์และ าข้อ รุป
ของปญ าที่ บั ้อนได้ 

3.3 ามารถ างแผนและ
ดําเนินงาน ิจัยได้ด้ ยตนเอง จน
นํามา ู่ข้อ รุปที่ มบูรณ ์และ
เป็นประโยชน์ต่อ งการ ิชาการ
รือ ังคม 

 

(1) จัดใ ้มีการเรียนการ อนที่
เน้นผู้เรียนเป็น ําคัญ  มีการ
เรียนรู้ด้ ยการ ืบค้นด้ ยตนเอง  
การทํารายงาน การค้นค ้า า
ค ามรู้เพ่ิมเติมจากเน้ือ าที่เรียน   

(2) จัดใ ้มีการรายงาน
ค ามก้า น้าการทําปริญญา
นิพนธ์โดยนิ ิต และอาจารย์ที่
ปรึก าปริญญานิพนธ์  เพ่ือ
่งเ ริมใ ้นิ ติมีการ างแผนและ

ดําเนินงาน ิจัยได้ด้ ยตนเอง จน
นํามา ู่ข้อ รุปที่ มบูรณ ์

(3)  ่งเ ริมใ นิ้ ิตเข้าร่ มและ
นําเ นอผลงาน ิจัยในที่ประชุม
ิชาการ 

(4)  มีการจัด มัมนาใ ้นิ ิต
นําเ นอผลงานที่เป็นปริญญา
นิพนธ์ รือ ่ น น่ึงของปริญญา
นิพนธ์ด้ ย าจาต่อคณะ
กรรมการบริ าร ลัก ูตรก่อน
อบปากเปล่าปริญญานิพนธ์  

(1) ประเมินผลจากการ อบ รือ
จากงานที่ได้รับมอบ มาย   

(2) ประเมินผลจากค ามก้า น้า
ของงาน ิจัย และผลการดําเนิน
งาน ิจัยของนิ ิตโดยค ามเ ็น
จากอาจารย์ที่ปรึก า  

(3) ประเมินผลจากการนําเ นอ
เค้าโครงปริญญานิพนธ์ 

(4) ประเมินผลจากผล ัมฤทธิ์
ของงาน ิจัยที่นําเ นอ 

(5)  ประเมินผลจากการประเมิน
ตนเองของนิ ิต 
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4.  ด้านทัก ะค าม ัมพันธร์ะ ่างบุคคลและค ามรับผิดชอบ 

 

ผลการเรียนรูด้้านทัก ะ
ค าม ัมพันธร์ะ ่างบุคคลและ

ค ามรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การ อน ิธีการ ัดและประเมินผล 

4.1 มีค ามรับผิดชอบในการ
ป ิบัติ น้าที่ของตนเอง   

4.2 มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานของตนเอง และ
ปรับปรุงใ ้มีประ ิทธิภาพมาก
ขึ้น 

4.3 มีภา ะค ามเป็นผู้นําและ
ตามท่ีดี ามารถทํางานร่ มกับ
ผู้อ่ืน ร มถึงปรับตั เข้ากับ
ถานการณ์ และ ัฒนธรรมของ

องค์กรได้อย่างเ มาะ ม 

(1) มอบ มายงานที่นิ ิตต้อง
รับผิดชอบในแต่ละราย ิชา 

(2) ่งเ ริมใ ม้ีการจัดการเรียน
การ อน  รือกิจกรรมกลุม่ที่
ผู้เรียนต้องมีการอภิปราย
ประเด็นปญ าทาง ิชาการ  รือ
การทํางานร่ มกัน เพ่ือ ่งเ ริม
ใ ้นิ ิตมีการพัฒนาตนเองในด้าน
การเป็นผู้นํา ผูต้ามท่ีดี และการ
ยอมรับฟงค ามคิดเ ็นของ
บุคคลอ่ืน 

(1) ประเมินผลจากค าม
รับผิดชอบ และผลงานที่ได้รับ
มอบ มาย   

(2) ประเมินผลจากทั นคติ  

พฤติกรรม และการแ ดงออกของ
นิ ิต 

(3) ประเมินผลจากการประเมิน
ตนเองของนิ ิต 

 

 

5.  ด้านทัก ะการ ิเคราะ ์เชิงตั เลข การ ่อ ารและการใช้เทคโนโลยี าร นเท  

 

ผลการเรียนรูด้้านทัก ะการ
ิเคราะ เ์ชิงตั เลข การ ่อ าร

และการใช้เทคโนโลยี
าร นเท  

กลยุทธ์การ อน ิธีการ ัดและประเมินผล 

 

5.1 มีทัก ะการ ิเคราะ ์และคัด
กรองข้อมูลทางคณิต า ตร์และ 

ถิติเพ่ือนําไปใช้ในการ ึก า
และการ ิจัยทางฟิ ิก ์ ได้อย่างมี
ประ ิทธิภาพ 

5.2 ใช้เทคโนโลยี าร นเท ใน
การติดตามและพัฒนา
ค ามก้า น้าทาง ิชาการ 

 

(1) ่งเ ริมใ ม้ีการจัดการเรียน
การ อนเพ่ือใ ้นิ ิตได้ ก น  

พัฒนาด้านทัก ะการ ิเคราะ ์  
คัดกรองข้อมูลทางคณิต า ตร์
และ ถิติ ที่ใช้ที่ในราย ิชา และ
งาน ิจัยต่าง  

(2) มอบ มายใ ้นิ ิต ค้นค ้า 
ค ามก้า น้าทาง ิชาการ และ
นําเ นอ โดยการใช้เทคโนโลยี
าร นเท  

(1) ประเมินผลจากงานที่
มอบ มายใ ้นิ ิตค้นค ้า 

(2) ประเมินผลจากการนําเ นอ
ผลงานทาง ิชาการ  

(3) ประเมินผลจากการประเมิน
ตนเองของนิ ิต 
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ผลการเรียนรูด้้านทัก ะการ
ิเคราะ เ์ชิงตั เลข การ ่อ าร

และการใช้เทคโนโลยี
าร นเท  

กลยุทธ์การ อน ิธีการ ัดและประเมินผล 

 

5.3 ถ่ายทอดค ามรู้และเผยแพร่
ผลงาน ิชาการ งาน ิจัยใน
รูปแบบต่าง  แก่ งการ ิชาการ 
ิชาชีพ และชุมชน 

(3) ่งเ ริมและ ก น ใ ้นิ ติ 

นําเ นอผลงานทาง ิชาการ ใน
รูปแบบต่าง   

 

รุปมาตร านผลการเรียนรูข้อง ลัก ูตร 
 

มาตร านผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1.1 มีค าม ื่อ ัตย์ ุจริต มีระเบียบ ินัย  ตรงต่อเ ลา  มีจิต

าธารณะ และรับผิดชอบต่อ ังคม 

1.2 มีจรรยาบรรณทาง ิชาการ รือ ิชาชีพ ามารถ ินิจ ยั
และจัดการปญ าทางคุณธรรม จริยธรรมที่ ับ ้อนเชิง
ิชาการ รือ ิชาชีพ ด้ ยค ามยุติธรรมมีเ ตุผล และ
อดคล้องกับค่านิยมอันดีงาม 

1.3  มีภา ะผู้นํา ในการ ่งเ ริมใ ม้ีการประพฤติป ิบัติ
ตามจรรยาบรรณ ิชาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

2. ด้านค ามรู้ 2.1 มีค ามรู้และค ามเข้าใจในเน้ือ า าระ ลักด้านฟิ ิก ์  
และนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานได้ 

2.2 มีค ามรู้และค ามเข้าใจในกระบ นการการทํา ิจัย 

และ ามารถนําไปบูรณาการกับค ามรู้ทางฟิ ิก ์ เพ่ือ
พัฒนา รือ ร้างองค์ค ามรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

2.3 มีค ามรู้และค ามเข้าใจถึงผลกระทบของงาน ิจัยใน
ปจจุบัน ที่มีต่อองค์ค ามรู้ใน าขา ิชาฟิ ิก ์ และ ิชาชีพ 

3. ด้านทัก ะทางปญญา  3.1 มีค ามคิด ร้าง รรค์ในการนําค ามรู้ค ามเข้าใจใน
ด้านฟิ ิก ์  ไปประยุกต์ใช้แก้ปญ าทาง ิชาการ และ
ิชาชีพได้ 
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มาตร านผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้
3.2 ามารถ งัเคราะ ์และใช้งาน ิจัย ร มถึงผลงาน
ิชาการอย่างบูรณาการ ใ ้เข้ากับองค์ค ามรู้เดิม รือเ นอ

เป็นค ามรู้ใ ม่ เพ่ือ ิเคราะ ์และ าข้อ รปุของปญ าที่
ับ ้อนได้ 

3.3 ามารถ างแผนและดําเนินงาน ิจัยได้ด้ ยตนเอง จน
นํามา ู่ข้อ รุปที่ มบูรณ ์และเป็นประโยชน์ต่อ งการ
ิชาการ รือ ังคม 

4. ด้านทัก ะค าม ัมพันธ์ระ ่างบุคคล 

    และค ามรับผิดชอบ 

4.1 มีค ามรับผิดชอบในการป ิบัติ น้าที่ของตนเอง   

4.2 มีการประเมินผลการดําเนินงานของตนเอง และ
ปรับปรุงใ ้มีประ ิทธิภาพมากขึ้น 

4.3 มีภา ะค ามเป็นผู้นําและตามท่ีดี ามารถทํางาน
ร่ มกับผู้อ่ืน ร มถึงปรับตั เข้ากับ ถานการณ์ และ
ัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างเ มาะ ม 

5. ด้านทัก ะการคิด ิเคราะ ์เชิงตั เลข  

    การ ื่อ ารและการใช้เทคโนโลยี 

    าร นเท   

5.1 มีทัก ะการ ิเคราะ ์และคัดกรองข้อมูลทาง
คณิต า ตร์และ ถิติเพ่ือนําไปใช้ในการ ึก าและการ ิจัย
ทางฟิ ิก ์ ได้อย่างมีประ ิทธิภาพ 

5.2 ใช้เทคโนโลยี าร นเท ในการติดตามและพัฒนา
ค ามก้า น้าทาง ิชาการ 

5.3 ถ่ายทอดค ามรู้และเผยแพร่ผลงาน ิชาการ งาน ิจัยใน
รูปแบบต่าง  แก่ งการ ิชาการ ิชาชีพ และชุมชน 
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3. แผนที่แ ดงการกระจายค ามรับผิดชอบมาตร านผลการเรียนรู้จาก ลัก ูตร ู่ราย ิชา (Curriculum Mapping) 

●ค ามรับผิดชอบ ลัก ○ ค ามรับผิดชอบรอง 
ราย ิชา ด้านที่ 1 

คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ด้านที่ 2 

ค ามรู ้
ด้านที่ 3 

ทัก ะทางปญญา 

ด้านที่ 4 

ทัก ะค าม มัพันธ์
ระ ่างบุคคลและ
ค ามรับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 

การ ิเคราะ ์เชิง
ตั เลข การ อ่ าร

และการใช้
เทคโนโลยี
าร นเท  

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ฟ  601  ระเบียบ ิธี ิจัยใน ิชาฟิ ิก ์ ● ● ●  ● ● ● ○ ● ● ○  ● ● ● 

ฟ  602  คณิต า ตร์ ํา รับนักฟิ ิก ์ ●  ○ ● ○  ● ○  ● ○ ● ● ○  

ฟ  605  ทอพอโลยีเบื้องต้น ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ 
ฟ  606  การ ิเคราะ ์เชิงตั เลขเบื้องต้น ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 

ฟ  611  ฟิ ิก ์ ถานะของแข็ง ●   ●   ●   ●   ● ○  

ฟ  612  เปกโทร โกป ●   ● ○ ● ● ○  ● ○  ● ○  

ฟ  613  ฟิ ิก ์พื้นผิ  ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 

ฟ  614  กล า ตร์คลา ิก ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ 

ฟ  615  ภาพนําย ดยิ่ง ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 

ฟ  616  ฟิ ิก ์ ารกึ่งตั นํา ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 

ฟ  621  กล า ตร์ ถิติ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ 

ฟ  622  จักร าล ิทยา ● ○ ○ ●   ● ○  ● ○ ○ ● ○  

ฟ  626  เครื่องมือและเทคนิคทางดารา า ตร์ ●   ●   ● ○  ● ○ ○ ● ○  

ฟ  628  ดารา า ตร์ฟิ ิก ์ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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ราย ิชา ด้านที่ 1 

คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ด้านที่ 2 

ค ามรู ้
ด้านที่ 3 

ทัก ะทางปญญา 

ด้านที่ 4 

ทัก ะค าม มัพันธ์
ระ ่างบุคคลและ
ค ามรับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 

การ ิเคราะ ์เชิง
ตั เลข การ อ่ าร

และการใช้
เทคโนโลยี
าร นเท  

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ฟ  632  ทฤ ฎีแม่เ ล็กไฟฟา ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ 

ฟ  641  พลังงานทดแทนและ ิ่งแ ดล้อม ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 

ฟ  651  กล า ตร์ค อนตัม ●  ○ ●   ● ○  ●  ● ● ● ○ 

ฟ  652  ฟิ ิก ์นิ เคลียร์และอนุภาคมูลฐานเบื้องต้น ●   ●   ● ○  ● ○ ○ ● ○  

ฟ  654  ทฤ ฎีค อนตัมเบื้องต้นของระบบ ลายอนุภาค ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 

ฟ  655 ทฤ ฎี นามค อนตัม ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 

ฟ  656  ภาพโน้มถ่ งเบื้องต้น ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 

ฟ  657  ทฤ ฎี ตริงเบื้องต้น ●   ●   ● ○  ●   ● ●  

ฟ  662  ฟิ ิก ์ ุญญากา และการเตรียมฟิล์มบาง ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 

ฟ  663  ารกึ่งตั นํามิติต่ําและเทคโนโลยี ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 

ฟ  664 การใช้เครื่องมือเพื่อ ิเคราะ ์ฟิล์มบาง ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 

ฟ  668  เทคโนโลยีฟิล์มบาง ●   ● ○  ● ○  ●   ● ○  

ฟ  695  ัมมนา ํา รับนักฟิ ิก ์ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● 

ฟ  696  ั ข้อพิเ ทางฟิ ิก ์ 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ 

ฟ  697  ั ข้อพิเ ทางฟิ ิก ์ 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ 

ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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ม ดท่ี 5 ลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิ ิต 
 
1. กฎระเบียบ รือ ลักเกณฑ์ในการใ ร้ะดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามข้อบังคับม า ิทยาลัย รีนครินทร ิโรฒ ่าด้ ยการ ึก าระดับบัณฑิต ึก า พ. .2559   

2. กระบ นการท น อบมาตรฐานผล ัมฤทธิ์ของนิ ิต 
  มีกระบ นการท น อบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านของนิ ิตใน ลัก ูตร ตามท่ีกํา นดไ ้ใน
กรอบมาตรฐานคุณ ุฒิระดับอุดม ึก าแ ่งชาติ    โดยมีคณะกรรมการบริ าร ลัก ูตรร่ มกันพิจารณาผล
การจัดการเรียนการ อนในทุกราย ิชา ทั้งในการตัด ินผลการเรียน  การตร จ อบการใ ้คะแนน  การออก
ข้อ อบ    มีการประเมินผลการ อนของอาจารย์โดยนิ ิต ลังจากจบการเรียนการ อนในทุกราย ิชา     มี
การแต่งต้ังผู้ทรงคุณ ุฒิใน าขา ิชาจากภายนอกเป็นกรรมการ อบปริญญานิพนธ์   เพ่ือเป็นการท น อบ
มาตรฐานปริญญานิพนธ์   มีการออกแบบ อบถามคุณภาพของบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 
 
3. เกณฑ์การ ําเร็จการ ึก าตาม ลัก ูตร 
     ึก าราย ิชาครบถ้ นตามท่ีกํา นดใน ลัก ูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่าก ่า 3.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนน รือเทียบเท่าพร้อมทั้งเ นอ ิทยานิพนธ์และ อบผ่านการ อบปากเปล่าขั้น ุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่ ถาบันอุดม ึก าน้ันแต่งต้ังและต้องเป็นระบบเปิดใ ้ผู้ นใจเข้ารับฟังได้ผลงาน ิทยานิพนธ์
รือ ่ น น่ึงของ ิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ รืออย่างน้อยได้รับการยอมรับใ ้ตีพิมพ์ใน าร ารระดับชาติ
รือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกา คณะกรรมการการอุดม ึก า เรื่อง ลักเกณฑ์การพิจารณา
าร ารทาง ิชาการ ํา รับการเผยแพร่ผลงานทาง ิชาการ รือนําเ นอต่อที่ประชุม ิชาการโดยบทค ามที่

นําเ นอฉบับ มบูรณ์ (Full Paper)ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน ืบเน่ืองจากการประชุม ิชาการ (Proceedings) 
ดังกล่า และเป็นไปตามข้อบังคับม า ิทยาลัย รีนครินทร ิโรฒ ่าด้ ยการ ึก าระดับบัณฑิต ึก าพ. .2559
 นอกจากน้ัน ก่อนที่จะ อบ อบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ลัก ูตรกํา นดใ ้นิ ิตต้องนําเ นอผลงานที่เป็น
ปริญญานิพนธ์ รือ ่ น น่ึงของปริญญานิพนธ์ด้ ย าจาต่อที่ประชุม ิชาการ รือในรูปแบบของการใ ้
ัมมนาพิเ ต่อคณะกรรมการบริ าร ลัก ูตร 
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ม ดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 

 

1. การเตรียมการ ํา รับอาจารย์ใ ม่ 

 จัดใ ้มีการปฐมนิเท อาจารย์ใ ม่เพ่ือใ ้รบัทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของ ถาบัน ลัก ูตรและ
ัตถุประ งค์ของการจัดการ ึก า ระเบียบป ิบัติ แน ทางการพัฒนา ักยภาพทางด้าน ิชาการ ร มทั้งการ

เข้า ู่ตําแ น่งทาง ิชาการ 
 

2. การพัฒนาค ามรู้และทัก ะใ ้แก่คณาจารย์ 

 2.1 การพัฒนาทัก ะการจัดการเรียนการ อน การ ัดและประเมินผล 

  ่งเ ริมใ ้อาจารย์เพ่ิมพูนทัก ะที่เก่ีย กับกลยุทธ์การ อน การ ัดการประเมินผลการเรยีนรู้ การ
ใช้ ื่อการเรียนการ อน การใช้เทคโนโลยี าร นเท การจดัการค ามรู้และการทํา ิจัยของม า ิทยาลัย รีนคริ
นทร ิโรฒและภายนอก ถาบัน 

 

 2.2 การพัฒนา ิชาการและ ชิาชีพด้านอ่น   

(1)  จัดใ ม้ีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเน่ือง โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจน มี
การติดตามและประเมินผล ร มท้ังการนําผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไปเช่นกิจกรรมเพื่อ ่งเ ริมทัก ะ 

การเขียนเอก ารตํารา/ นัง ือ/บทค าม และผลงานทาง ิชาการในลัก ณะอ่ืน  

(2)  จัดใ ม้ีกลไก ่งเ ริม นับ นุน และจูงใจ ใ ้อาจารย์ ามารถ ร้างผลงาน ิชาการใน าขา
ิทยา า ตร์และคณิต า ตร์ และ/ รืองาน ร้าง รรค์อ่ืนที่มีคุณภาพ ามารถเผยแพรไ่ด้ทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ 

(3)  นับ นุนทุนในการไปเขา้ร่ มประชุมเพ่ือเ นอผลงานทาง ิชาการในต่างประเท  

(4)  ร้างเครือข่าย/ค ามร่ มมือกับคณะ ิทยา า ตร์ต่างม า ิทยาลัยในและนอกภูมภิาค เพ่ือ
เป็นภาคีในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และพัฒนาองค์ค ามรู้ในแ ด ง ิทยา า ตร์และ า ตร์อ่ืนที่เก่ีย ข้อง 
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ม ดที่ 7 การประกันคุณภาพ 

 

1. การกํากับมาตร าน 

 มีคณะกรรมการบริ าร ลัก ตูร ประกอบด้ ย อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ลัก ูตร อาจารย์ประจํา ลัก ูตร
และอาจารย์ผู้ อน เป็นผู้บริ าร ลัก ูตรโดยทํา น้าที่ 

x ดูแลรับผิดชอบการบริ ารจัดการการเรียนการ อนใ ้เป็นไปตามข้อกํา นดของ ลัก ูตรและ
กรอบมาตรฐานคุณ ุฒิระดับอุดม ึก าแ ่งชาติ 

x กํากับและติดตาม จัดทํา มคอ.3-7 างแผนการจัดการเรียนการ อนร่ มกับอาจารย์ผู้ อน 

ดําเนินการจัดการเรียนการ อน และติดตามการประเมินผลราย ิชาที่รับผิดชอบใ ้เป็นไป
อย่างมีคุณภาพภายใต้การกํากับดูแลของภาค ิชา/คณะกรรมการประจําคณะ ิทยา า ตร์ 

x ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการ ึก า ระดับ ลัก ูตร และรายงานผลต่อ ถาบัน 

นําผลการประเมินคุณภาพการ ึก า ระดับ ลัก ูตร รายปมาปรับปรุงการบริ ารจัดการ ลัก ูตรร มถึงการ
ปรับปรุง ลัก ตูรตามรอบเ ลา 
 

2. บัณฑิต 

 จากการ ําร จคุณภาพของบัณฑิตที่จบการ ึก า ิทยา า ตรม าบัณฑิต าขา ิชาฟิ ิก ์ พบ ่าบัณฑิต
มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณ ุฒิระดับอุดม ึก าแ ่งชาติ 5 ด้าน คอื (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) 

ด้านค ามรู้ค าม ามารถทาง ิชาการ (3) ด้านทัก ะทางปญญา (4) ด้านทัก ะค าม ัมพันธ์ระ ่างบุคคล
และค าม รับผิดชอบ (5) ด้านทัก ะการ ิเคราะ ์เชิงตั เลข การ ื่อ าร และการใช้เทคโนโลยี าร นเท  อีก
ทั้งยังมีผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเน่ือง 
  

3. นิ ิต 

3.1 การใ ้คาํปรึก าด้าน ชิาการและอ่น แก่นิ ิต 

 3.1.1  มีระบบอาจารย์ที่ปรึก าด้าน ิชาการเพ่ือทํา น้าที่ใ ้คําแนะนําและคําปรึก าในการ
ลงทะเบียนการเรียน การร่ มกิจกรรมการปรับตั และการพัฒนาทัก ะชี ิต 

3.1.2  มีอาจารย์ที่ปรึก าโครงการในการทํากิจกรรมด้านการพัฒนา ักยภาพของนิ ิต 

 3.2    การอุทธรณข์องนิ ิต 

   มีการจัดระบบท่ีเปิดโอกา ใ ้นิ ิต ามารถร้องเรียน/อุทธรณ์เรื่องต่าง  โดยเ พาะเร่ือง
เก่ีย กับ ิชาการ  มีการกํา นดเป็นกฎระเบียบและกระบ นการในการพิจารณาคําอุทธรณ์เ ล่าน้ันโดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

3.2.1 นิ ิต ามารถยื่นคําร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อ ง ัยเก่ีย กับการ อบ ผลคะแนนและ
ิธีการประเมินผล 

3.2.2  จัดช่องทางรับคําร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนิ ิต 

3.2.3  จัดต้ังคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนิ ิต (ถ้ามี) 
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4. อาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใ ม่ 

  การคัดเลือกอาจารย์ใ ม่ใ ้เป็นไปตามระเบียบและ ลักเกณฑ์ของม า ิทยาลัย รีนครินทร ิ
โรฒ  โดยกํา นดใ ้อาจารย์ใ ม่ต้องมีคุณ ุฒิที่ อดคล้องกับ าขา ิชาที่เก่ีย ข้อง 

 4.2  การมี ่ นร่ มของคณาจารย์ในการ างแผนการติดตามและทบท น ลัก ูตร 

  คณะกรรมการบริ าร ลัก ูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ลัก ูตร อาจารย์ผู้ อนร่ มกัน างแผนใน
การจัดการเรียนการ อน ประเมินผลและใ ้ค ามเ ็นชอบการประเมินผลทุกราย ิชาผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการท่ีเก่ีย ข้องโดยลําดับช้ัน   พร้อมดําเนินการรับประเมินคุณภาพการ ึก า ระดับ ลัก ูตร ตาม
แน ทางที่ม า ิทยาลัยกํา นด โดยใชผลการประเมินที่ได้เป็นข้อมูลปอนกลับในการปรับปรุงการดําเนินงาน
ของ ลัก ูตรรายป และปรับปรุงตามรอบ 5 ป ตลอดจนปรึก า ารือ าแน ทางที่จะทําใ ้บรรลุเปา มาย
ตาม ลัก ูตร เพ่ือใ ้ ามารถผลิตบัณฑิตตามคุณลัก ณะบัณฑิตที่พึงประ งค์ 

4.3   การแต่งตังคณาจารย์พิเ  

  แต่งต้ังคณาจารย์พิเ  โดยพิจารณาคุณ ุฒิ ประ บการณ์ ค ามรู้ค าม ารถ ที่ อดคล้องกับ
ราย ิชา ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ าร ลัก ูตรและเป็นไปตามข้อบังคับม า ิทยาลัย รีนค
รินทร ิโรฒ ่าด้ ยการ ึก าระดับบัณฑิต ึก า พ. . 2559 

 

5. ลัก ูตร  การเรียนการ อน  การประเมินผูเ้รียน 

 ลัก ูตรมีกระบ นการออกแบบ ลัก ูตรและ าระราย ิชาใน ลัก ูตรใ ้ อดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณ ุฒิระดับอุดม ึก าแ ่งชาติ พ. . 2552 โดย ลัก ูตรมีการออกแบบ ลัก ูตรและ าระราย ิชาดังน้ี  

 1. อาจารย์ประจํา ลัก ูตรจัดทํา ลัก ูตรใ ้ อดคล้องกับมาตรฐานคุณ ุฒิระดับอุดม ึก า โดยการ
อบถามข้อมูลจากคณาจารย์ในภาค ิชา ําร จค ามคิดเ ็นของ ิ ย์เก่าและ ําร จค ามพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิต 

 2. โดยจัดการประชุมคณะกรรมการบริ าร ลัก ูตร เพ่ือพิจารณาราย ิชาใน ลัก ูตร คําอธิบายราย ิชา 
ร มทั้งกํา นดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum mapping)  

 3. อาจารย์ประจํา ลัก ูตรเ นอ ลัก ูตร บับปรับปรุงและจัดการ ิพาก ์ ลัก ูตร โดยเชิญผู้ทรงคุณ ุฒิ 

ที่มีค ามเช่ีย ชาญ เข้าร่ มเป็นกรรมการ 
 4. เ นอ ลัก ูตรปรับปรุงตามขั้นตอนในม า ิทยาลัย เพ่ือ ่งใ ้ กอ.รับรอง ลัก ูตร 
 5. นํา ลัก ูตรที่ผ่านการรับรองจาก กอ.แล้ ได้ดําเนินการ และติดตามการจัดการเรียนการ อน (มคอ.3-

มคอ.6) 

 6. รุปผลการดําเนินการประจําป (มคอ.7) 

 7. นําผลการประเมินในมคอ.7 มาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ อนในปการ ึก าถัดไป 

 

 8. มีการประเมินค ามคิดเ ็นของนิ ิตที่กําลังจะจบการ ึก าเก่ีย กับ ลัก ูตร และค ามพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือนําผลการประเมินไปปรับปรุง ลัก ูตรในคร้ังต่อไป 
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     ในการกํา นดผู้ อน คณะกรรมการจัดการเรียนการ อนจัดทําราย ิชาที่จะเปิด อนในแต่ละภาค
การ ึก าจากน้ันคณะกรรมการบริ าร ลัก ูตรประชุมเพ่ือกํา นดผู้ อนตามค ามเช่ีย ชาญใน ิชาน้ัน  และ
นําเข้าที่ประชุมภาค ิชาเพ่ือพิจารณาค ามเ มาะ ม 

 นอกจากน้ี ลัก ูตรยังมีการกํากับ ติดตามและตร จ อบการจัดทําแผน ร มถึงมีกระบ นการประเมินผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณ ุฒิระดับอุดม ึก าตามที่กํา นดไ ้ใน มคอ.2 โดยอาจารย์ผู้ อนเป็นผู้
กํา นด ิธีการประเมินและเกณฑ์การประเมินใน มคอ.3 และมีกระบ นการท น อบผล ัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้โดยใ ้นิ ิตทําแบบประเมินการท น อบผล ัมฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ เมื่อ ิ้น ุดภาคการ ึก า จากนั้นจะมีการประชุมอาจารย์ประจํา ลัก ูตรเพ่ือพิจารณาผลการประเมิน
การท น อบผล ัมฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่อาจารย์ผู้ อนเป็นผู้ตัด ินผลการเรียนตาม
เกณฑ์ที่กํา นดไ ้ และเ นอต่อกรรมการบริ าร ลัก ูตรและกรรมการระดับคณะ   

 

6. ิ่ง นับ นนุการเรยีนรู ้
 6.1 ทรัพยากรการเรียนรูท้ีมี่อยู่เดิม 

ใช้ทรัพยากรการเรียนการ อนใน ํานัก อ มุดกลาง  ม า ิทยาลัย รีนครินทร ิโรฒ  ได้แก่ 

1. ตํารา  นัง ือ  ื่อและ าร าร  มีรายละเอียดดังน้ี 

 

เน้ือ า  ตํารา/ นัง ือ
ภา าอังกฤ  

(เล่ม) 

ตํารา/ นัง ือ
ภา าไทย 

(เล่ม) 

   โ ตทั น ั ดุ ร ม 

(เล่ม) 

าร าร
ภา าต่างประเท  

(เรื่อง) 
คณิต า ตร์ 2,059 5,588 98 7,745  - 

เคม ี 2,710 2,151 49 4,910 4 

ชี ิทยา 3,130 1,448 73 4,651 1 

ฟิ ิก  ์ 1,947 1,135 25 3,107  - 

ร ม 9,846 10,322 245 20,413 5 

 

2. ฐานข้อมูลออนไลน์และ Open Access าขา ิชา ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี ที่บอกรับโดย
โครงการพัฒนาเครือข่าย ้อง มุดม า ิทยาลัยไทย (Thailand Library Integrated 

System - ThaiLIS) ํานัก อ มุดกลาง และ น่ ยงานต่าง  ของม า ิทยาลัย จําน น47 

ฐานและฐานข้อมูลช้ีแ ล่ง าร ารในประเท ไทย 224 แ ่ง 

6.2 จัด าทรพัยากรการเรียนการ อนเพ่ิมเติม 

6.2.1 ใ ้อาจารย์ผู้ อนและผู้เรียน ามารถเ นอรายช่ือ นัง ือ ื่อ และตําราไปยังแ ล่งค้นค ้าทั้ง
ในและนอกม า ิทยาลัย 

6.2.2 จัด รรงบประมาณและ นับ นุนการผลิตเอก าร ตํารา และ ื่อการเรียนการ อน 

6.2.3 จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการ อน 

6.3 การประเมินค ามเพียงพอของทรพัยากร 
6.3.1 ประเมินค ามเพียงพอจากผู้ อน ผู้เรยีน และบุคลากรที่เก่ีย ข้อง 
6.3.2 จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน  (Key  Performance Indicators) 
 

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีที่ 1 
2560 

ปีที่ 2 
2561 

ปีที่ 3 
2562 

ปีที่ 4 
2563 

ปีที่ 5 
2564 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มสี่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

3 3 3 3 3 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ทีส่อดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 3 3 3 3 3 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยต่อการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

3 3 3 3 3 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

3 3 3 3 3 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสตูร ตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 3 3 3 3 3 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามแผนมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4  อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

3 3 3 3 3 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีทีแ่ล้ว 

- 3 3 3 3 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 3 3 3 3 3 

(9) อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 3 3 3 3 3 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

3 3 3 3 3 

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 - 3 3 3 3 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 - - 3 3 3 
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ม ดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของ ลัก ูตร 
 

1. การประเมินประ ิทธผิลของการ อน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การ อน 

1.1.1  ประเมินคุณภาพการเรียนการ อนราย ิชา โดยนิ ิตที่ลงทะเบียนเรียน 

1.1.2  ประเมินประ ิทธิภาพการ อนจากผลการเรียนของนิ ิต 

1.1.3  ประเมินจากการ ังเกตพฤติกรรมการเข้าร่ มกิจกรรมการเรียนการ อนของนิ ิต ทั้งในและ
นอกช้ันเรียน 

1.1.4  ประเมินจากผลงานของนิ ิตที่ได้รับมอบ มายในแต่ละราย ิชา 
1.1.5  ประเมิน ิธีการจัดการเรียนรู้ โดยคณาจารย์ผู้ อนในระดับราย ิชาและ าขา ิชา 

 

 1.2 การประเมินทกั ะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การ อน 

1.2.1 ประเมินอาจารย์ผู้ อนในแต่ละราย ิชาโดยนิ ิตตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการ อน 

1.2.2  รายงานผลการประเมินทัก ะอาจารย์ใ ้แก่อาจารย์ผู้ อนและผู้รับผิดชอบ ลัก ูตรเพ่ือใช้
ในการปรับปรุงกลยุทธ์การ อนของอาจารย์ต่อไป 

1.2.3  คณะร บร มผลการประเมินทัก ะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุง
ทัก ะกลยุทธ์การ อน 

 

2. การประเมิน ลัก ูตรในภาพร ม 

2.1 กํา นดใ ้มีคณะกรรมการประเมิน ลัก ูตร ึ่งประกอบไปด้ ยคณะกรรมการภายในและภายนอก
ถาบันเพ่ือประเมินคุณภาพการ ึก าภายในระดับ ลัก ตูร 

2.2 ประเมิน ลัก ูตรในแต่ละปการ ึก า ึ่งประกอบไปด้ ย การประเมินการจัดการเรียนการ อน 

การประเมินผล ัมฤทธ์ิของนิ ิต  การประเมินผลผลิต (Output)และประเมินผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) 

2.3 ประเมินค ามพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและเก็บร มร บข้อคิดเ ็นจากผู้มี ่ นได้ ่ นเ ีย 

 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียด ลัก ูตร 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการ ึก า ระดับ ลัก ูตร ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตั

บ่งช้ี (Key Performance Indicators) ใน ม ดที่ 7 ข้อ 7 

 

4. การทบท นผลการประเมินและ างแผนปรับปรุง 
4.1 จัดทํารายงานการประเมิน ลัก ูตรเพ่ือเ นอต่อคณะกรรมการในระดับต่าง  คณาจารย์และ

ผู้เก่ีย ข้อง 
4.2  จัดประชุม ัมมนา การ างแผนปรับปรุง ลัก ูตร และกลยุทธ์การ อน โดยใช้ผลการประเมิน

เป็นฐานในการปรับปรุง 

4.3 เชิญผู้มี ่ นได้ ่ นเ ีย (Stakeholders) มี ่ นร่ มในการใ ้ข้อเ นอแนะเพ่ือการปรับปรุง
ลัก ูตรและกลยุทธ์การ อน 
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ภาคผน ก 
ภาคผน ก ก ข้อบังคับม า ิทยาลัย รีนครนิทร ิโรฒ ่าด้ ยการ ึก าระดับบัณฑิต ึก า พ. . 2559 

ภาคผน ก ข ําเนาคํา ั่งแต่งต้ังคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง ลัก ูตร 
ภาคผน ก ค รายงานผลการ ิพาก ์ ลัก ตูร 
ภาคผน ก ง รายงานการประเมิน ลัก ูตร (กรณี ลัก ูตรปรับปรุง) 
ภาคผน ก จ ประ ัติและผลงานของอาจารย์ 

ภาคผน ก ฉ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุง ลัก ูตร 
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ภาคผน ก ข ําเนาคํา ั่งแต่งต้ังคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุง ลัก ูตร 
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ภาคผน ก ค รายงานผลการ ิพาก ์ ลัก ตูร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ลัก ูตร ิทยา า ตรม าบัณฑิต าขา ิชาฟิ ิก ์ ลัก ูตรปรับปรุง  พ. . 2560 71 

รายงานผลการ ิพาก ์ ลัก ูตร 
 

บท รุปการ พิาก ์ ลัก ูตร ิทยา า ตรม าบัณฑิต าขา ิชาฟิ ิก ์ ลัก ูตรปรบัปรุง พ. . 2560 

ันอังคารที่ 8 พ จิกายน พ. . 2559 

ผู้ทรงคุณ ุฒิ 

 1. า ตราจารย์ ดร. ุทั น์ ยก ้าน   ผู้ทรงคุณ ุฒิ 

 2. รอง า ตราจารย์ ดร.ณ รรค์ ผลโภค  ผู้ทรงคุณ ุฒิ 

 

ข้อ
ที่ ประเดน เ มาะ ม 

ไม่
เ มาะ ม 

ข้อคิดเ น/ข้อเ นอแนะ 

1 โครง ร้างร มของ ลัก ูตรมี
จําน น น่ ยกิตตลอด ลัก ูตรไม่
น้อยก ่า 39 น่ ยกิต 

 

3 

  

2 จําน น น่ ยกิตของในแต่ ม ด
ิชา 

- ม ด ิชาบังคับ 21 

น่ ยกิต 

-  ม ด ิชาเลือก 6 น่ ย
กิต 

-  ปริญญานิพนธ์ 12 

น่ ยกิต 

 

 

 

3 

 

3 

 

3 

  

3 แผนการ ึก าที่เปิดใ ้ลงทะเบียน
เรียนในแต่ละภาคการ ึก า 

 

3 

 .ดร. ุทั น์ ยก ้าน เ นอ ่าใ ้ย้าย
ราย ิชา ฟ 601 ระเบียบ ิธี ิจัย ํา รับ
นักฟิ ิก ์จากปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ใ ้ไป
อยู่ที่ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 

4 ราย ิชาและเน้ือ าในราย ิชา
พ้ืนฐานทางการ ึก า ิชาบังคับ
และ ิชาเลือกมีค ามเ มาะ มกับ
ลัก ูตร รือไม่อย่างไร 

 

3 

 ผู้ทรงคุณ ุฒิทัง้ องท่าน มีค ามคิดเ ็น
ในประเด็นน้ี อดคล้องกัน คือ ลัก ูตรน้ี
มีราย ิชาเลือกที่ ลาก ลายมาก แต่นิ ิต
ต้องเลือกเพียงแค่ องราย ิชาเท่าน้ัน 

ดังน้ันทั้ง องราย ิชาน้ีค รเป็นราย ิชาที่
เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อการทํา
ปริญญานิพนธ์ของนิ ิต ลัก ตูรจึงค ร
จัด ม ด มู่ของ ิชาเลือกใ ้ชัดเจน และ
ในแต่ละ ม ด มู่น้ันไม่ค รมรีาย ิชา
เลือกที่มากจนเกินไป ทั้งน้ีอาจพิจารณา
จากในรอบ 5 ปที่ผ่านมา ่าราย ิชาใดไม่
เคยมีนิ ิตเลือกเรียนเลย โดยอาจนําเอา
ราย ิชาดังกล่า น้ันออกไปจาก ลัก ูตร 
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รุปข้อเ นอแนะเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณ ุฒิ 

 

x ลัก ูตรมี ิชาเลือกจําน นมากและ ลาก ลายอย่างไรก็ดีในโครง ร้าง ลัก ูตรได้กํา นด ิชาเลือกไ ้
เพียง 6 น่ ยกิด รือประมาณ 2 ิชา ลัก ูตรจึงค รดําเนินการ รือมีกิจกรรมที่จะทําใ ้ผู้เรียนได้
างแผนเลือก ิชาเลือกที่เ มาะ มกับตั นิ ิตเอง โดยเ พาะอย่างย่ิงค รเป็น ิชาเลือกที่เอ้ือต่อการ

การใ ้ ัมมนาและต่อการทํา ิทยานิพนธ์ของนิ ิต 

x ราย ิชาเลือกบางราย ิชามีตั  1 และตั  2 เช่น quantum field theory ึ่งทําใ ้นิ ิตต้องเลือก
เรียนทั้ง องตั จึงจะได้เน้ือ าท่ีครบถ้ น จึงขาดโอกา ที่จะลง ิชาเลือกในราย ิชาอ่ืน  

x การมี ิชาเลือกที่ ลาก ลายอาจจะทําใ ้การบริ าร ลัก ตูรไม่ ะด กนัก ากนิ ิตมีการเลือก
ราย ิชาที่กระจัดกระจาย 

x การ ื่อ าร การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ เป็น ิธีการที่เ ริมปญญา (wisdom) ใ ้กับผู้เรียนนอกเ นือจาก
ค ามรู้ (knowledge) ดังน้ันในการจัดการเรียนการ อน ากผู้ อนใ ้โอกา ผู้เรียนได้มบีทบาทใน
การแ ดงและแลกเปลี่ยนค ามคิดเ ็นต่อเน้ือ าที่ได้เรียน ภายใต้บรรยากา ที่ไม่กดดัน ก็จะเป็นเ ริม
มรรถนะใ ้ผู้เรียนด้านการ ื่อ าร และการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ได้ดี 

x ักยภาพที่ผู้เรียน ามารถเช่ือมโยงราย ิชาที่เรียนกับโลกค ามเป็นจริง (real world) และ/ รือ เ ็น
ค ามเช่ือมโยงระ ่าง า ตร์ที่เรียนกับ าขา ิชาอ่ืน จะทําใ ้ผู้เรียนเ น็คุณค่าของราย ิชาที่เรียน 

และอาจจะเป็นแน ทางที่ผู้เรียนกํา นดโจทย์ ิจัยได้ด้ ย 

x ในการจัดการเรียนการ อน ผู้ อนค ร า ิธีการที่จะใ ้ผู้เรียนมีบทบาท  อาจจะทั้งในและนอก
้องเรียน ในการเรียนรู้ ใ ้มากก ่าการฟงบรรยายจากผู้ อนเพียง ิธีเดีย  ึ่งจะทําใ ้ ังคมได้

ม าบัณฑิตที่มคี าม ามารถในการ าแ ล่งเรียนรู้ แ ล่ง บืค้น และเรียนรู้ด้ ยตนเอง 
x จากแผนการเรยีน ถ้าในภาคเรียนที่ น่ึง ลกั ูตรมีการจัดกิจกรรมระ า่งผู้ อนและผูเ้รียน เพ่ือใ ้

ผู้เรียนได้ตัด ินใจ ่าจะทํา ิทยานิพนธ์ในแน ใด ก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนที่จะเลือกเรียน ิชาเลือก
ได้เ มาะ ม และเลือก ั ข้อ ัมมนา ที่จะเอ้ือ อดคล้องกับแน ทางในการทํา ิทยานิพนธ์ อันจะทําใ ้
นิ ิตเข้า ู่กระบ นการ ิทยานิพนธ์เร็ ขึ้น และ ามารถ าํเร็จการ ึก าได้ตามเ ลาที่ ลัก ูตรกํา นด 

x ค รนําเทคโนโลยี าร นเท มาใช้ใ ้เป็นประโยชน์ เช่น ใ ้นิ ิตได้ดูการ อนราย ิชาต่าง  ที่เก่ีย ข้อง
กับ ิชาฟิ ิก ์จากม า ิทยาลัยช้ันนําของโลกท่ีมีการเผยแพร่บน ื่อออนไลน์ต่าง  เป็นต้น 

x เน้นใ ้นิ ิตพัฒนา ักยภาพทางด้านภา าอังกฤ ใ ้ดีย่ิงขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ลัก ูตร ิทยา า ตรม าบัณฑิต าขา ิชาฟิ ิก ์ ลัก ูตรปรับปรุง  พ. . 2560 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผน ก ง รายงานการประเมิน ลัก ูตร (กรณี ลัก ูตรปรับปรุง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ลัก ูตร ิทยา า ตรม าบัณฑิต าขา ิชาฟิ ิก ์ ลัก ูตรปรับปรุง  พ. . 2560 74 

ภาค ิชาฟิ ิก ์ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพของ ลัก ูตร ิทยา า ตรม าบัณฑิต (ฟิ ิก ์)ก่อนการ
ปรับปรุงโดยอาจารย์ประจํา ลัก ูตรได้ร่ มกัน ร้างแบบประเมินตาม ั ข้อการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละ
ด้านของนิ ิตและจัดใ ้มีการประเมินจาก 2 ่ นคือ 

1. การประเมินจากผู้ที่ ําเร็จการ ึก าไปแล้ โดยเป็นแบบ อบถามค ามพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อคุณภาพ
ลัก ูตร 

2. การประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตโดยเป็นแบบ อบถามค ามพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพ ลัก ูตร 
 

โดยภาค ิชาฟิ ิก ์ได้รับแบบ ําร จกลับคืนจากบัณฑิตจําน น 1 รายและผู้ใช้บัณฑิตจําน น 2 ราย
โดยมีผลจากการประเมิน ลัก ูตรจากทั้ง 2 ่ นมีประเด็นและผลการประเมินดังน้ี 

 

รายการประเมิน 

ผลการประเมินจาก
บัณฑิต 

ผลการประเมินจากผูใ้ช้
บัณฑิต 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับค าม
พึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับค าม
พึงพอใจ 

1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม     

1.1 มีค าม ื่อ ัตย์ ุจริต 5 มากที่ ุด 5 มากที่ ุด 

1.2 มีระเบียบ ินัย และตรงต่อเ ลา 5 มากที่ ุด 5 มากที่ ุด 

1.3 มีจิต ํานึกและตระ นักในการป ิบัติตาม
จรรยาบรรณทาง ิชาการและ ิชาชีพ 

5 มากที่ ุด 5 มากที่ ุด 

1.4 เคารพ ิทธิและค ามคิดเ ็นของผู้อ่ืน 5 มากที่ ุด 5 มากที่ ุด 

1.5 มีจิต าธารณะ 4 มาก 4.5 มากที่ ุด 

1.6 มีค ามเ ีย ละและเ ็นแก่ประโยชน์ ่ นร ม 4 มาก 4.5 มากที่ ุด 

โดยร ม 4.67 มากที่ ุด 4.83 มากที่ ุด 

2. ด้านค ามรู้ค าม ามาร ทาง ิชาการ     

2.1 มีค าม ามารถเรียนรู้งานใน น้าที่ 5 มากที่ ุด 5 มากที่ ุด 

2.2 มีค ามเข้าใจขั้นตอนและ ิธีในการป ิบัติงานใน
น้าที่ 5 มากที่ ุด 5 มากที่ ุด 

2.3 มีค าม ามารถนําค ามรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
ป ิบัติงานอย่าง ร้าง รรค์ 

4 มาก 4.5 มากที่ ุด 

2.4 มีค ามรู้ในระดับที่ ามารถป ิบัติงานใ ้บรรลุ
เปา มายอย่างมีประ ิทธิภาพ 

5 มากที่ ุด 5 มากที่ ุด 

2.5 เป็นผู้แ ง าค ามรู้เพ่ิมเติมอย่างต่อเน่ือง 5 มากที่ ุด 5 มากที่ ุด 

2.6 มีค ามรอบรู้ใน า ตร์ต่าง  ที่จะ ามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ได้ 

5 มากที่ ุด 5 มากที่ ุด 

โดยร ม 4.83 มากที่ ุด 4.92 มากที่ ุด 

3. ทัก ะทางปญญา     

3.1 มีการ างแผน และค าม ามารถในการ
ป ิบัติงานได้ ําเร็จตามกํา นดเ ลา 5 มากที่ ุด 5 มากที่ ุด 
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รายการประเมิน 

ผลการประเมินจาก
บัณฑิต 

ผลการประเมินจากผูใ้ช้
บัณฑิต 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับค าม
พึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับค าม
พึงพอใจ 

3.2 มีการจัดลําดับค าม ําคัญของงานต่าง  โดย
เ พาะงานด่ นต้องทําก่อนงานใ ญ่เ มอ 

5 มากที่ ุด 5 มากที่ ุด 

3.3 มีค าม ามารถในการตัด ินใจ 4 มาก 4.5 มากที่ ุด 

3.4 มีค าม ามารถในการ ิเคราะ ์และแก้ไขปญ า
ในการป ิบัติงาน 

5 มากที่ ุด 5 มากที่ ุด 

โดยร ม 4.75 มากที่ ุด 4.88 มากที่ ุด 

4. ด้านทัก ะค าม ัมพันธ์ระ ่างบุคคลและ
ค ามรับผิดชอบ 

    

4.1 มีภา ะผู้นํา ามารถทํางานร่ มกับผู้อ่ืนในฐานะ
ผู้นําและ มาชิกที่ดี 

5 มากที่ ุด 5 มากที่ ุด 

4.2 มีค ามรับผิดชอบต่อ ังคมและองค์กร 5 มากที่ ุด 5 มากที่ ุด 

4.3 ามารถปรับตั เข้ากับ ถานการณ์และ
ัฒนธรรมขององค์กร ร มท้ังพัฒนาตนเองและ

พัฒนางานได้ 

5 มากที่ ุด 5 มากที่ ุด 

4.4 ยอมรับฟงค ามคิดเ ็นของผู้อ่ืนทั้งในระดับของ
ายงานที่ ูงก ่าและตํ่าก ่า 5 มากที่ ุด 5 มากที่ ุด 

โดยร ม 5.00 มากที่ ุด 5.00 มากที่ ุด 

5. ด้านทัก ะ ่อ าร และการใช้เทคโนโลยี
าร นเท  

    

5.1 มีค าม ามารถ/ทัก ะในการติดต่อ ื่อ ารด้ ย
ภา าไทยอย่างมีประ ิทธภาพและเ มาะ ม 

5 มากที่ ุด 5 มากที่ ุด 

5.2 มีค าม ามารถ/ทัก ะในการติดต่อ ื่อ ารด้าน
ภา าอังกฤ รือภา าต่างประเท อ่ืน อย่างมี
ประ ิทธิภาพ 

5 มากที่ ุด 4.5 มากที่ ุด 

5.3 มีค าม ามารถพ้ืนฐานในการใช้คอมพิ เตอร์ 5 มากที่ ุด 5 มากที่ ุด 

5.4 มีค าม ามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิ เตอร์
เ พาะทาง (ตาม ายงาน) 

5 มากที่ ุด 5 มากที่ ุด 

5.5 ามารถใช้เทคโนโลยี าร นเท ในการ ืบค้น
และเก็บร บร มข้อมูลได้อย่างมีประ ิทธิภาพและ
เ มาะ มกับ ถานการณ์ 

5 มากที่ ุด 5 มากที่ ุด 

5.6 มีค าม ามารถในการใช้อุปกรณ์ ํานักงานและ
เทคโนโลยีที่เก่ีย ข้องกับ ายงาน 

5 มากที่ ุด 5 มากที่ ุด 

โดยร ม 5.00 มากที่ ุด 4.92 มากที่ ุด 
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รายการประเมิน 

ผลการประเมินจาก
บัณฑิต 

ผลการประเมินจากผูใ้ช้
บัณฑิต 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับค าม
พึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับค าม
พึงพอใจ 

ค ามพึงพอใจโดยร มทุกด้าน 4.85 มากที่ ุด 4.90 มากที่ ุด 

 

เกณฑ์ของค่าเ ล่ีย :  1.00-1.79 มายถึงระดับค ามพึงพอใจน้อยที่ ุด 

1.80-2.59 มายถึงระดับค ามพึงพอใจน้อย 

2.60-3.39 มายถึงระดับค ามพึงพอใจปานกลาง 
3.40-4.19 มายถึงระดับค ามพึงพอใจมาก 

    4.20-5.00 มายถึงระดับค ามพึงพอใจมากที่ ุด 
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ภาคผน ก จ  ประ ัติและผลงานของอาจารย์ 
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ช่อ-นาม กุล (ภา าไทย)   

นาย มัคร ์พิมานแพง  
ช่อ-นาม กุล (ภา าอังก )   

Mr. Samuk Pimanpang. 

ตําแ น่ง ิชาการ    รอง า ตราจารย์ 

ที่ทํางาน  ภาค ิชาฟิ ิก ์ คณะ ิทยา า ตร์ ม า ิทยาลัย รีนครินทร ิโรฒ 114 ุขุม ทิ 23  เขต ัฒนา  
            กรุงเทพ   10110 

เบอร์โทร ัพท์  084-980-5339  

E-mailsamuk@g.swu.ac.th 

คุณ ุฒิ าขา ิชา และ าบันที่ ําเรจการ ึก า (เรียงจากระดับปรญิญาตรี ปริญญาโท และปรญิญาเอก) 

ุฒิการ ึก า าขา ิชา าบนั ปที่ าํเรจ 

B.Sc. Mathmatics 
Rensselaer Polytechnic 

Institute, USA  
2544 

Ph.D. Physics 
University of Scranton, 

Scranton, USA 
2549 

ค ามเชี่ย ชาญ 

 Solar cells, Supercapacitor  

ผลงานทาง ิชาการ (ย้อน ลัง 5ป) 

1. บทค าม ิจัยตีพิมพ์ใน าร ารระดับชาติและนานาชาติ 

1.1 Maiaugree, W., Pimanpang, S., Jarernboon, W. & Amornkitbamrung, V. (2016). 

Influence of acid modification multiwall carbon nanotube counter 

electrodes on the glass and flexible dye-sensitized solar cell 

performance. International Journal of Photoenegy, 2016. 

dx.doi.org/10.1155/2016/2853046 

1.2 Tagsin, P., Klangtakai, P., Harnchana, V., Pimanpang, S. & Amornkitbamrung, V. 

(2015). Synthesis and supercapacitor characteristics of hydrothermally 

deposited MnO2 films and chemically co-deposited MnO2-polyaniline 

films on stainless steel substrates. Journal of the Korean Physical Society, 

66, 1901-1907. 

1.3 Towannang, M., Kumlangwan, P., Maiaugree, W., Ratchaphonsaenwong, K.,  

Harnchana, V., Samuk Pimanpang … Amornkitbamrung, V. (2015). High 

Efficiency Organic-Electrolyte DSSC Based on Hydrothermally Deposited 

Titanium Carbide-Carbon Counter Electrodes. Electron. Mater. Lett., 11, 

643-649.  
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2. บทค ามท่ีได้รับการตีพิมพฉ์บับเตมจากการประชุม ิชาการระดับชาติ รอนานาชาติ 
- 

3. นัง อ/ ตํารา 
- 

4. ภาระงาน อน 

ร ั ิชา ช่อราย ิชา 
ฟ  101 ฟิ ิก ์ทั่ ไป 1 

ฟ  102 ฟิ ิก ์ทั่ ไป 2 

ฟ  180 ป ิบัติการฟิ ิก ์ทั่ ไป 

ฟ  183 ป ิบัติการฟิ ิก ์ทั่ ไป 1 

ฟ  184 ป ิบัติการฟิ ิก ์ทั่ ไป 2 

ฟ  212 คลื่นและการ ั่น 

ฟ  341 แม่เ ล็กไฟฟา 1 

 

 

5. ทุน ิจัยที่ได้รบั 

ช่อโครงการ ิจัย แ ล่งทุน ปงบประมาณที่
ได้รับทุน 

ระบุ านภาพ
( ั น้าโครงการ/
ผู้ร่ มโครงการ) 

Fabricating CsSnI3-xAx (A=F, Cl and Br) p-type 

thin films for solid state dye-sensitized solar 

cell applications 

Thailand 

Research 

Fund and 

Khon Kaen 

University 

2558-2561 ั น้าโครงการ 

Center of Excellence on Advanced 

Nanomaterials for Energy Production and 

Storage 

Nanotech 

National 

Research 

and Khon 

Kaen 

University 

2556-2561 ผู้ร่ มโครงการ 
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ช่อ-นาม กุล (ภา าไทย)   

นาย ุพจน์ มุ ิริ 
ช่อ-นาม กุล (ภา าอังก )   

Mr. Suphot Musiri 

ตําแ น่ง ิชาการ    ผู้ช่ ย า ตราจารย์ 

ที่ทํางาน  ภาค ิชาฟิ ิก ์ คณะ ิทยา า ตร์ ม า ิทยาลัย รีนครินทร ิโรฒ 114 ุขุม ทิ 23  เขต ัฒนา  
            กรุงเทพ   10110 

เบอร์โทร ัพท์  02-649-5598 

E-mailsuphot@g.swu.ac.th 

คุณ ุฒิ าขา ิชา และ าบันที่ ําเรจการ ึก า (เรียงจากระดับปรญิญาตรี ปริญญาโท และปรญิญาเอก) 

ุฒิการ ึก า าขา ิชา าบนั ปที่ าํเรจ 

ท.บ.  ฟิ ิก  ์ ม า ิทยาลัยรามคําแ ง 2531 

ท.ม.  ฟิ ิก  ์ ม า ิทยาลัย รีนครินทร ิโรฒ 2535 

Ph.D. Physics 
University of Tennessee, 

USA 
2546 

ค ามเชี่ย ชาญ 

 Black Hole Scattering, 

ผลงานทาง ิชาการ (ย้อน ลัง 5ป) 

1. บทค าม ิจัยตีพิมพ์ใน าร ารระดับชาติและนานาชาติ 

1.1 Jarassriwilai, J. & Musiri, S. (2013). Qusinormal Modes of the Reissner-Nordstrom 

Black with the Sectional Curvature, k=-1,0 and 1, in the 5-dimensional Anti 

de Sitter Spacetime. SWU J., 29(2), 159. 

1.2 Jarassriwilai, J & Musiri, S. (2013), Qusinormal Modes of the Reissner-Nordstrom 

Black with the Maxwell Field Background in the 5-dimensional Anti de 

Sitter Spacetime. ม . ิชาการคร้ังที่ 7, 655. 

1.3 Siopsis, G., Therrien, J. & Musiri, S. (2012). Holographic supercomputers near the 

Breitenlohner-Freedman bound. Classical and Quantum Gravity, 29 

085007. 

 

2. บทค ามท่ีได้รับการตีพิมพฉ์บับเตมจากการประชุม ิชาการระดับชาติ รอนานาชาติ 
  - 

3.  ตํารา/ นงั อ 

- 
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4. ภาระงาน อน 

ร ั ิชา ช่อราย ิชา 
ฟ  100 General Physics 

ฟ  171 Mathematics for Physics I 

ฟ  180 General Physics Laboratory 

ฟ  181 Introduction to Physics laboratory I 

ฟ  182 Introduction to Physics laboratory II 

ฟ  341 Electromagnetic theory I 

ฟ  351 Modern Physics I 

ฟ  353 Quantum Mechanics II 

ฟ  455 Introduction to Gravitation 

ฟ  505 Topology and Geometry for Physicists 

ฟ  532 Electromagnetic Theory 

ฟ  533 Advanced Electromagnetic Theory 

ฟ  621 Solid State Physics 

ฟ  695 Seminar in Physics 

ฟ  733 Advanced Electromagnetic Theory 

ฟ  735 Advanced Quantum Mechanics 
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5. ทุน ิจัยที่ได้รบั 

 

ช่อโครงการ ิจัย 

แ ล่งทุน ปงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 

 

ระบุ านภาพ 

( ั น้าโครงการ/
ผู้ร่ มโครงการ) 

Perturbative Quasinormal Modes of 

Topological Anti de Sitter Black Holes in 

the Maxwell’s Field Background in Four 

and Five Dimensions.and Perturbative 

Quasinormal Modes of Charged 

Squashed Kaluza-Klein Black Holes 

งบประมาณแผ่นดิน 2557 ั น้าโครงการ 

Perturbative Quasinormal Modes of Five-

dimensional Rotating Squashed Kaluza-

Klein Black Holes and Phase Transition 

of Topological Anti de Sitter Reissner-

Nordstrom Black Holes in Four and Five 

Dimensions Topological anti de Sitter 

Black Holes 

งบประมาณแผ่นดิน 2556 ั น้าโครงการ 
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ช่อ-นาม กุล (ภา าไทย)   

นาย ป ิภาณ อุทยารัตน์ 

ช่อ-นาม กุล (ภา าอังก )   

Mr. Patipan Uttayarat 

ตําแ น่ง ิชาการ    อาจารย์ 
ที่ทํางาน  ภาค ิชาฟิ ิก ์ คณะ ิทยา า ตร์ ม า ิทยาลัย รีนครินทร ิโรฒ 114 ุขุม ทิ 23  เขต ัฒนา  
            กรุงเทพ   10110 

เบอร์โทร ัพท์  02-649-5598 

E-mailpatipan@g.swu.ac.th 

คุณ ุฒิ าขา ิชา และ าบันที่ ําเรจการ ึก า (เรียงจากระดับปรญิญาตรี ปริญญาโท และปรญิญาเอก) 

ุฒิการ ึก า าขา ิชา าบนั ปที่ าํเรจ 

B.S. Physics University of Virginia, USA 2549 

M.S. Physics 
University of California, San 

Diego, USA 
2554 

Ph.D. Physics 
University of California, San 

Diego, USA 
2555 

ค ามเชี่ย ชาญ 

 ฟิ ิก ์ ฟิ ิก ์ของอนุภาค 

ผลงานทาง ิชาการ (ย้อน ลัง 5ป) 

1. บทค าม ิจัยตีพิมพ์ใน าร ารระดับชาติและนานาชาติ 

1.1 Grinstein, B., Murphy, C. W.  & Uttayarat, P. (2016). One-loop corrections to the 

perturbative unitarity bounds in the CP-conserving two-Higgs doublet 

model with a softly broken Z2 symmetry. JHEP 2016(06), 070. 

1.2 Bishara, F., Brod, J., Uttayarat, P. & Zupan, J. (2016). Nonstandard Yukawa 

Couplings and Higgs Portal Dark Matter. JHEP, 2016(01), 010. 

1.3 Brod, J., Greljo, A., Stamou, E., & Uttayarat, P. (2015). Probing anomalous tt ̅Z 

interactions with rare meson decays. JHEP, 2015(02), 141.  

 

 

2. บทค ามท่ีได้รับการตีพิมพฉ์บับเตมจากการประชุม ิชาการระดับชาติ รอนานาชาติ 
- 

 

3.  ตํารา/ นัง อ 

- 
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4.  ภาระงาน อน 

ระดับปริญญาตรี 
ร ั ิชา ช่อราย ิชา 

ฟ  180 ป ิบัติการฟิ ิก ์ทั่ ไป 

ฟ  181 ป ิบัติการฟิ ิก ์เบ้ืองต้น 1 

ฟ  182 ป ิบัติการฟิ ิก ์เบ้ืองต้น 2 

ฟ  211 กล า ตร์ 1 

ฟ  312 กล า ตร์ 2 

ฟ  341 แม่เ ล็กไฟฟา 1 

ฟ  352 กล า ตร์ค อนตัม 

ฟ  457 กล า ตร์ค อนตัมเชิง ัมพันธภาพเบ้ืองต้น 

ฟ  459 ฟิ ิก ์ของอนุภาคมูลฐาน 

ฟ  492 ัมมนาฟิ ิก  ์

 

ระดับบณัฑิต ึก า 
ร ั ิชา ช่อราย ิชา 

ฟ  512 กล า ตร์คลา ิก 

ฟ  557 ทฤ ฎี นามค อนตัม 1 

ฟ  695 ัมมนา ํา รับนักฟิ ิก  ์

 

 

5. ทุน ิจัยที่ได้รบั 

ช่อโครงการ ิจัย แ ล่งทุน ปงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 

 

ระบุ านภาพ 

( ั น้าโครงการ/
ผู้ร่ มโครงการ) 

Higgs boson as a window to new 

physics. 

ก  2558-2559 ั น้าโครงการ 

การ ึก า มบัติของ ารมืดในบริบทของ
ทฤ ฎีทางเช่ือมต่อ ิก ์ 

ก. ิทย์ 2559 ั น้าโครงการ 

ฟิ ิก ์อนุภาค าดรอน-ฟิ ิก ์อนุภาค ิก ์-
ฟิ ิก ์ ลมุดําและ ฟิ ิก ์ดารา า ตร์ 

คณะ ิทย์ ม  2559-2561 ั น้าโครงการ 
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ช่อ-นาม กุล (ภา าไทย)   

นาย พง ์แก้  อุดม มุทร ิรญั 

ช่อ-นาม กุล (ภา าอังก )   

Mr. Pongkaew  Udomsamuthirun 

ตําแ น่ง ิชาการ    รอง า ตราจารย์ 

ที่ทํางาน  ภาค ิชาฟิ ิก ์ คณะ ิทยา า ตร์ ม า ิทยาลัย รีนครินทร ิโรฒ 114 ุขุม ทิ 23  เขต ัฒนา  
               กรุงเทพ   10110 

เบอร์โทร ัพท์  095-7414861 

E-mailpongkaew@swu.ac.th ,  udomsamut55@yahoo.com 

คุณ ุฒิ าขา ิชา และ าบันที่ ําเรจการ ึก า (เรียงจากระดับปรญิญาตรี ปริญญาโท และปรญิญาเอก) 

ุฒิการ ึก า าขา ิชา าบนั ปที่ าํเรจ 

ท.บ.  ฟิ ิก  ์ จุ าลงกรณ์ม า ิทยาลัย 2533 

ท.ม.  ฟิ ิก  ์ จุ าลงกรณ์ม า ิทยาลัย 2536 

ท.ด.  ฟิ ิก  ์ ม า ิทยาลัยเทคโนโลยี ุรนารี 2544 

ค ามเชี่ย ชาญ 

 ฟิ ิก ,์  ทฤ ฎีและการทดลองด้านตั นําย ดย่ิง 
 

ผลงานทาง ิชาการ (ย้อน ลัง 5ป) 

1.  บทค าม จัิยตีพิมพ์ใน าร ารระดับชาติและนานาชาติ 

1.1 Kruaehong T., Sujinnapram S., Nilkamjon T., Ratreng S. & Udomsamuthirun P. 

(2016). Fabrication of the New Y257 Bulk Superconductor by Melt 

Process. Key Engineering Materials, 675, 307-311. 

1.2 Chantrapakajee, S., Chainok, P., Sujinnapram, S., Khuntak, T., Nilkamjon, T., 

Ratreng, S. & Udomsamuthirun, P. (2016). The Comparative Study of 

Y123 and Y13-20-33 Superconductors Synthesized by Melt Process. Key 
Engineering Materials, 675, 303-306. 

1.3 Chainok P., Sujinnapram S., Khuntak T., Nilkamjon T., Ratreng S. & 

Udomsamuthirun, P. (2016). Characterizations of YBa5Cu6Ox 

Superconductor Synthesized by Melt Process. Key Engineering Materials, 
675, 299-302.  

 

2. บทค ามท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเตมจากการประชุม ชิาการระดับชาติ รอนานาชาติ 

    - 
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3. ภาระงาน อน 

ร ั ิชา ช่อราย ิชา 
PY507 INTENSIVE CLASSICAL MECHANICS 

PY511 CLASSICAL MECHANICS FOR PHYSICS TEACHERS 

PY551 QUANTUM MECHANICS FOR PHYSICS TEACHERS 

PY553 ADVANCED QUANTUM MECHANICS 

PY559 QUANTUM THEORY OF MANY PARTICLE SYSTEMS 

PY611 SOLID STATE PHYSICS 

PY614 GREEN FUNCTIONS IN SOLID STATE PHYSICS 

PY615 SUPERCONDUCTIVITY 

PY621 STATISTICAL MECHANICS 

PY651 NEW FRONTIERS OF PHYSICS 

PY695 SEMINAR 

PY696 SPECIAL TOPIC IN PHYSICS 

PY698 THESIS 

PY794 DISSERTATION 

SC691 SEMINAR 

SC611 RESEARCH METHODOLOGY   

 

4.  ตํารา/ นงั อ 

4.1 พง ์แก้  อุดม มุทร ิรญั  2559. “ตั นําย ดย่ิงพ้ืนฐาน”  ํานักพิมพ์แ ่งจุ าลงกรณ์
ม า ิทยาลัย ISBN 978-974-03-3522-1  

 

5. ทุน ิจัยที่ได้รบั 

ช่ือโครงการ แ ล่งทุน 

 

ปงบประมาณที่ได้รับ
ทุน 

ระบุ ถานภาพ( ั น้าโครงการ/ผู้ร่ ม
โครงการ) 

2.การ ึก าการกําจัด ีย้อมด้ ย
เถ้าบิทูมินั  

งบประมาณรายได้ 

ม า ิทยาลัย 

2557-2558 ั น้าโครงการ 
(กําลังดําเนินการ) 
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ช่อ-นาม กุล (ภา าไทย)   

นาง า  ิริลัก ณ์  เรืองรุ่งโรจน์ 

ช่อ-นาม กุล (ภา าอังก )   

Miss Siriluk Ruangrungrote 

ตําแ น่ง ิชาการ    ผู้ช่ ย า ตราจารย์ 

ที่ทํางาน  ภาค ิชาฟิ ิก ์ คณะ ิทยา า ตร์ ม า ิทยาลัย รีนครินทร ิโรฒ 114 ุขุม ทิ 23  เขต ัฒนา  
            กรุงเทพ   10110 

เบอร์โทร ัพท์  0-2664-1000  ต่อ  18555 

E-mailsirilukr@g.swu.ac.th 

คุณ ุฒิ าขา ิชา และ าบันที่ ําเรจการ ึก า (เรียงจากระดับปรญิญาตรี ปริญญาโท และปรญิญาเอก) 

ุฒิการ ึก า าขา ิชา าบนั ปที่ าํเรจ 

ท.บ.  ฟิ ิก  ์ ม า ิทยาลัย รีนครินทร ิโรฒ 2536 

M.Phil. Physics 
University of Warwick, 

Coventry, UK 
2544 

ปร.ด.  ฟิ ิก  ์
ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี 2555 

ค ามเชี่ย ชาญ 

 ฟิ ิก ์พลา มา   กล า ตร์คลา ิก  ฟิ ิก ์เชิงคําน ณ  ธรณีฟิ ิก ์   ทิยา า ตร์บรรยากา และ 

ฟิ ิก ์ ึก า 
ผลงานทาง ิชาการ (ย้อน ลัง 5ป) 

1. บทค าม ิจัยตีพิมพ์ใน าร ารระดับชาติและนานาชาติ 

1.1 Prombut, P. & Ruangrungrote, S. (2016). Determinations of AOD in the Lower 

Troposphere and Stratosphere. International Journal of Applied 
Environmental Sciences, 11(6), 1335-1346.  

1.2 Ruangrungrote, S., Limsuwan, P. & Intasorn, A. (2013) Retrieval of 24-hour Aerosol 

Optical Depths from Mie Lidar Data at Phimai, Thailand. International 
Review of Physics, 7(2), 150-156, 2013. 

 

2. บทค ามท่ีได้รับการตีพิมพฉ์บับเตมจากการประชุม ิชาการระดับชาติ รอนานาชาต ิ

2.1 Vongpadai, K. & Ruangrungrote, S. (2016). The Estimations of Global and Diffused 

Solar Radiation Using Meteorological Data and atmospheric modelling. 

Proceedings of International Symposium on Fundamental and Applied 
Sciences (ISFAS), 2016, 825-832. 

 

3.  ตํารา/ นัง อ 

 - 
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4.  ภาระงาน อน 

ระดับปริญญาตรี 
ร ั ิชา ช่อราย ิชา 

ฟ  312 กล า ตร์ 2 

ฟ  432 ฟิ ิก ์พลา มาเบ้ืองต้น 

ทอ 302 ภา าอังกฤ ํา รับ ิทยา า ตร์ 2 

 ระดับบัณฑิต ึก า  

ร ั ิชา ช่ือราย ิชา 
ฟ  501 คณิต า ตร์ ํา รับครูฟิ ิก ์ 
ฟ  618 ฟิ ิก ์พลา มาและการประยุกต์ 

ฟ  691 ัมมนาฟิ ิก ์ 
ฟ  631 แ งเชิงคลื่นและการประยุกต์ 

ฟ  665 ฟิ ิก ์บรรยากา  

ฟ  672 การแก้ไขปญ าทางฟิ ิก ์โดยการ ิเคราะ ์เชิงตั เลข 

ฟ  699 ปริญญานิพนธ์ 
ฟ . 691 ัมมนาฟิ ิก ์ ึก า 
ฟ  692 ัมมนา ิจัยฟิ ิก ์ ึก า 

 

 

5. ทุน ิจัยที่ได้รบั 

ช่อโครงการ ิจัย แ ล่งทุน ปงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 

 

ระบุ านภาพ 

( ั น้าโครงการ/
ผู้ร่ มโครงการ) 

การประมาณและ ิเคราะ ์การแผ่รัง ีด ง
อาทิตย์มายังโลกโดย ิธีการเชิงตั เลข 

ม า ิทยาลัย รีนครินทร ิโรฒ 2558 ั น้าโครงการ 

การ ิเคราะ ์คุณ มบัติเชิงแ งและกายภาพของ
ละอองลอยจากชุดข้อมูลการ ัดภาคพ้ืนดิน 

ม า ิทยาลัย รีนครินทร ิโรฒ 2557 ั น้าโครงการ 
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ช่อ-นาม กุล (ภา าไทย)   

นาง า  อารียา เอ่ียมบู่ 

ช่อ-นาม กุล (ภา าอังก )   

Miss Areeya Aeimbhu 

ตําแ น่ง ิชาการ    ผู้ช่ ย า ตราจารย์ 

ที่ทํางาน  ภาค ิชาฟิ ิก ์ คณะ ิทยา า ตร์ ม า ิทยาลัย รีนครินทร ิโรฒ 114 ุขุม ทิ 23  เขต ัฒนา  
            กรุงเทพ   10110 

เบอร์โทร ัพท์  02-649-5000 ต่อ 18163 

E-mailareeya@g.swu.ac.th 

คุณ ุฒิ าขา ิชา และ าบันที่ ําเรจการ ึก า (เรียงจากระดับปรญิญาตรี ปริญญาโท และปรญิญาเอก) 

ุฒิการ ึก า าขา ิชา าบนั ปที่ าํเรจ 

ท.บ. ั ดุ า ตร์ ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ 2539 

ท.ม. ฟิ ิก ์ประยุกต์ ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ 2542 

ท.ด. ั ดุ า ตร์ ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ 2548 

ค ามเชี่ย ชาญ 

 ฟิ ิก ์พ้ืนฐานฟิ ิก ์ของ ถานะของแข็ง ั ดุนาโน การกัดกร่อนของ ั ดุ 

ผลงานทาง ิชาการ (ย้อน ลัง 5ป) 

1. บทค าม ิจัยตีพิมพ์ใน าร ารระดับชาติและนานาชาติ 

1.1 Aeimbhu, A., Puttharugsa, C., Langlar, W. & Kamolpach, T. (2015). Adsorption of 

Bovine Albumin on Titanium Dioxide Nanotube Arrays Investigated by UV-

Visible Spectroscopy. Journal of Srinakharinwirot University, 14, 97. 

 

2. บทค ามท่ีได้รับการตีพิมพฉ์บับเตมจากการประชุม ิชาการระดับชาติ รอนานาชาติ 
2.1 Langlar, W. & Aeimbhu, A. (2015). Energy Band Gap Determination from Diffuse 

Reflectance Measurements of Synthesized Titanium Dioxide Nanotube 

Arrays Using the Anodisation Process, International Congress on Natural 
Science and Engineering, 765. 

2.2 อติพล ่างอารมย์ และ อารียา เอ่ียมบู่ (2014). การผลิตท่อนาโนของไทเทเนียมไดออกไ ด์ที่
เจืออนุภาคทองคําเพ่ือใช้ในการย่อย ลายเมทิลีนบูลด้ ยกระบ นการย่อย ลายตั เชิง
แ ง, Proceeding งานประชุม ิชาการนําเ นอผลงาน ิจัยและ ิ่งประดิ ฐ์ระดับ
บัณฑิต ึก าแ ่งชาติ ครั้งที่ 32 เน่ืองในโอกา  40 ปี บัณฑิต ิทยาลัย ม า ิทยาลัย รี
นครินทร ิโรฒ, 581. 

 

3. ตํารา/ นัง อ 

- 
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4. ภาระงาน อน 

ระดับปริญญาตรี 
ร ั ิชา ช่อราย ิชา 

ฟ  274 Statistics for Physics 

ฟ  221 Thermal and Statistical Physics 

ฟ  331 Solid State Physics 

ฟ  387 Physics Laboratory V 

ฟ  434  Introduction to Corrosion 

ฟ  468 Introductory Meteorology 

ฟ  491 Physics Project 

ฟ  491 Science Project for Physics Teachers 

ระดับบณัฑิต ึก า 
ร ั ิชา ช่อราย ิชา 
 591 Research Methodology 

 592 Seminar in Materials Science I 

 593 Seminar in Materials Science II 

 541 Surface Science 

ฟ  695 Seminar for Physicists 

ฟ  611 Solid State Physics 

ฟ  613 Surface Physics 

 310 Biomaterials 

ฟ  699 ปริญญานิพนธ์ 
 699 ปริญญานิพนธ์ 
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5. ทุน ิจัยที่ได้รบั 

ช่อโครงการ ิจัย แ ล่งทุน ปงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 

 

ระบุ านภาพ 

( ั น้าโครงการ/
ผู้ร่ มโครงการ) 

ผลของอุณ ภูมิในการอบอ่อนต่อลัก ณะ
ัณฐานและการเปลี่ยนเฟ ของท่อนาโน

ไทเทเนียมไดออกไ ด์ 

เงินรายได้คณะ ิทยา า ตร์ 
ม า ิทยาลัย รีนครินทร ิโรฒ 

2559 ั น้าโครงการ 

การเคลือบอนุภาคนาโนทองคําบนท่อนาโน
ไทเทเนียมไดออกไ ด์ที่มีการจัดเรียงตั อย่าง
เป็นระเบียบ ํา รับการบําบัดนํ้าเ ีย 

เงินรายได้ 

ม า ิทยาลัย รีนครินทร ิโรฒ 

2558 ั น้าโครงการ 

การ ึก าแถบช่อง ่างพลังงานของท่อนาโน
ไทเทเนียมไดออกไ ด์ที่เคลือบอนุภาคนาโน
ทองคํา 

เงินรายได้ 

ม า ิทยาลัย รีนครินทร ิโรฒ 

2557 ั น้าโครงการ 

ผลของ ารอินทรีย์ชนิดมีขั้ ในอิเล็กโตรไลต์ต่อ
ลัก ณะ ัณฐานท่อไทเทเนียมออกไ ด์ขนาดนา-
โนที่ผลิตด้ ยกระบ นการแอโนไดเ ชัน 

เงินรายได้คณะ ิทยา า ตร์ 
ม า ิทยาลัย รีนครินทร ิโรฒ 

2556 ั น้าโครงการ 

มบัติช่ ง ัมผั ของโล ะประ มเงิน อง ีของ
เงินอลูมิเนียมด้ ยเทคนิคแอโนได ์ 

งบประมาณแผ่นดิน 

ม า ิทยาลัย รีนครินทร ิโรฒ 

2556 ั น้าโครงการ 
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ช่อ-นาม กุล (ภา าไทย)   

นาย อนุ ิ ์ ทองนํา 
ช่อ-นาม กุล (ภา าอังก )   

Mr. Anusit Thongnum 

ตําแ น่ง ิชาการ    ผู้ช่ ย า ตราจารย์ 

ที่ทํางาน  ภาค ิชาฟิ ิก ์คณะ ิทยา า ตร์ม า ิทยาลัย รีนครินทร ิโรฒ ุขุม ิท 23 เขต ัฒนา  
       แข งคลองเตยเ นือ กรุงเทพ  10110 

เบอร์โทร ัพท์  (02) 649-5000 ต่อ 18163 

E-mailanusit@swu.ac.th และ anusit@g.swu.ac.th 

คุณ ุฒิ าขา ิชา และ าบันที่ ําเรจการ ึก า (เรียงจากระดับปรญิญาตรี ปริญญาโท และปรญิญาเอก) 

ุฒิการ ึก า าขา ิชา าบนั ปที่ าํเรจ 

ท.บ. ฟิ ิก  ์ ม า ิทยาลัย รีนครินทร ิโรฒ 2543 

ท.ม. ฟิ ิก  ์ จุ าลงกรณ์ม า ิทยาลัย 2547 

ปร.ด. ฟิ ิก  ์ ม า ิทยาลัยขอนแก่น 2551 

ค ามเชี่ย ชาญ 

ฟิ ิก ์พ้ืนฐานฟิ ิก ์ของ ถานะของแข็งและ ารก่ึงตั นํา นาโนเทคโนโลยี และการ อนฟิ ิก  ์

ผลงานทาง ิชาการ (ย้อน ลัง 5ป) 

1. บทค าม ิจัยตีพิมพ์ใน าร ารระดับชาติและนานาชาติ 

1.1 Daengprom, T. & Thongnum, A. (2016). Scattering mechanisms and electron 

transport in the perovskite LaAlO3/SrTiO3 heterostructure at low 

temperature. Srinakharinwirot Science Journal, 32, 201.  

1.2 Thongnum, A. & Pinsook, U. (2015). Electron transport properties in m-plane and 

c-plane AlN/GaN heterostructures with interface roughness and 

anisotropic in-plane strain scatterings. Journal of Physics D: Applied 
Physics, 48, 85301. 

1.3 Pinsook, U., Thongnum, A. & Sa-yakanit, V. (2013). Description of low 

temperature bandtail states in two-dimensional semiconductors using 

path integral approach. Applied Physics Letters, 102, 162101. 

 

2. บทค ามท่ีได้รับการตีพิมพฉ์บับเตมจากการประชุม ิชาการระดับชาติ รอนานาชาติ 
- 

 

3. นัง อ/ ตํารา 
- 
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4. ภาระงาน อน 

ร ั ิชา ช่อราย ิชา 
ฟ  212 คลื่นและการ ัน่ 

ฟ  491 โครงงาน ิทยา า ตร์ ํา รับครูฟิ ิก  ์

ฟ  492 ัมมนาทาง ิทยา า ตร์ ํา รับครูฟิ ิก  ์

ฟ  481 ลัก ูตรและการ อน ิทยา า ตร์ 
ฟ  482 การ อนฟิ ิก  ์

ฟ  484 ื่อและน ัตกรรมการ อน ํา รับครูฟิ ิก  ์

ฟ  485 ฟิ ิก ์ ํา รับครู 
ฟ  512 กล า ตร์คลา ิก 

ฟ  663 ารก่ึงตั นํามิติตํ่าและเทคโนโลยี 

 

  - 

5. ทุน ิจัยที่ได้รับ 

ช่อโครงการ ิจัย แ ล่งทุน ปงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 

 

ระบุ
านภาพ 

( ั น้า
โครงการ/ผู้
ร่ มโครงการ) 

การ ึก าการเตรียมเ ลล์แ งอาทิตย์ชนิดเพอร์
รอฟ ไกต์ 

ทุนอุด นุน ิจัยจากเงิน
รายได้ม า ิทยาลัย รี
นครินทร ิโรฒ 

2559 ั น้า
โครงการ 

มบัติทางไฟฟาและทางแ งของโครง ร้างระดับ
นาโน ารก่ึงตั นํา III-V ไนไตรด์ในทิ ทางนอน
โพลาร์ 

ํานักงานกองทุน
นับ นุนการ ิจัย ( ก .) 

ํานักงานคณะกรรมการ
การอุดม ึก า ( กอ.)

และม า ิทยาลัย รีนคริ
นทร ิโรฒ  

2555-2556 ั น้า
โครงการ 
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ช่อ- กุล (ภา าไทย) 

นาย จตุรงค์ คุนธชาติ  

ช่อ- กุล (ภา าอังกฤ ) 

Mr. JATURONG SUKONTHACHAT 

ตําแ น่งทาง ชิาการ อาจารย์ 

ที่ทํางาน  ภาค ิชาฟิ ิก ์ คณะ ิทยา า ตร์ ม า ิทยาลยั รีนครินทร โิรฒ 114 ุขุม ิท 23  

  เขต ัฒนา กรุงเทพ  10110 

โทร ัพท์  089-6843444 

Email    sukonthachat@g.swu.ac.th 

 

คุณ ุฒิ าขา ิชา และ าบันที่ ําเรจการ ึก า 
ุฒิการ ึก า าขา ิชา าบนั ปที่ าํเรจ 

ท.บ. ฟิ ิก  ์ ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ 2536 

ท.ม. ฟิ ิก  ์ จุ าลงกรณ์ม า ิทยาลัย 2542 

Dr. rer. Nat. Physics University of Innsbruck, AUSTRIA 2548 

ค ามเชี่ย ชาญ  

 ดารา า ตร์ ฟิ ิก ์ดารา า ตร์ และเอกภพ ิทยา ังเกตการณ์ 

ผลงาน ชิาการ (ย้อน ลงั 5 ป) 

1. บทค าม ิจัยตีพิมพ์ใน าร ารระดับชาติและนานาชาติ 

1.1 นิพนธ์ ทรายเพชร และ จตุรงค์ คุนธชาติ (2557). ป ิทินจันทรคติ : ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
ค ามคลาดเคลื่อนในป ิทินจันทรคติของไทยและแน ทางการพัฒนาข้อมูลทางจันทรคติ
ด้ ย ิธีการทางดารา า ตร์. าร ารราชบัณฑิต ถาน, 39(2), 27-47. 

1.2 ีร ัฒน์ นอง ้าง, จตุรงค์ คุนธชาติ และ ณ รรค์ ผลโภค. (2556). การประดิ ฐ์นา ิกาแดดแบบ
ูนย์ ูตรที่บอกเ ลาได้ถูกต้องตรงกับเ ลามาตรฐานของประเท ไทยโดยมีค าม

คลาดเคลื่อนไม่เกิน  นาท ีที่ระดับค ามเช่ือมั่นร้อยละ . าร ารราชบัณฑิต ถาน, 
38(3), 207-223. 

1.3 Dahsah, C., Phonphok, N., Pruekpramool, C., Sangpradit, T., & Sukonthachat, J. 

(2012). Students’ Conception on Sizes and Distances of the Earth-Moon-Sun 

Models. European Journal of Social Sciences, 32(4), 583-597. 

 

2. บทค ามท่ีได้รับตีพิมพ์ฉบับเตมจากการประชุม ิชาการระดับนานาชาติ (ย้อน ลงั 5 ป) 

 - 

 

3. ตํารา / นงั อ 

 - 
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4. ประ บการณ์ อน 

ร ั ิชา ช่อ ิชา 
ฟ  101 ฟิ ิก ์พ้ืนฐาน 1 

ฟ  102 ฟิ ิก ์พ้ืนฐาน 2 

ฟ  181 ป ิบัติการฟิ ิก ์พ้ืนฐาน 1 

ฟ  182 ป ิบัติการฟิ ิก ์พ้ืนฐาน 2 

ฟ  410 ิทยา า ตร์โลกและอ กา  

ฟ  415 ดารา า ตร์ 
ฟ  417 กิจกรรมและการทดลองทางดารา า ตร์ 
ฟ  509 แม่เ ล็กไฟฟาเข้มข้น 

ฟ  628 ดารา า ตร์ฟิ ิก  ์

 

5. ทุน ิจัยที่ได้รับ 

    - 
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ช่อ-นาม กุล (ภา าไทย)   

นาง า  ปทมา  บิณฑจิตต์ 

ช่อ-นาม กุล (ภา าอังก )   

Miss Patamas bintachitt 

ตําแ น่ง ิชาการ    อาจารย์ 
ที่ทํางาน  ภาค ิชาฟิ ิก ์ คณะ ิทยา า ตร์ ม า ิทยาลัย รีนครินทร ิโรฒ 114 ุขุม ทิ 23  เขต ัฒนา  
               กรุงเทพ   10110 

เบอร์โทร ัพท์  02-649-5000 ต่อ 18552, 083-436-5678 

E-mailpatamas@g.swu.ac.th 

คุณ ุฒิ าขา ิชา และ าบันที่ ําเรจการ ึก า (เรียงจากระดับปรญิญาตรี ปริญญาโท และปรญิญาเอก) 

ุฒิการ ึก า าขา ิชา าบนั ปที่ าํเรจ 

ท.บ. ั ดุ า ตร์ ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ 2538 

M.Phil. 
Materials Science and 

Engineering  

University of Birmingham, 

UK 

2544 

Ph.D. 
Materials Science and 

Engineering 

The Pennsylvania State 

University, USA 

2552 

ค ามเชี่ย ชาญ 

 Piezoelectric, Ferroelectric, Thin Films, Sol-Gel Processing, PZT, and Dry Etching 

ผลงานทาง ิชาการ (ย้อน ลัง 5ป) 

1. บทค าม ิจัยตีพิมพ์ใน าร ารระดับชาติและนานาชาติ 

1.1 Bintachitt, P., Suaprasert, P. & Aungkavattana, P. (2016). Effect of temperature, 

humidity, and crack initiation on properties of PZT micro-actuator. 

Integrated Ferroelectrics, 175, 44-50. 

1.2 Limnonthakul, P., Yangnoi, D., Bintachitt, P., Henwattana, M. & Horprathum, M. 

(2016). Influence of Various Precursor Compositions and Substrate Angles 

on ZnO Nanorod Morphology Growth by Aqueous Solution method. 

Journal of mathematical and Fundamental Sciences, 48(1), 48-54. 

1.3 Butnoi, P., Intawin, P., Yongsiri, P., Pisitpipathsin, N., Pengpad, P., Bintachitt, P., & 

Pengpat, K. (2016). Effect of BCZT Dopant on Ferroelectric Properties of 

PZT Ceramics. Key Engineering Materials, 675-676, 509-512. 

 

2. บทค ามท่ีได้รับการตีพิมพฉ์บับเตมจากการประชุม ิชาการระดับชาติ รอนานาชาติ 
- 
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3. ภาระงาน อน 

ระดับปริญญาตรี 
ร ั ิชา ช่อราย ิชา 
ฟ  438 ั ดุนาโน 

ฟ  103 ฟิ ิก ์ 1 

ฟ  104 ฟิ ิก ์ 2 

ฟ  354 ฟิ ิก ์แผนใ ม่ 2 

ฟ  331 ฟิ ิก ์ ถานะของแข็ง 
ฟ  433 ฟิ ิก ์ ั ดุ 

ฟ  492 ัมมนาฟิ ิก  ์

ฟ  180 ป ิบัติการฟิ ิก ์ทั่ ไป 

ฟ  181 ป ิบัติการฟิ ิก ์เบ้ืองต้น 1 

ฟ  182 ป ิบัติการฟิ ิก ์เบ้ืองต้น 2 

ท  411 ัมมนา ิทยา า ตร์ 
ท  423 โครงงานฟิ ิก ์ 

 561 การป ิบัตการ อนและการ กประ บการณ์ ิชาชีพครู 

ระดับบณัฑิต ึก า 
ร ั ิชา ช่อราย ิชา 

 501 โครง ร้างและ มบัติของ ั ดุ 

 502 การ าลัก ณะเ พาะของ ั ดุ 

 591 ระเบียบ ิธี ิจัย 

 592 ัมมนา ั ดุ า ตร์ 1 

 593 ัมมนา ั ดุ า ตร์ 2 

 524 ั ดุไพอิโ อิเล็กทริกและเฟร์โรอิเล็กทริก 

 506 กล า ตร์ ั ดุ 

 521 ัด ุเ รามิก  ์

 546 ฟิล์มบาง 
 699 ปริญญานิพนธ์ 

ฟ 561 ั ดุ า ตร์เบ้ืองต้น 

ฟ  601 ระเบียบ ิธี ิจัย ํา รับนักฟิ ิก  ์

ฟ  699 ปริญญานิพนธ์ 
 

4.  ตํารา/ นงั อ 

 - 
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5. ทุน ิจัยที่ได้รับ 

ช่อโครงการ ิจัย แ ล่งทุน ปงบประมาณที่
ได้รับทุน 

ระบุ านภาพ
( ั น้าโครงการ/
ผู้ร่ มโครงการ) 

การ ึก าเลดแลนทานัมเ อร์โคเนตไททา
เนตพีแอล ีที ด้ ยเทคนิค ลอ่แผ่นบาง 

เงินรายได้      

คณะ ิทยา า ตร์ 
2558 ั น้าโครงการ 

การประดิ ฐ์พี ีทีแอคชั เอเตอร์โดยเทคนิค
ล่อแผ่นบางที่มีนํ้าเป็นองค์ประกอบ 

ทุนนัก ิจัยใ ม ่

.ท. 

2557 ั น้าโครงการ 
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ช่อ-นาม กุล (ภา าไทย)   

นาง า  ภูณิ รา ลิ้มนนทกุล 

ช่อ-นาม กุล (ภา าอังก )   

Miss Puenisara Limnonthakul 

ตําแ น่ง ิชาการ    อาจารย์ 
ที่ทํางาน  ภาค ิชาฟิ ิก ์ คณะ ิทยา า ตร์ ม า ิทยาลัย รีนครินทร ิโรฒ 114 ุขุม ทิ 23  เขต ัฒนา  
               กรุงเทพ   10110 

เบอร์โทร ัพท์  02-649-5000 ต่อ 18163 

E-mailpuenisara@g.swu.ac.th 

คุณ ุฒิ าขา ิชา และ าบันที่ ําเรจการ ึก า (เรียงจากระดับปรญิญาตรี ปริญญาโท และปรญิญาเอก) 

ุฒิการ ึก า าขา ิชา าบนั ปที่ าํเรจ 

ท.บ. ฟิ ิก  ์ ม า ิทยาลัย รีนครินทร ิโรฒ 2542 

ท.ม. ฟิ ิก  ์
ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี 2547 

ปร.ด. ฟิ ิก  ์
ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี 2553 

ค ามเชี่ย ชาญ 

 ฟิ ิก ์  
ผลงานทาง ิชาการ (ย้อน ลัง 5ป) 

1. บทค าม ิจัยตีพิมพ์ใน าร ารระดับชาติและนานาชาติ 

1.1 Limnonthakul, P., Yangnoi, D., Bintachit, P., Hengwattana, M. & Horprathum, M.  

(2016). Influence of Various Precursor Compositions and Substrate Angles 

on ZnO Nanorod Morphology Growth by Aqueous Solution Method. 

Journal of Mathematical and Fundamental Sciences, 48, 48-54. 

1.2 Tuscharoen, S., Horprathum, M., Eaimchai, P., Nuntawong, N., 

Chananonnawathorn, C., Limnonthakul, P., … Kaewkhao, J. (2016). 

Growth of Nanostructure Silver Films by DC Magnetron Sputtering for 

Surface Enhanced Raman Scattering Substrate. Key Engineering Materials, 
675-676, 285-288. 

1.3 Pokai, S., Limnonthakul, P., Horprathum, M., Kalasung, S., Eiamchai, P., 

Limwichean, S., … Kaewkhao, J. (2016). Influence of Growth Conditions on 

Morphology of ZnO Nanorods by Low-Temperature Hydrothermal 

Method. Key Engineering Materials, 675-676, 53-56. 

 

2. บทค ามท่ีได้รับการตีพิมพฉ์บับเตมจากการประชุม ิชาการระดับชาติ รอนานาชาต ิ

- 

3. ตํารา/ นัง อ 

  - 
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4. ภาระงาน อน 

ระดับปริญญาตรี 
ร ั ิชา ช่อราย ิชา 
MS 502 Materials characterization 

MS 592 Seminar in materials science I 

MS 593  Seminar in materials science II 

PY 100 General Physics 

PY 103 Introductory physics laboratory I 

PY 183 Physics laboratory I 

PY 341  Electromagnetism 

PYE 691 Seminar in physics education 

PY 103 Physics I 

PY 104  Physics Ii 

PY 462 Vacuum physics and technology 

PY 492 Physics seminar 

PY 531 Electromagnetic theory for physics teachers 

PYE 591  Science project for physics teachers 

PYE 692 Research seminar in physics 

 

5. ทุน ิจัยที่ได้รับ 

ช่อโครงการ ิจัย แ ล่งทุน ปงบประมาณที่
ได้รับทุน 

ระบุ านภาพ
( ั น้าโครงการ/
ผู้ร่ มโครงการ) 

การ ร้าง ิงค์ออกไ ด์โครง ร้างระดับนาโน
บนพ้ืนผิ ทอง 
 

งบรายได้คณะ
ิทยา า ตร์  

2556 ั น้าโครงการ 

การ ร้างตั ตร จ ัดปริมาณกลูโค ด้ ย ิ
งค์ออกไ ด์โครง ร้างระดับนาโนเมตรแบบ 

1 มิติ 

 

งบรายได้
ม า ิทยาลัย รีนค
รินทร ิโรฒ 

2556 ั น้าโครงการ 

 

 

 

 

 

  



 ลัก ูตร ิทยา า ตรม าบัณฑิต าขา ิชาฟิ ิก ์ ลัก ูตรปรับปรุง  พ. . 2560 101 

ช่อ-นาม กุล (ภา าไทย)   

นาย โชคชัย พุทธรัก า 
ช่อ-นาม กุล (ภา าอังก )   

Mr. Chokchai Puttharugsa 

ตําแ น่ง ิชาการ    อาจารย์ 
ที่ทํางาน  ภาค ิชาฟิ ิก ์ คณะ ิทยา า ตร์ ม า ิทยาลัย รีนครินทร ิโรฒ 114 ุขุม ทิ 23  เขต ัฒนา  
               กรุงเทพ   10110 

เบอร์โทร ัพท์  0847738570 

E-mailchokchai@g.swu.ac.th 

คุณ ุฒิ าขา ิชา และ าบันที่ ําเรจการ ึก า (เรียงจากระดับปรญิญาตรี ปริญญาโท และปรญิญาเอก) 

ุฒิการ ึก า าขา ิชา าบนั ปที่ าํเรจ 

ท.บ. ฟิ ิก  ์ ม า ิทยาลัย ลิปากร 2547 

ป.บัณฑิต การ อน ิทยา า ตร์ ม า ิทยาลัย ลิปากร 2548 

ปร.ด. ฟิ ิก  ์ ม า ิทยาลัยม ิดล 2553 

ค ามเชี่ย ชาญ 

 Surface plasmon resonance, surface functionalization, antibody array, biological 

sensor, nanomaterial, physics education 

ผลงานทาง ิชาการ (ย้อน ลัง 5ป) 

1. บทค าม ิจัยตีพิมพ์ใน าร ารระดับชาติและนานาชาติ 

1.1 Puttharugsa, C., Khemmani, S., Utayarat, P. & Luangtip, W. (2016). Investigation of 

the rolling motion of a hollow cylinder using a smartphone. EJP, 37 (5), 

055004. 

1.2 Yodmongkol, S., Thaweboon, S., Thaweboon, B., Puttharugsa, C., Sutapun, B., 

Amarit, R., … A., Srikhirin, T. (2016). Application of surface plasmon 

resonance biosensor for the detection of Candida albicans. Japanese 
Journal of Applied Physics, 55(2), 02BE03. 

1.3 Aeimbhu, A., Puttharugsa, C., Langlar, W. & Kamolpach, T. (2015). Adsorption of 

Bovine Albumin on Titanium Dioxide Nanotube Arrays Investigated by UV-

Visible Spectroscopy. Journal of Srinakharinwirot University, 14, 97. 

 

2. บทค ามท่ีได้รับการตีพิมพฉ์บับเตมจากการประชุม ิชาการระดับชาติ รอนานาชาติ 
- 

3. ตํารา/ นัง อ 

- 

 

4. ภาระงาน อน 

ร ั ิชา ช่อราย ิชา 
502 การ าลัก ณะเ พาะของ ั ดุ 
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ร ั ิชา ช่อราย ิชา 
ฟ 511 กล า ตร์ ํา รับครูฟิ ิก  ์

ฟ 668 เทคโนโลยีฟิลม์บาง 
ฟ 691 ัมมนาฟิ ิก ์ ึก า 
ฟ 692 ัมมนา ิจัยฟิ กิ ์ ึก า 
ฟ 693 กประ บการณ์ด้านป ิบัติการฟิ ิก ์ขั้น ูง 
ฟ 695 ัมมนา ํา รับนักฟิ ิก  ์

ฟ 698 ปริญญานิพนธ์ 
 

5. ทุน ิจัยที่ได้รบั 

ช่อโครงการ ิจัย แ ล่งทุน ปงบประมาณ
ที่ได้รับทุน 

ระบุ านภาพ
( ั น้าโครงการ/
ผู้ร่ มโครงการ) 

การพัฒนาโพเทนชิโอเมตริกไบโอเ นเ อร์โดยใช้
ท่อนาโนไททาเนีย ํา รับการตร จ ัดยูเรีย 

ระยะเ ลา 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

2559 ั น้าโครงการ 

การเตรียมขั้ ไฟฟาจากไ ้ดิน อร่ มกับอนุภาค
นาโนทองคํา ํา รับการตร จ ิเคราะ ์
ารชี ภาพโดยใช้เ นเ อร์เคมีไฟฟา 

เงินรายได้
คณะ
ิทยา า ตร์ 

2558 ั น้าโครงการ 

การ ิเคราะ ์การเคลื่อนที่แบบ าร์โมนิกของ
แม่เ ล็ก- ปริงโดยการใช้ smart 

devices/phones 

เงินรายได้
บัณฑิต
ิทยาลัย 

2558 ั น้าโครงการ 

การดูด ับของโปรตีน bovine serum albumin 

บนอนุภาคนาโนทองคํา ํา รับตรึง ารชี ภาพ
เพ่ือใช้ในไบโอเ นเ อร ์

เงินรายได้
คณะ
ิทยา า ตร์ 

2557 ั น้าโครงการ 

การ ึก าผลการจับกันแบบไม่จําเพาะบนพ้ืนผิ
เ นเ อร์โดยใช้ไบโอเ นเ อร์แบบเทคนิคเชิง
ไฟฟาเคมี 

เงินรายได้
คณะ
ิทยา า ตร์ 

2556 ั น้าโครงการ 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุง ลัก ูตร 
 

ช่อ ลัก ูตรเดิม ิทยา า ตรม าบัณฑิต าขา ิชาฟิ ิก ์ 
ช่อ ลัก ูตรปรับปรุง ิทยา า ตรม าบัณฑิต าขา ิชาฟิ ิก ์ 
            เริ่มเปิดรับนิ ิตในภาคการ ึก าที่ 1  ปการ ึก าที่ 2560 

าระ าํคญั / ภาพร มในการปรับปรุง 
 1. มีการเพ่ิมราย ิชาใน ลัก ูตร ิทยา า ตรม าบัณฑิต าขา ิชาฟิ ิก ์ าขาฟิ ิก  ์ใ ้มคี าม
ทัน มัยและมคี าม อดคล้องกับการค้นพบปราก การณ์ใ ม่ทางฟิ ิก ์   ึ่งจะทําใ ้บัณฑิตที่จบการ ึก า
ออกไปจาก ลัก ูตรมีค ามรูท้ี่ลุ่มลกึและ ามารถผลิตงาน ิจัยที่ตรงตามค ามต้องการต่อการพัฒนา
ิทยา า ตร์และเทคโนโลยีใน ังคมปจจุบันได้ เช่นฟ  657 ทฤ ฎี ตรงิ 1 และ ฟ  658 ทฤ ฎี ตรงิ 2  

2. มีการปรับคาํอธิบายราย ิชาของ ิชาเลือกต่าง ใ ้มีค ามทัน มัยมากขึ้น 

3. มีการตัด ิชาเลือกบาง ิชาและมีการจัดกลุ่ม ิชาเลือกออกเป็น ม ดต่าง ตามกลุ่ม ิชาที่มีค าม
อดคล้องกัน 

 

เปรียบเทียบโครง ร้าง ลัก ูตร 

 ม ด ิชา ลัก ูตรเดิม พ. . 2555 ลัก ูตรปรับปรุง พ. .2560 

1. ม ด ิชาบังคับ 21 น่ ยกิต 18 น่ ยกิต 

2. ม ด ิชาเลือก ไม่น้อยก ่า 6 น่ ยกิต ไม่น้อยก ่า 6 น่ ยกิต 

3.ปริญญานิพนธ์ 12 น่ ยกิต 12 น่ ยกิต 

น่ ยกิตร ม 39 น่ ยกิต 36 น่ ยกิต 

 

รายละเอียดการปรบัปรุง  
ลัก ูตรเดิม พ. . 2555 

ปที่ 1 ภาคการ ึก าที่ 1 ปที่ 1 ภาคการ ึก าที่ 2 

ิชาบังคับ 

ฟ  512 กล า ตร์คลา กิ                 4(4-0-8) 

ฟ  532 ทฤ ฎีแม่เ ล็กไฟฟา              4(4-0-8) 

ฟ  502 คณิต า ตร์ ํา รับนักฟิ ิก  ์   4(4-0-8) 

ฟ  601 ระเบียบ ิธี ิจัย ํา รับนักฟิ ิก ์ 1(0-2-1) 

ิชาบังคับ 

ฟ  552 กล า ตร์ค อนตัม          4(4-0-8) 

ฟ  621 กล า ตร์ ถิติ                3(3-0-6) 

ิชาเลอก 

ิชาเลือก                                 3  น่ ยกิต 
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ร มจําน น น่ ยกิต                       13 น่ ยกิต ร มจําน น น่ ยกิต                 10 น่ ยกิต 

ปที่ 2 ภาคการ ึก าที่ 1 ปที่ 2 ภาคการ ึก าที่ 2 

ิชาบังคับ 

ฟ  695  มัมนา ํา รับนักฟิ ิก ์         1(0-2-1) 

ิชาเลอก 

ิชาเลือก                                       3  น่ ยกิต 

ปริญญานพินธ ์

ฟ  699 ปริญญานิพนธ์  12  น่ ยกิต 

ปริญญานพินธ ์

ฟ  699 ปริญญานิพนธ์   

( ัมมนาพิเ )** 

 

ร มจําน น น่ ยกิต                        16 น่ ยกิต  

  

ลัก ูตรปรับปรุง พ. . 2560 

 

ปที่ 1 ภาคการ ึก าที่ 1 ปที่ 1 ภาคการ ึก าที่ 2 

ิชาบังคับ 

ฟ  602 คณิต า ตร์ ํา รับนักฟิ ิก  ์ 3(2-2-5) 

ฟ  614 กล า ตร์คลา กิ              3(2-2-5) 

ฟ  632 ทฤ ฎีแม่เ ล็กไฟฟา           3(2-2-5) 

 

ิชาบังคับ 

ฟ  651 กล า ตร์ค อนตัม          3(2-2-5) 

ฟ  621 กล า ตร์ ถิติ                3(2-2-5) 

ิชาเลอก 

ิชาเลือก                                 3  น่ ยกิต 

ร มจําน น น่ ยกิต                       9 น่ ยกิต ร มจําน น น่ ยกิต                9 น่ ยกิต 

ปที่ 2 ภาคการ ึก าที่ 1 ปที่ 2 ภาคการ ึก าที่ 2 

ิชาบังคับ 

ฟ  695  มัมนา ํา รับนักฟิ ิก ์           1(0-2-1) 

ฟ  601 ระเบียบ ิธี ิจัยใน ิชาฟิ ิก ์        2(1-2-3) 

ิชาเลอก 

ิชาเลือก                                         3  น่ ยกิต 

ปริญญานพินธ ์

ปพท 691 ปรญิญานิพนธ์ระดับปริญญาโท   6 น่ ยกิต 

ปริญญานพินธ ์

ปพท 691 ปรญิญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 

 6  น่ ยกิต 

( ัมมนาพิเ )** 

 

ร มจําน น น่ ยกิต                           12 น่ ยกิต ร มจําน น น่ ยกิต                      6 น่ ยกิต 
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ม ด ิชาบังคับ 

ลัก ูตรเดิม พ. . 2555 ลัก ูตรปรับปรุง พ. . 2560 มายเ ตุ 

ฟ  502 คณิต า ตร์ ํา รับนักฟิ ิก ์                         4(4-0-8) 

มการเชิงอนุพันธ์  ฟงก์ชันพิเ   การ ิเคราะ ์เชิง ้อน  การแปลง
อินทิกรัล  มการอินทิกรัล  แคลคลูั ของการแปรผัน  เ กเตอร์  
เมทริก แ์ละเทนเ อร์  การ ิเคราะ ์เชิงตั เลข 

ฟ  602 คณิต า ตร์ ํา รับนักฟิ ิก ์                       3(2-2-5) 

การ ิเคราะ ์เ กเตอร์ เมตริก ์ เทนเ อร์ การ ิเคราะ ์เชิง ้อน 

มการเชิงอนุพันธ์ ฟงก์ชันพิเ  การแปลงอินทิกรัล มการ
อินทิกรัล แคลคูลั ของการแปรผัน 

เปลี่ยนร ั ิชา 
ปรับคําอธิบายราย ิชา 
และปรับลด น่ ยกิต 

ฟ  512 กล า ตร์คลา ิก                                     4(4-0-8) 

ลากรานจ์เจียนและแ มลิโทเนียน  การเคลื่อนที่ภายใต้แรง ูนย์กลาง  
พล า ตร์ของ ัตถุเกร็ง ทฤ ฎีของการก ัดแก ่งน้อย   การแปลง
แบบบัญญัติ  ทฤ ฎีแ มิลตัน–จาโคบิ  ทฤ ฎี ัมพัทธภาพ 

ฟ  614 กล า ตร์คลา ิก                                   3(2-2-5) 

ลากรานจ์เจียนและแ มลิโทเนียน  การเคลื่อนที่ภายใต้แรง ูนย์กลาง  
พล า ตร์ของ ัตถุเกร็ง ทฤ ฎีของการก ัดแก ่งน้อย   การแปลง
แบบบัญญัติ  ทฤ ฎีแ มิลตัน–จาโคบิ  ทฤ ฎี ัมพัทธภาพพิเ  

และทฤ ฎี ัมพัทธภาพทั่ ไป 

เปลี่ยนร ั ิชา 
ปรับคําอธิบายราย ิชา 
และปรับลด น่ ยกิต 

ฟ  532 ทฤ ฎีแม่เ ลก็ไฟฟา                                   4(4-0-8) ฟ  632 ทฤ ฎีแม่เ ลก็ไฟฟา                                 3(2-2-5) เปลี่ยนร ั ิชา 
และปรับลด น่ ยกิต 

ฟ  552 กล า ตร์ค อนตัม                                     4(4-0-8) ฟ  651 กล า ตร์ค อนตัม                                   3(2-2-5) เปลี่ยนร ั ิชา 
และปรับลด น่ ยกิต 

ฟ  601 ระเบียบ ิธี ิจัย ํา รับนักฟิ ิก ์                      1(0-2-1) 

การตั้ง มมติฐาน ํา รับงาน ิจัย  เทคนิคการ ืบค้นและ เิคราะ ์
ข้อมูลจากเอก ารและฐานข้อมูล  การเขียนข้อเ นอโครงร่าง
งาน ิจัย  การเตรียมเอก ารงาน ิจัยทาง ิทยา า ตร์เพื่อเผยแพร่
ผลงาน  จรรยาบรรณการ ิจัย 

ฟ  601 ระเบียบ ิธี ิจัยใน ิชาฟิ ิก ์                         2(1-2-3) 

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทําผลงาน ิจัย เทคนิคการ ืบคืน
และ ิเคราะ ์ข้อมูลจากเอก ารและฐานข้อมูล การตั้ง มมติฐาน 

การใช้ ถิติในการ ิจัย การออกแบบงาน ิจัย การเขียนโครงร่าง ิจัย 

การ ิเคราะ ์และ รุปผลงาน ิจัย การนําเ นอและการเผยแพร่
ผลงาน 

เปลี่ยนชื่อราย ิชา 
ปรับคําอธิบายราย ิชา
และปรับเพิ่ม น่ ยกิต 

ฟ  621 กล า ตร์ ถิติ                                          3(3-0-6) ฟ  621 กล า ตร์ ถิติ                                         3(2-2-5) ปรับชั่ โมง อน 

ฟ  695 ัมมนาฟิ ิก ์                                           1(0-2-1) 

การเข้าฟง ัมมนา รือการบรรยายพิเ โดยผู้เชี่ย ชาญ าขา ิชา
ฟ  695 ัมมนา ํา รับนักฟิ ิก ์                             1(0-2-1) 

การเข้าฟง ัมมนา รือการบรรยายพิเ โดยผู้เชี่ย ขาญ าขา ิชา
เปลี่ยนชื่อราย ิชาและ
ปรับคําอธิบายราย ิชา 
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ลัก ูตรเดิม พ. . 2555 ลัก ูตรปรับปรุง พ. . 2560 มายเ ตุ 

ฟิ ิก ์   ึก าค้นค ้าบทค าม ิจัยทาง ิทยา า ตร์ าขา ิชาฟิ ิก ์ 
รือที่เกี่ย ข้อง  ิเคราะ ์  ิจารณ์  เรียบเรียงนําเ นอในที่ประชุม 

และการรับฟงค ามคิดเ ็นด้านต่าง  

ฟิ ิก ์ ึก าคน้ค ้าบทค าม ิจัยทาง าขา ิชาฟิ ิก ์ รือ าขาที่
เกี่ย ข้อง ิเคราะ ์ ิจารณ์ เรียบเรียง นําเ นอในที่ประชุมและการ
รับฟงค ามคิดเ ็นด้านต่าง  

ม ด ิชาเลอก   

ม ด ิชาเลอกฟิ ิก ์ทั่ ไป (General Physics)  

ลัก ูตรเดิม พ. . 2555 ลัก ูตรปรับปรุง พ. . 2560 มายเ ตุ 

ฟ  503 คณิต า ตร์ขัน้ ูง ํา รับนักฟิ ิก ์             3(3-0-6)  ตัดออก 

ฟ  504 คณิต า ตร์ไมเ่ชิงเ ้น                            3(3-0-6)  ตัดออก 

ฟ  505 ทอพอโลยีและเรขาคณิต ํา รับนักฟิ ิก ์     3(3-0-6) ฟ  605 ทอพอโลยีเบื้องต้น                              3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อราย ิชาและ
เปลี่ยนร ั ิชา 

ฟ  506 การ ิเคราะ ์เชิงตั เลข ํา รับนักฟิ ิก ์       3(3-0-6) ฟ  606 การ ิเคราะ ์เชิงตั เลขเบื้องต้น               3(2-2-5) เปลี่ยนชื่อราย ิชา
เปลี่ยนร ั ิชาและ
ปรับชั่ โมง อน 

ฟ  513 กล า ตร์ไม่เชิงเ ้น                              3(3-0-6)  ตัดออก 

ฟ  514 กล า ตร์ของไ ล                                3(3-0-6)  ตัดออก 

ฟ  541 พลังงานทดแทนและ ิ่งแ ดลอ้ม                3(3-0-6) ฟ  641 พลังงานทดแทนและ ิ่งแ ดลอ้ม              3(2-2-5) เปลี่ยนร ั ิชาและ
ปรับชั่ โมง อน 

ฟ  542  เ ลลแ์ งอาทติย์ 3(3-0-6)  ตัดออก 

ฟ  543  เทคโนโลยีชี ม ล 3(3-0-6)  ตัดออก 

ฟ  651 พรมแดนใ มฟ่ิ ิก ์  2(2-0-4)  ตัดออก 

ฟ  653 ฟิ ิก ์นิ ตรอน  3(3-0-6)  ตัดออก 
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ลัก ูตรเดิม พ. . 2555 ลัก ูตรปรับปรุง พ. . 2560 มายเ ตุ 

ฟ  659 การแยกกันได้ของระบบค อนตัม3(3-0-6)  ตัดออก 

ฟ  791 ั ข้อพิเ ทางฟิ ิก ์ขั้น ูง 1                  3(3-0-6) ฟ  696 ั ข้อพิเ ทางฟิ ิก ์ 1                      3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อราย ิชาและ
เปลี่ยนร ั ิชา 

ฟ  792 ั ข้อพิเ ทางฟิ ิก ์ขั้น ูง 2                3(3-0-6) ฟ  697 ั ข้อพิเ ทางฟิ ิก ์ 2                        3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อราย ิชาและ
เปลี่ยนร ั ิชา 

ม ด ิชาเลอกฟิ ิก น์ิ เคลียร์และฟิ ิก ์พลังงาน ูง (Nuclear Physics and High Energy Physics) 

ลัก ูตรเดิม พ. . 2555 ลัก ูตรปรับปรุง พ. . 2560 มายเ ตุ 

ฟ  556 ภาพโน้มถ่ ง                                     3(3-0-6) ฟ  656 ภาพโน้มถ่ งเบื้องต้น                          3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อราย ิชาและ
เปลี่ยนร ั ิชา 

ฟ  557 ทฤ ฎี นามค อนตัม 1                          3(3-0-6) 

มการคลายน-์กอร์ดอน มการดิแรก นามอันตรกิริยากับแผนภาพ
ไฟยน์แมน อินทิกรัลเ ้นทาง พล า ตร์ไฟฟาเชิงค อนตัม 

ฟ  655 ทฤ ฎี นามค อนตัม                           3(2-2-5) 

ค ามไม่ อดคล้องของกล า ตร์ค อนตัมเชิง ัมพันธภาพ ทฤ ฎี
นามแบบ เกลาร์ การ ิเคราะ ์ นามอันตรกิริยาและแผนภาพ

ไฟยน์แมน  อินทิกรัลเ ้นทางและการประยุกต์ ทฤ ฎี นามแบบ
ปินเนอร์ พล า ตร์ไฟฟาค อนตัม 

เปลี่ยนชื่อราย ิชา
เปลี่ยนร ั ิชา 

ปรับคําอธิบายราย ิชา
และปรับชั่ โมง อน 

ฟ  558 ทฤ ฎี นามค อนตัม 2                          3(3-0-6)  ตัดออก 

ฟ  652 ฟิ ิก ์นิ เคลียร์และอนุภาคมูลฐาน           3(3-0-6) ฟ  652 ฟิ ิก ์นิ เคลียร์และอนุภาคมูลฐานเบื้องต้น  3(2-2-5) เปลี่ยนชื่อราย ิชา 
และปรับชั่ โมง อน 

 ฟ  657 ทฤ ฎี ตริงเบื้องต้น                            3(3-0-6) 

PY 657      Introduction to String Theory 

ตริงเบื้องต้น ทฤ ฎี นามคงแบบ (ทฤ ฎี นามคอนฟอร์มอล) โพล
ยาคอฟพาทอินทิกรัล ตริง เปกทรัม ตริง เอ -เมทริก ์ทรี-เลเ

ราย ิชาใ ม่ 
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ลแอมพลิจูด ัน-ลูพแอมพลิจูด ทอรอยดอลคอมพัคติฟิเคชั้น ที-ดูแอ
ลิตี 

 

ม ด ิชาเลอกฟิ ิก ์ านะของแขง (Solid State Physics) 

ลัก ูตรเดิม พ. . 2555 ลัก ูตรปรับปรุง พ. . 2560 มายเ ตุ 

ฟ  515 ผลิก า ตร์ทางรัง ีเอก ์ขั้น งู                  3(3-0-6)  ตัดออก 

ฟ  554 ทฤ ฎีค อนตัมของระบบ ลายอนุภาค        3(3-0-6) ฟ  654 ทฤ ฎีค อนตัมเบื้องต้นของระบบ ลายอนุภาค 

                                                                     3(3-0-6) 

เปลี่ยนชื่อราย ิชา
เปลี่ยนร ั ิชา 

ฟ  561 ั ดุ า ตร์เบื้องต้น                               3(3-0-6)  ตัดออก 

ฟ  611 ฟิ ิก ์ ถานะของแข็ง                             3(3-0-6) 

โครง ร้างผลึก แลททิ ่ นกลับ แรงยึดเ นี่ย ในผลึก  โฟนอน  

แบบจําลองอิเล็กตรอนอิ ระ  ทฤ ฎีแถบพลังงาน  ตั นําย ดยิ่ง  
มบัติเชิงไฟฟาและแม่เ ล็กของของแข็ง 

ฟ  611 ฟิ ิก ์ ถานะของแข็ง                            3(3-0-6) 

ผลึกและโครง ร้างผลึก โฟนอน ทฤ ฎีแถบพลังงาน ารกึ่งตั นํา 
มบัติเชิงไฟฟา ค ามร้อนและแม่เ ลก็ของของแข็ง ค ามไม่ มบูรณ์

ของผลึก โครง ร้างแบบนาโนเมตรของ ถานะของแข็ง 

ปรับคําอธิบายราย ิชา 

ฟ  612 เปกโทร โกป                                    3(3-0-6) ฟ  612 เปกโทร โกป                                  3(3-0-6) คงเดิม 

ฟ  613 ฟิ ิก ์พื้นผิ                                         3(3-0-6) ฟ  613 ฟิ ิก ์พื้นผิ                                         3(2-2-5) ปรับชั่ โมง อน 

ฟ  614 ฟงก์ชันกรีนในฟิ ิก ์ ถานะของแข็ง            3(3-0-6)  ตัดออก 

ฟ  615 ภาพนําย ดยิ่ง                                    3(3-0-6) ฟ  615 ภาพนําย ดยิ่ง                                    3(3-0-6) คงเดิม 

ฟ  616 ฟิ ิก ์ ารกึ่งตั นํา                                 3(3-0-6) ฟ  616 ฟิ ิก ์ ารกึ่งตั นํา                                 3(2-2-5) ปรับชั่ โมง อน 

ฟ  617 ทฤ ฎีกลุ่มในฟิ ิก ์ ถานะของแข็ง             3(3-0-6)  ตัดออก 

ฟ  619 การเลี้ย เบนรัง ีเอก ์และการประยุกต์       3(3-0-6)  ตัดออก 

ฟ  663 ารกึ่งตั นํามิติต่ําและเทคโนโลยี                3(3-0-6) ฟ  663 ารกึ่งตั นํามิติต่ําและเทคโนโลยี                3(3-0-6) คงเดิม 
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ฟ  669 ฟิ ิก ์พอลิเมอร์                                    3(3-0-6)  ตัดออก 

 

ม ด ิชาเลอกดารา า ตร์ฟิ ิก ์ (Astrophysics) 

ลัก ูตรเดิม พ. . 2555 ลัก ูตรปรับปรุง พ. . 2560 มายเ ตุ 

ฟ  622 จักร าล ิทยา                                      3(3-0-6) 

ประ ัติทางค ามคิดเกี่ย กับจักร าล  ทบท นด้าน ังเกตการณ์  แรง
โน้มถ่ งนิ ตัน  แบบจําลองจกัร าลของนิ ตัน  รูปทรงเรขาคณิตของ
เอกภพ  พารามิเตอร์ของการ ังเกตการณ์  อายุของเอกภพ  ค าม
นาแน่นของเอกภพและ ารมืด  รัง ีคอ มิกไมโครเ ฟพื้น ลัง 

เอกภพเมื่อแรกเริ่ม  กําเนิดของธาตุม ลเบา  เอกภพที่พองตั   

โครง ร้างในเอกภพ 

ฟ  622 จักร าล ิทยา                                      3(3-0-6) 

ประ ัติทางค ามคิดเกี่ย กับเอกภพ  ทบท นด้าน ังเกตการณ์  แรง
โน้มถ่ งนิ ตัน  แบบจําลองเอกภพของนิ ตัน  พารามิเตอร์ของการ
ังเกตการณ์  อายุของเอกภพ  ค าม นาแน่นของเอกภพและ าร

มืด  รัง ีคอ มกิไมโครเ ฟพื้น ลัง เอกภพเมื่อแรกเริ่ม  กําเนิดของ
ธาตุม ลเบา  เอกภพที่พองตั   โครง ร้างทางเรขาคณิตของเอกภพ
ในปริภูมิเ ลา 

ปรับคําอธิบายราย ิชา 

ฟ  625 รัง ีคอ มิก                                          3(3-0-6)  ตัดออก 

ฟ  626  เครื่องมือและเทคนิคทางดารา า ตร์              3(3-0-6) ฟ  626 เครื่องมือและเทคนิคทางดารา า ตร์              3(2-2-5) ปรับชั่ โมง อน 

ฟ  628 ดารา า ตร์ฟิ ิก  ์                                     3(3-0-6) 

ค ามรู้พื้นฐานเกี่ย กับดา ฤก ์และระบบดา ฤก ์  ด งอาทิตย์ใน
ฐานะดา ฤก ์ด ง นึ่ง  ธรรมชาติของดา ฤก ์  การกําเนิดของดา
ฤก ์  ิ ัฒนาการของดา ฤก ์  ดา นิ ตรอน  ลมุดํา  เกล
ระยะทางคอ มิก  ทฤ ฎีฟิ กิ ์ของดา ฤก ์  ดาราจักร  ัตถุกึ่งดา
ฤก ์  บลา าร ์ แกแลก ีกัมมันต์ 

ฟ  628 ดารา า ตร์ฟิ ิก  ์                                     3(3-0-6) 

ค ามรู้พื้นฐานเกี่ย กับดา ฤก ์ร มถึงด งอาทิตย์ ทฤ ฎีฟิ ิก ์ของ
ดา ฤก ์ ระบบดา ฤก ์ ธรรมชาติของดา ฤก ์  กําเนิดดา ฤก ์ 
โครง ร้างของดา ฤก ์  ิ ัฒนาการของดา ฤก ์   ดา แคระขา  

ดา นิ ตรอน ลุมดํา แกแลก ีกัมมันต์  บลา าร์ ดาราจกัร เกล
ระยะทางคอ มิก 

ปรับคําอธิบายราย ิชา 
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ม ด ิชาเลอกฟิ ิก ์ ุญญากา  (Vacuum Physics) 

ลัก ูตรเดิม พ. . 2555 ลัก ูตรปรับปรุง พ. . 2560 มายเ ตุ 

ฟ  618 ฟิ ิก ์พลา มาและการประยุกต์                 3(3-0-6)  ตัดออก 

ฟ  662 ฟิ ิก ์ ญุญากา และการเตรียมฟิล์มบาง      3(2-2-5) ฟ  662 ฟิ ิก ์ ญุญากา และการเตรียมฟิล์มบาง      3(2-2-5) คงเดิม 

ฟ  664 การใช้เครื่องมือเพื่อ ิเคราะ ์ฟิ ์มบาง          3(2-2-5) ฟ  664 การใช้เครื่องมือเพื่อ ิเคราะ ์ฟิ ์มบาง          3(2-2-5) คงเดิม 

ฟ  668 เทคโนโลยีฟิลม์บาง                                3(3-0-6) 

ค ามรู้และเทคนิคการเตรียมฟิล์มบางด้ ย ิธีกายภาพและเคมี  
กลไกการเกิดฟิล์มบาง  การ ิเคราะ ์ มบัติเชิงกล เชิงไฟฟา 
โครง ร้างชนิดและองค์ประกอบของฟิล์มบาง 

ฟ  668 เทคโนโลยีฟิลม์บาง                                3(2-2-5) 

เทคนิคและกลไกการปลูกฟิลม์บางกลไกการเกิดฟิล์มบางเทคนิคการ
ิเคราะ ์ฟิล์มบาง มบัติเชิงกล เชิงไฟฟา เชิงแม่เ ล็ก และเชิงแ ง

ของฟิล์มบาง การประยุกต์ใช้ฟิล์มบาง 

ปรับคําอธิบายราย ิชา 
และปรับชั่ โมง อน 

 

 ปริญญานพินธ ์

ลัก ูตรเดิม พ. . 2555 ลัก ูตรปรับปรุง พ. . 2560 มายเ ตุ 

ฟ  699 ปรญิญานิพนธ์                                 12 น่ ยกิต 

PY 699 Thesis  

ปพท 691ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท               12 น่ ยกิต 

GRT 691  Master’s Thesis 

เปลี่ยนชื่อและร ั ิชา 

 

 


	วท
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5




