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หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาฟิสิกส์ศึกษา 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ 2554 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา     มหาวทิยาลยับูรพา 
คณะ/ภาควชิา      คณะวทิยาศาสตร์  ภาควชิาฟิสิกส์ 

 

หมวดที ่1.   ข้อมูลทัว่ไป 

 
1.  ช่ือหลกัสูตร 
 ภาษาไทย  :    หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาฟิสิกส์ศึกษา 
      ภาษาองักฤษ  :   Master of Science Program in Physics Education 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
 ช่ือปริญญาภาษาไทย  :  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (ฟิสิกส์ศึกษา) 
 ช่ือปริญญาภาษาองักฤษ  : Master of Science (Physics Education) 
 อกัษรยอ่ภาษาไทย  :  วท.ม.(ฟิสิกส์ศึกษา) 
 อกัษรยอ่ภาษาองักฤษ  :  M.Sc.(Physics Education) 
3.  วชิาเอก 
 ไม่มี 
4.  จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร    ไม่นอ้ยกวา่  38  หน่วยกิต 
5.  รูปแบบของหลกัสูตร 
      5.1  รูปแบบ 
             เป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาโท  เป็นหลกัสูตรพหุวิทยาการกบัหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาฟิสิกส์ 
      5.2  ภาษาทีใ่ช้ 

     ภาษาไทย 
      5.3  การรับเข้าศึกษา 

     รับนิสิตไทย   หากเป็นนิสิตต่างชาติมีความรู้ภาษาไทยสามารถเขา้ศึกษาได ้
      5.4  ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่ 

     เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนั 
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      5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
                  ใหป้ริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาฟิสิกส์ศึกษา 
6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
                หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  ปรับปรุงจากหลกัสูตรหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา 
    ฟิสิกส์ศึกษา พ.ศ. 2549   และใชเ้ปิดสอนในภาคฤดูร้อน  ปี พ.ศ. 2554 
  สภาวชิาการเห็นชอบหลกัสูตรในการประชุมคร้ังท่ี 1/2554  วนัท่ี  22  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2554 
  สภามหาวทิยาลยัใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรในการประชุม คร้ังท่ี 2/2554  วนัท่ี  16  มีนาคม 
พ.ศ. 2554 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลกัสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา 
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2556 
8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
         ประกอบอาชีพเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในระบบราชการและภาคเอกชน 
9.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
      (1)  นายชัยศักดิ์   อสิโร    เลขประจ าตัวประชาชน   5 9006 9900x xx x 
 คุณวุฒิ      Doctor of Philosophy (Material Physics)  University of Vienna, Austria,  พ.ศ. 2549 
        วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เคมิคลัฟิสิกส์)  มหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2541 
        วทิยาศาสตรบณัฑิต (ศึกษาศาสตร์-ฟิสิกส์)  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  พ.ศ. 2537 
 ต าแหน่งทางวชิาการ    ผูช่้วยศาสตราจารย ์
 ต าแหน่งทางวชิาการ     รองศาสตราจารย ์
      (2)  นายส าเภา   จงจิตต์    เลขประจ าตัวประชาชน   5 2001 0003x xx x 

คุณวุฒิ      วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (ฟิสิกส์)  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2519 
     วทิยาศาสตรบณัฑิต (ฟิสิกส์)  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2514 

      (3)  นายนุพนัธ์   เขียวไม้งาม    เลขประจ าตัวประชาชน   3 1014 0114x xx x 
คุณวุฒิ      Doctor of Philosophy (Physics)  Oregon State University  ประเทศ USA.  พ.ศ. 2542 

     วทิยาศาสตรบณัฑิต (ฟิสิกส์)  มหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2534 
 ต าแหน่งทางวชิาการ     อาจารย ์
10.  สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
    ในสถานท่ีตั้ง 
    นอกสถานท่ีตั้ง  ไดแ้ก่.................... 
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11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

                                  วชิา       ศึกษา                         โท 
                                                                         เ        บุคลากรทางการศึกษา 
                          การสอนวชิ        โดยมี       ท่ี       ตามหลกัวชิาการบ                
        ท่ีดี                                  การศึกษา                       ระบบการศึกษา 
ท่ี                                                                                       
                    
  1        บุคลากรทางการศึกษาให้             ข้ึน 
  2                                          ทางการศึกษา                       ดา้นการ 
ศึกษา    ,        
                 ก                                                                  
                          ทั้งในภาคราชการและภาคเอกชน  รวมทั้ง                    ทางการศึกษา 
                           

2.5 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550 ไดก้ าหนดใหมี้การร่างพระราชบญัญติัครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลใชบ้งัคบัใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งพฒันาคุณวฒิุทางการศึกษาใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานวชิาชีพ   ส่วนส าคญัส่วนหน่ึง คือ การพฒันาความรู้ความสามารถของครู
ประจ าการใหมี้วุฒิการศึกษาท่ีตรงกบัสายงานการสอนและมีวฒิุการศึกษาท่ีสูงข้ึน  แนวทางในการจดัท าหลกัสูตร
ระดบัปริญญาโทสาขาวชิาฟิสิกส์ศึกษาน้ีเป็นแนวทางท่ีตอบสนองต่อการสร้างความเขม้แขง็ทั้งทางคุณวฒิุและ
เน้ือหาทางวชิาการใหแ้ก่ครูประจ าการ 
  ในปัจจุบนั  พฒันาการทางวิทยาการสาขาวทิยาศาสตร์เกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว  ดว้ยการเร่งจากส่ือ 
ยคุใหม่  ท าใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษามีความจ าเป็นในการปรับปรุงตวัเองใหมี้ความรู้ความสามารถทนัต่อ
ความเปล่ียนแปลง  สามารถถ่ายทอดความรู้วชิาการต่าง ๆ ใหก้บันกัเรียนได ้
  นอกจากน้ี  สถานการณ์ของวงการการศึกษาในปัจจุบนัพบวา่ในภาคชนบทยงัขาดแคลนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีวฒิุการศึกษาตรงตามรายวชิาท่ีสอน  โดยเฉพาะครูและบุคลากรทางสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์พื้นฐาน   ในสาขาการสอนฟิสิกส์ก็เช่นเดียวกนั  การจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรน้ีจึงเป็นการ
แกปั้ญหาน้ีไดโ้ดยตรง 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

12.1  การพฒันาหลกัสูตร 
  จากผลกระทบทางดา้นสังคมท่ีเนน้ความส าคญัในดา้นการผลิตและพฒันาครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษาในสาขาวชิาฟิสิกส์ศึกษา  มีผลโดยตรงต่อการพฒันาหลกัสูตร  โดยหลกัสูตรน้ีมีภารกิจดงัน้ี 
   1.  ผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้และทกัษะในการวจิยัดา้นการสอนฟิสิกส์  ตลอดจนสามารถน าไป 



 4 

ประยกุตใ์นการประกอบวชิาชีพ 
   2.  เสริมสร้างการศึกษาใหบุ้คลากรดา้นการสอนวชิาฟิสิกส์ในโรงเรียน 
   3.  พฒันาบุคลากรใหท้นัความกา้วหนา้ทางวชิาการและการพฒันาเน้ือหาและการสอนใน 

หลกัสูตรทางดา้นฟิสิกส์อยา่งมีประสิทธิภาพ 
   4.  พฒันางานวิจยัและโครงงานทางวทิยาศาสตร์โดยเฉพาะวชิาฟิสิกส์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
12.2  ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
  ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ทางฟิสิกส์  มีความเช่ียวชาญในดา้นการสอน  การวจิยั 

ทางการสอนฟิสิกส์  เพื่อพฒันาสังคมและความกา้วหนา้ของประเทศ 
13.  ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบัน 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาฟิสิกส์ศึกษา  มีความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอ่ืนทั้งภายในและ
ภายนอกคณะดงัน้ี 

13.1  กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลักสูตรทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 
  กลุ่มรายวชิาท่ีเป็นพื้นฐานท่ีนิสิตจะตอ้งไปเรียนในคณะอ่ืนและภาควชิาอ่ืน  ประกอบดว้ย  วชิาทาง 

ดา้นภาษาองักฤษของคณะมนุษยศาสตร์  วชิาทางดา้นสถิติและระเบียบวธีิวจิยั  และวชิาทางดา้นนวตักรรมทางการ 
เรียนการสอนวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์ 

13.2  กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลักสูตรทีเ่ปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ต้องมาเรียน  
  ไม่มี 
13.3  การบริหารจัดการ 
  การจดัการเรียนการสอนจะมีระบบการประสานงานร่วมกนัระหวา่งหลกัสูตรกบัภาควิชาและคณะ 

ต่าง ๆ ท่ีจดัรายวชิาใหก้บัหลกัสูตรน้ี  โดยมีการวางแผน  ก าหนดขอ้ตกลงร่วมกนัเพื่อก าหนดเน้ือหา  กระบวนการ
จดัการเรียนการสอน  การวดัผล  แลว้แจง้ใหนิ้สิตทราบหลงัจากประเมินผลการเรียนแลว้ 
 



 5 

หมวดที ่2.   ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 
1.  ปรัชญา  ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

- ปรัชญา 
มุ่งผลิตบณัฑิตทางดา้นวชิาฟิสิกส์ใหมี้ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัเน้ือหาวชิาฟิสิกส์  มีความเขา้ใจ 

ปรัชญาและการเรียนรู้ทางฟิสิกส์  เพื่อน าไปพฒันาการเรียนการสอนในโรงเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
มีศกัยภาพในการท าวจิยัเพื่อพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ และสามารถประยกุตผ์ลการวจิยัในการเรียนการสอนได ้
อยา่งดี 

- ความส าคัญ 
 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาฟิสิกส์ศึกษา เป็นหลกัสูตรท่ีพฒันาบุคลากรทางการศึกษา 
ใหมี้ความรู้ความสามารถดา้นการสอนวชิาฟิสิกส์ใหดี้ข้ึน  ตอบสนองความตอ้งการของประเทศทั้งส่วนงาน 
ราชการและส่วนงานเอกชน  เพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

- เหตุผลในการปรับปรุง 
 1.  หลกัสูตรเดิมเป็นหลกัสูตร ปี พ.ศ. 2549  ไดใ้ชม้าเป็นเวลา  4  ปีแลว้ 
 2.  เพื่อปรับรายวชิาใหเ้หมาะสมและทนักบัสภาวะปัจจุบนั 

3.  เพื่อปรับเน้ือหาหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
- วตัถุประสงค์ 

แผน ก  แบบ ก.2 
1.  เพื่อผลิตมหาบณัฑิตใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการ  ทฤษฎี  และปฏิบติัการทางฟิสิกส์ 

รวมทั้งทางการศึกษาเพื่อให้สามารถน าไปพฒันาการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้และทกัษะในการวจิยัดา้นการสอนฟิสิกส์  ตลอดจนสามารถ 

น าไปประยกุตเ์พื่อปรับกระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนได ้
3.  เพื่อใหมี้การพฒันาบุคลากรใหท้นัความกา้วหนา้ทางวิชาการและการพฒันาเน้ือหาและ 

การสอนในหลกัสูตรทางดา้นฟิสิกส์อยา่งมีประสิทธิภาพ 
แผน ข 

1.  เพื่อผลิตมหาบณัฑิตใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการ  ทฤษฎี  และปฏิบติัการทางฟิสิกส์ 
รวมทั้งทางการศึกษาเพื่อให้สามารถน าไปพฒันาการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.  เพื่อใหมี้การพฒันาบุคลากรให้ทนัความกา้วหนา้ทางวิชาการและการพฒันาเน้ือหาและ 
การสอนในหลกัสูตรทางดา้นฟิสิกส์อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.  เพื่อใหบุ้คลากรสามารถพฒันาโครงงานทางวทิยาศาสตร์และ/หรืองานวจิยัโดยเฉพาะ 
วชิาฟิสิกส์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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2.  แผนพฒันาปรับปรุง 
 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
-  พฒันาหลกัสูตรวทิยาศาสตร- 
   มหาบณัฑิต สาขาวชิาฟิสิกส์ 
   ศึกษา  ใหมี้มาตรฐานเป็นไป 
   ตามท่ี สกอ. ก าหนด 

-  พฒันาหลกัสูตรโดยมีพื้นฐาน
จากหลกัสูตรในระดบัสากล 

-  ติดตามประเมินหลกัสูตรอยา่ง
สม ่าเสมอ 

-  เอกสารพฒันาหลกัสูตร 
-  รายงานผลการประเมิน 
    หลกัสูตร 

-  พฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบั 
   การเปล่ียนแปลงในยคุปัจจุบนั 
   ทั้งในดา้นวชิาการและการสอน 
   วชิาฟิสิกส์ในโรงเรียน 

-  ติดตามความเปล่ียนแปลงทาง
วชิาการและความตอ้งการของ 

   ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

-  รายงานผลการประเมินความ 
    พึงพอใจในการใช ้
    มหาบณัฑิตของสถาน 
    ประกอบการ 
-  ความพึงพอใจในทกัษะ 
    ความรู้ความสามารถในการ 
    ท างานของมหาบณัฑิตโดย 
    เฉล่ียในระดบัดี 

-  พฒันาบุคลากรดา้นการเรียนการ 
    สอนและบริการวชิาการ ใหมี้ 
    ประสบการณ์จากการน าความรู้ 
    ไปปฏิบติังานจริง 

-  สนบัสนุนบุคลากรดา้นการเรียน
การสอนใหท้ างานบริการวชิาการ
แก่องคก์รภายนอก 

-  ปริมาณงานบริการวชิาการ 
    ต่ออาจารยใ์นหลกัสูตร 
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หมวดที ่3.   ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
      1.1  ระบบ 

หลกัสูตรน้ี  จดัการศึกษาระบบพิเศษ  แบบบางช่วงเวลา  จดัการเรียนการสอนเฉพาะภาคฤดูร้อนต่อ 
ปีการศึกษา  นิสิตจะเป็นประเภทนิสิตภาคพิเศษ 
      1.2  การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 

ไม่มี 
2.  การด าเนินการหลกัสูตร 
      2.1  วนั – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

จดัการเรียนการสอนเฉพาะภาคฤดูร้อนในวนัราชการ  โดยอาจมีการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ 
ก็ได ้  ส่วนการเยีย่มชมกิจการ  การอบรมจากวทิยากรภายนอก  สามารถจดักิจกรรมดงักล่าวนอกเวลาราชการได ้
      2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวทิยาศาสตร์หรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์สอนวชิาฟิสิกส์ 
ในโรงเรียนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  1  ปีการศึกษา  และมีคุณสมบติัเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ย 
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 

2.2.2  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอ่ืน ๆ  และมีประสบการณ์สอนวชิาฟิสิกส์ในโรงเรียนมาแลว้ 
ไม่นอ้ยกวา่  3  ปีการศึกษา  และมีคุณสมบติัเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยการศึกษาระดบั 
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 
      2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

1.  นิสิตบางคนส าเร็จการศึกษาทางสาขาวชิาท่ีไม่ใช่สาขาวชิาฟิสิกส์  แต่ตอ้งมาช่วยสอนวชิาฟิสิกส์ 

ในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา 

2.  นิสิตบางคนท าการสอนมาเป็นเวลานาน  ท าใหข้าดความรู้ใหม่เพื่อพฒันาและปรับปรุงตนเองให้ 

กา้วทนัต่อความกา้วหนา้ทางวชิาการ 

      2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนิสิตในข้อ 2.3 
1.  มีระบบการสอนเสริมให้แก่นิสิตท่ีมีพื้นฐานไม่เพียงพอ 
2.  มีระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการประจ าตวันิสิต  เพื่อใหค้  าแนะน าแก่นิสิตท่ีมีปัญหาในเร่ือง 

ของการปรับตวัในการเรียน  ตลอดจนเสนอแนะวธีิการเรียนเพื่อเป็นการขจดัปัญหาใหล้ดนอ้ยลง 
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      2.5  แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี 
 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะเวลา  5  ปี  มีดงัน้ี 
 

ปีการศึกษา 2554 2555 2556 2557 2558 
จ านวนรับเขา้  ปีท่ี  1 20 20 20 20 20 

ปีท่ี  2  20 20 20 20 
ปีท่ี  3   20 20 20 
ปีท่ี  4    20 20 
รวม 20 40 60 80 80 

คาดวา่จะส าเร็จการศึกษา     20 
 

       2.6  งบประมาณตามแผน 
  ความตอ้งการงบประมาณส าหรับหลกัสูตรน้ีมีดงัน้ี 
            หน่วย  :  พนับาท 

หมวดรายจ่าย 2554 2555 2556 2557 2558 
1.  งบบุคลากร 
2.  งบด าเนินการ 
3.  งบลงทุน 
4.  งบเงินอุดหนุน 

1,400 
1,700 
300 
850 

1,500 
2,170 
300 
850 

1,600 
3,250 
320 
900 

1,700 
4,500 
320 
900 

1,800 
5,000 
350 
950 

รวม 4,250 4,820 6,070 7,420 8,100 
 

      2.7  ระบบการศึกษา 
                     แบบชั้นเรียน 
                     แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 

   แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
   อ่ืน ๆ  (ระบุ) 

      2.8  การเทียบโอนหน่วยกติ  รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั (ถ้ามี) 
ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยับูรพา ดงัเอกสารแนบหมายเลข 7 
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3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
      3.1  หลกัสูตร   ให้ระบุรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
             3.1.1  จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่    38    หน่วยกิต 
             3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

แผน ก  แบบ ก.2 
 (1)  หมวดวชิาแกน        6   หน่วยกิต 

   (2)  หมวดวชิาเฉพาะสาขา     20   หน่วยกิต 
  (3)  วทิยานิพนธ์       12   หน่วยกิต 

แผน ข 
 (1)  หมวดวชิาแกน        6   หน่วยกิต 

  (2)  หมวดวชิาเฉพาะสาขา     28   หน่วยกิต 
    -  วชิาบงัคบั      22   หน่วยกิต 
    -  วชิาเลือก   ไม่นอ้ยกวา่    6   หน่วยกิต 
  (3)  หมวดวชิาคน้ควา้อิสระ       4   หน่วยกิต 
             3.1.3  รายวชิาในหลักสูตรแผน ก  แบบ ก.2 
รายวชิาและจ านวนหน่วยกิต 
      จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 (1)  หมวดวชิาแกน  จ านวน         6   หน่วยกิต 

 301512  นวตักรรมทางการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  2(1-2-3) 
  Innovation in Learning and Teaching Science and Mathematics 
 312501  สถิติส าหรับวทิยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา   2(1-2-3) 
  Statistics for Science Education and Mathematics Education 
 312652  ระเบียบวธีิวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา  2(2-0-4) 
  Research Methodology for Science Education and Mathematics 

Education 
(2)  หมวดวชิาเฉพาะสาขา  จ านวน        20   หน่วยกิต 

 328500  รากฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์     3(3-0-6) 
  Foundations of Mathematical Physics 
 328510  กลศาสตร์คลาสสิกลั       3(3-0-6) 
  Classical Mechanics 
 328512  อุณหพลศาสตร์        3(3-0-6) 
  Thermodynamics 
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328516  คล่ืนและทศันศาสตร์เบ้ืองตน้      3(3-0-6) 
  Introduction to Waves and Optics 
 328613  แม่เหล็กไฟฟ้า        3(3-0-6) 
  Electromagnetism 
 328620  ฟิสิกส์แผนใหม ่        3(3-0-6) 
  Modern Physics 
 328682  การเขียนวิจยัส าหรับนกัฟิสิกส์      1(1-0-2) 
  Research Writing for Physicist 

328691  สัมมนาส าหรับครูฟิสิกส์       1(0-2-1) 
  Seminar for Physics Teacher 

(3)  วทิยานิพนธ์   จ านวน        12   หน่วยกิต 
328699  วทิยานิพนธ์                12(0-0-36) 

  Thesis 
3.1.4  รายวชิาในหลกัสูตรแผน ข 

รายวชิาและจ านวนหน่วยกิต 
      จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 (1)  หมวดวชิาแกน  จ านวน         6   หน่วยกิต 
 301512  นวตักรรมทางการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  2(1-2-3) 
  Innovation in Learning and Teaching Science and Mathematics 
 312501  สถิติส าหรับวทิยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา   2(1-2-3) 
  Statistics for Science Education and Mathematics Education 
 312652  ระเบียบวธีิวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา  2(2-0-4) 
  Research Methodology for Science Education and Mathematics 

Education 
(2)  หมวดวชิาเฉพาะสาขา  จ านวน        28   หน่วยกิต 

 1.  วชิาบงัคบั   จ านวน        22   หน่วยกิต 
 328500  รากฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์     3(3-0-6) 
  Foundations of Mathematical Physics 
 328503  ปรัชญาและวธีิการทางฟิสิกส์      1(1-0-2) 
  Philosophy and Methods in Physics 
 328510  กลศาสตร์คลาสสิกลั       3(3-0-6) 
  Classical Mechanics 
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 328512  อุณหพลศาสตร์        3(3-0-6) 
  Thermodynamics 

328516  คล่ืนและทศันศาสตร์เบ้ืองตน้      3(3-0-6) 
  Introduction to Waves and Optics 
 328613  แม่เหล็กไฟฟ้า        3(3-0-6) 
  Electromagnetism 
 328620  ฟิสิกส์แผนใหม่        3(3-0-6) 
  Modern Physics 
 328671  ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับครู      2(0-4-2) 
  Physics Laboratory for Teacher 
 328691  สัมมนาส าหรับครูฟิสิกส์       1(0-2-1) 
  Seminar for Physics Teacher 
  2.  วชิาเลือก  ไม่นอ้ยกวา่        6   หน่วยกิต 
 328540  เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ส าหรับครูฟิสิกส์    3(2-2-5) 
  Electronics Technology for Physics Teacher 
 328600  ฟิสิกส์เชิงค านวณ       3(2-2-5) 
  Computational Physics 

328611  ทศันศาสตร์        3(3-0-6) 
  Optics 
 328623  เทคโนโลยนิีวเคลียร์       3(3-0-6) 
  Nuclear Technology 
 328630  รากฐานทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์      3(3-0-6) 
  Foundations of Astrophysics 
 328650  เทคโนโลยพีลงังานส าหรับครูฟิสิกส์     3(3-0-6) 
  Energy Technology for Physics Teacher 

328660  วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มส าหรับครูฟิสิกส์     3(3-0-6) 
  Environmental Science for Physics Teacher 
 328672  หวัขอ้เลือกสรรส าหรับฟิสิกส์ศึกษา     3(3-0-6) 
  Selected Topics for Physics Education 
 328680  ธรณีฟิสิกส์        3(3-0-6) 
  Geophysics 
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(3)  หมวดวชิาคน้ควา้อิสระ  จ านวน  4   หน่วยกิต 
 328692  โครงงานส าหรับครูฟิสิกส์ 1      1(0-2-1) 
  Project for Physics Teacher I 
 328693  โครงงานส าหรับครูฟิสิกส์ 2      3(0-6-3) 
  Project for Physics Teacher II 
ความหมายของเลขรหสัวชิา 
 เลขรหสั  328        หมายถึง     สาขาวชิาฟิสิกส์ศึกษา 
 เลขรหสัตวัท่ี  4        หมายถึง    ชั้นปีท่ีเปิดสอน 
 เลขรหสัตวัท่ี  5        หมายถึง     กลุ่มวชิา  ดงัน้ี 

 เลข  0        หมายถึง     ฟิสิกส์พื้นฐาน และคณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 
   เลข  1        หมายถึง     กลศาสตร์  อุณหพลศาสตร์ และคล่ืน 
   เลข  2        หมายถึง     ฟิสิกส์ยคุใหม่  ฟิสิกส์ควอนตมั และฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
   เลข  3        หมายถึง     ฟิสิกส์ของสสาร และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 
   เลข  4        หมายถึง     อิเล็กทรอนิกส์ และการประยกุต ์
   เลข  5        หมายถึง     เทคโนโลยพีลงังาน 
   เลข  6        หมายถึง     ฟิสิกส์ส่ิงแวดลอ้ม 
   เลข  7        หมายถึง     ปฏิบติัการและหวัขอ้เลือกสรร 
   เลข  8        หมายถึง     อ่ืน ๆ 
   เลข  9        หมายถึง     สัมมนา  โครงงาน และวทิยานิพนธ์ 
 เลขรหสัตวัท่ี  6        หมายถึง     ล าดบัรายวชิาในหมวดวชิาของเลขรหสัตวัท่ี  5 
 

3.1.5  แสดงแผนการศึกษา 
แผนการศึกษาในหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาฟิสิกส์ศึกษา  เป็นดงัน้ี 

หลกัสูตรแผน ก  แบบ ก.2 
 
ภาคเรียนที ่ 1  
  หน่วยกิต 
312501 สถิติส าหรับวทิยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา 2(1-2-3) 
328500 รากฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
328510 กลศาสตร์คลาสสิกลั 3(3-0-6) 
                                                    จ านวนหน่วยกิตรวม       8 
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ภาคเรียนที ่ 2  
  หน่วยกิต 
301512 นวตักรรมทางการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2(1-2-3) 
312652 ระเบียบวธีิวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา 2(2-0-4) 
328512 อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6) 
328516 คล่ืนและทศันศาสตร์เบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
                                                  จ านวนหน่วยกิตรวม     10 
 

ภาคเรียนที ่ 3  
  หน่วยกิต 
328613 แม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 
328691 สัมมนาส าหรับครูฟิสิกส์ 1(0-2-1) 
328620 ฟิสิกส์แผนใหม่ 3(3-0-6) 
328682 การเขียนวจิยัส าหรับนกัฟิสิกส์ 1(1-0-2) 
328699 วทิยานิพนธ์ 3(0-0-9) 
                                                จ านวนหน่วยกิตรวม     11 
 
ภาคเรียนที ่ 4  
  หน่วยกิต 
328699 วทิยานิพนธ์ 9(0-0-27) 
                                                จ านวนหน่วยกิตรวม       9 
           จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนทั้งหมด               38 
 
หลกัสูตรแผน ข 
 

ภาคเรียนที ่ 1  
  หน่วยกิต 
312501 สถิติส าหรับวทิยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา 2(1-2-3) 
328500 รากฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
328503 ปรัชญาและวธีิการทางฟิสิกส์ 1(1-0-2) 
328510 กลศาสตร์คลาสสิกลั 3(3-0-6) 
                                                    จ านวนหน่วยกิตรวม       9 
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ภาคเรียนที ่ 2  
  หน่วยกิต 
301512 นวตักรรมทางการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2(1-2-3) 
312652 ระเบียบวธีิวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา 2(2-0-4) 
328512 อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6) 
328516 คล่ืนและทศันศาสตร์เบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
                                                จ านวนหน่วยกิตรวม     10 
 
ภาคเรียนที ่ 3  
  หน่วยกิต 
328613 แม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 
328671 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับครู 2(0-4-2) 
328691 สัมมนาส าหรับครูฟิสิกส์ 1(0-2-1) 
328692 โครงงานส าหรับครูฟิสิกส์ 1 1(0-2-1) 
328xxx วชิาเอกเลือก  1  รายวชิา 3(x-x-x) 
                                                จ านวนหน่วยกิตรวม     10 
 
ภาคเรียนที ่ 4  
328620 ฟิสิกส์แผนใหม่ 3(3-0-6) 
328693 โครงงานส าหรับครูฟิสิกส์ 2 3(0-6-3) 
328xxx วชิาเอกเลือก  1  รายวชิา 3(x-x-x) 
                                                จ านวนหน่วยกิตรวม        9 
         จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนทั้งหมด                   38 
             3.1.6  ค าอธิบายรายวชิา 

เอกสารแนบหมายเลข 1 
      3.2  ช่ือ  สกุล  ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
             3.2.1  อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
          (1)  นายชัยศักดิ์   อสิโร   เลขประจ าตัวประชาชน   5 9006 9900x xx x 
     คุณวุฒิ      Doctor of Philosophy (Material Physics)  University of Vienna, Austria, 
         พ.ศ. 2549 
         วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เคมิคลัฟิสิกส์)  มหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2541 
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         วทิยาศาสตรบณัฑิต (ศึกษาศาสตร์-ฟิสิกส์)  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
         พ.ศ. 2537 
     ต าแหน่งทางวชิาการ     ผูช่้วยศาสตราจารย ์

  ผลงานทางวชิาการ        (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
  ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 

   308100  ฟิสิกส์ 1      3(3-0-6) 
   308101  ฟิสิกส์ 2      3(3-0-6) 
   308103  ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกรรมศาสตร์ 1    3(3-0-6) 
   308104  ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกรรมศาสตร์ 2    3(3-0-6) 
   308105  ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกรรมศาสตร์    1(0-3-0) 
   308106  ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกรรมศาสตร์ 2    1(0-3-0) 
   308431  ฟิสิกส์สถานะของแขง็ 1     3(3-0-6) 

308434  ผลึกวทิยารังสีเอกซ์     3(3-0-6) 
  ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 

   328620  ฟิสิกส์แผนใหม่      3(3-0-6) 
   328691  สัมมนาส าหรับครูฟิสิกส์     1(0-2-1) 
   328692  โครงงานส าหรับครูฟิสิกส์ 1    1(0-2-1) 

   328693  โครงงานส าหรับครูฟิสิกส์ 2    3(0-6-3) 
   328699  วทิยานิพนธ์      12(0-0-36) 

         (2)  นายส าเภา   จงจิตต์   เลขประจ าตัวประชาชน   5 2001 0003x xx x 
  คุณวุฒิ      วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (ฟิสิกส์)  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2519 

     วทิยาศาสตรบณัฑิต (ฟิสิกส์)  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2514 
    ต าแหน่งทางวชิาการ     รองศาสตราจารย ์

  ผลงานทางวชิาการ        (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
  ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 

   308391  ปฏิบติัการส าหรับครูฟิสิกส์ 1    1(0-3-0) 
   308331  ดาราศาสตร์ทัว่ไป     2(2-0-4) 
   308392  ปฏิบติัการฟิสิกส์ 1     1(0-3-0) 
   308441  ฟิสิกส์สถานะของแขง็ 1     3(3-0-6) 
   308491  สัมมนา       1(0-2-1) 
   308492  ปฏิบติัการส าหรับครูฟิสิกส์ 2    1(0-3-0) 
   308496  โครงงานฟิสิกส์      2(0-4-2) 

308591  สัมมนา 1      1(0-2-1) 
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   308691  ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับครู    1(0-3-0) 
308698  สัมมนา 2      1(0-2-1) 

  ภาระงานสอนในหลกัสูตรที่เปิดสอนใหม่ 
   308671  ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับครู    2(0-4-2) 
   308691  สัมนาส าหรับครูฟิสิกส์     1(0-2-1) 

308692 โครงงานส าหรับครูฟิสิกส์ 1    1(0-2-1) 
308693 โครงงานส าหรับครูฟิสิกส์ 2    3(0-6-3) 
308699 วทิยานิพนธ์      12(0-0-36) 

         (3)  นายนุพนัธ์   เขียวไม้งาม  เลขประจ าตัวประชาชน   3 1014 0114x xx x 
     คุณวุฒิ       Doctor of Philosophy (Physics)  Oregon State University, USA.  พ.ศ. 2542 

      วทิยาศาสตรบณัฑิต (ฟิสิกส์)  มหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2534 
     ต าแหน่งทางวชิาการ      อาจารย ์

  ผลงานทางวชิาการ        (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
  ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 

   308102  ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป     1(0-3-0) 
   308109  ปฏิบติัการฟิสิกส์ทางการแพทย ์    1(0-3-0) 
   308111  ปฏิบติัการฟิสิกส์พื้นฐาน     1(0-3-0) 
   308211  กลศาสตร์ 1      3(3-0-6) 
   308312  ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าเบ้ืองตน้    3(3-0-6) 
   308522  อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ   3(3-0-6) 
   308699  วทิยานิพนธ์      12(0-0-36) 

  ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 
308692 โครงงานส าหรับครูฟิสิกส์ 1    1(0-2-1) 
308693 โครงงานส าหรับครูฟิสิกส์ 2    3(0-6-3) 
308699 วทิยานิพนธ์      12(0-0-36) 

   328503  ปรัชญาและวธีิการทางฟิสิกส์    1(1-0-2) 
   328600  ฟิสิกส์เชิงค านวณ     3(2-2-5) 
          (4)  นายธนะสิทธ์ิ   รัชตเรืองสิทธ์ิ  เลขประจ าตัวประชาชน   3 1012 0154x xx x 
     คุณวุฒิ      วทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต (ฟิสิกส์)  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2547 
         วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (ฟิสิกส์)  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2542 
         วทิยาศาสตรบณัฑิต (ฟิสิกส์)  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  พ.ศ. 2539 
     ต าแหน่งทางวชิาการ    อาจารย ์

  ผลงานทางวชิาการ      (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
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  ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 
308201  คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 1    3(3-0-6) 
308202  คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 2    3(3-0-6) 
308203  คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 3    3(3-0-6) 

   308491  สัมมนา       1(0-2-1) 
                                              1   3(3-0-6) 
                                              2   3(3-0-6) 
               1      1(0-2-1) 
308692         2      1(0-2-1) 

  ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 
   328500  รากฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์   3(3-0-6) 
   328691  สัมมนาส าหรับครูฟิสิกส์     1(0-2-1) 
   328692  โครงงานส าหรับครูฟิสิกส์ 1    1(0-2-1) 

   328693  โครงงานส าหรับครูฟิสิกส์ 2    3(0-6-3) 
   328699  วทิยานิพนธ์      12(0-0-36) 

         (5)  นางอุษาวดี   ตันติวรานุรักษ์  เลขประจ าตัวประชาชน   3 1006 0728x xx x 
  คุณวุฒิ      วทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต (เทคโนโลยพีลงังาน)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 

     พระจอมเกลา้ธนบุรี  พ.ศ. 2548 
     วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เทคโนโลยพีลงังาน)  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
     ธนบุรี  พ.ศ. 2529 

         วทิยาศาสตรบณัฑิต (ฟิสิกส์)  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ บางแสน  พ.ศ. 2525 
     ต าแหน่งทางวชิาการ     ผูช่้วยศาสตราจารย ์

  ผลงานทางวชิาการ       (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
  ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 

   308231  อุณหพลศาสตร์      3(3-0-6) 
   308351  ฟิสิกส์พลงังาน      3(3-0-6) 
   308355  เทคโนโลยพีลงังาน     3(3-0-6) 
   308491  สัมมนา       1(0-2-1) 

308591  สัมมนา 1      1(0-2-1) 
308692  สัมมนา 2      1(0-2-1) 

  ภาระงานสอนในหลกัสูตรที่เปิดสอนใหม่ 
                             3(3-0-6) 
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328691  สัมมนาส าหรับครูฟิสิกส์     1(0-2-1) 
328692  โครงงานส าหรับครูฟิสิกส์ 1    1(0-2-1) 

   328693  โครงงานส าหรับครูฟิสิกส์ 2    3(0-6-3) 
   328699  วทิยานิพนธ์      12(0-0-36) 
             3.2.2  อาจารย์ประจ า 

       (1)  ว่าที่ร้อยโทสุรสิงห์   ไชยคุณ   เลขประจ าตัวประชาชน   5 2001 0003x xx x 
      คุณวุฒิ ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (ฟิสิกส์)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

พ.ศ. 2553 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (ฟิสิกส์)  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2528 
การศึกษาบณัฑิต (เกียรตินิยม) (ฟิสิกส์)  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
พ.ศ. 2525 

       ต าแหน่งทางวชิาการ     รองศาสตราจารย ์
      ผลงานทางวชิาการ        (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

            (2)  นายอรรถพล   เชยศุภเกตุ   เลขประจ าตัวประชาชน   3 1101 0118x xx x 
      คุณวุฒิ ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (ฟิสิกส์)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  พ.ศ. 2553 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (ฟิสิกส์)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 
พ.ศ. 2547 
วทิยาศาสตรบณัฑิต (ฟิสิกส์)  มหาวทิยาลยับูรพา  พ.ศ. 2543 

      ต าแหน่งทางวชิาการ       อาจารย ์
      ผลงานทางวชิาการ          (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
             3.2.3  อาจารย์พเิศษ 

ไม่มี 
4.  องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) 
 ไม่มีวชิาการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา 
     4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 
    4.2  ช่วงเวลา 
 
    4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย 
      5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
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 วชิาโครงงานส าหรับครูฟิสิกส์ 
การด าเนินงานจดัท าโครงงานภายใตก้ารนิเทศของอาจารยท่ี์ปรึกษา   การเขียนภาคนิพนธ์และ 

รายงานปากเปล่า 
 วชิาวทิยานิพนธ์ 
  ท าโครงงานวจิยัภายใตก้ารแนะน าของอาจารยผ์ูค้วบคุม 
      5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

เพื่อใหผู้เ้รียนรู้วธีิการวิจยัทางดา้นการสอนฟิสิกส์  และสามารถน าไปประยกุตใ์นการจดัการเรียนการ 
สอนในโรงเรียนเม่ือมีปัญหาได ้
      5.3  ช่วงเวลา  
 วชิาโครงงานส าหรับครูฟิสิกส์ 

ใหเ้ร่ิมด าเนินการหาหวัขอ้โครงงานและสอบเคา้โครงของโครงงานใหแ้ลว้เสร็จภายในภาคเรียน 
ท่ี 3  และรายงานปากเปล่าในภาคเรียนท่ี 4 
 วชิาวทิยานิพนธ์ 

ใหเ้ร่ิมด าเนินการหาหวัขอ้วทิยานิพนธ์ภายในภาคเรียนท่ี 2   สอบเคา้โครงของวทิยานิพนธ์
ภายในภาคเรียนท่ี 3   และรายงานปากเปล่าและเผยแพร่ผลงานวจิยัในภาคเรียนท่ี 4 
      5.4  จ านวนหน่วยกติ 
 วชิาโครงงานส าหรับครูฟิสิกส์  มีจ านวน    4  หน่วยกิต 
 วชิาวทิยานิพนธ์    มีจ านวน  12  หน่วยกิต 
      5.5  การเตรียมการ 
 

ช่วงเวลา กิจกรรมการเตรียมการ 
แผน ก  แบบ ก.2 
วชิาวทิยานิพนธ์ 

 

ภาคเรียนท่ี 1 อธิบายแนวทางการท าวิทยานิพนธ์ทางดา้นฟิสิกส์ศึกษา 
ภาคเรียนท่ี 2 เขียนเคา้โครงของวิทยานิพนธ์   หากเสร็จทนั  ก็สอบเคา้โครงของ

วทิยานิพนธ์ 
ภาคเรียนท่ี 3 สอบเคา้โครงของวทิยานิพนธ์ 
ภาคเรียนท่ี 4 รายงานปากเปล่า  และเผยแพร่ผลงานวิจยั 
แผน ข 
วชิาโครงงานส าหรับครูฟิสิกส์ 

 

ภาคเรียนท่ี 2 อธิบายวธีิท าโครงงานฟิสิกส์ศึกษา  พร้อมทั้งให้เตรียมหวัขอ้โครงงาน 
ภาคเรียนท่ี 3 สอบเคา้โครงของโครงงาน 
ภาคเรียนท่ี 4 รายงานปากเปล่า 
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      5.6  กระบวนการประเมินผล 
วชิาทัว่ไป 

การประเมินผลแบ่งเป็น  8  ระดบั  คือ  A,  B+,  B,  C+,  C,  D+,  D  และ  F  ซ่ึงคิดเป็นค่า 
ระดบัขั้น  4.0,  3.5,  3.0,  2.5,  2.0,  1.5,  1.0  และ  0  ตามล าดบั   ซ่ึงหมายถึง  ดีเยีย่ม  ดีมาก  ดี  ค่อนขา้งดี 
พอใช ้ อ่อน  อ่อนมาก  และ ตก 

วชิาสัมมนาส าหรับครูฟิสิกส์ 
การประเมินผลแบ่งเป็น  5  ระดบั  คือ  S,  I,  U,  W  และ  Au  ซ่ึงหมายถึง  ผา่นตามเกณฑ ์

(Satisfactory)  การประเมินผลยงัไม่สมบูรณ์ (Incomplete)  ไม่ผา่นตามเกณฑ ์(Unsatisfactory)  งดเรียนโดย 
ไดรั้บอนุมติั (Withdrawn)  และลงทะเบียนเรียนรายวชิาเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิต (Audit)  ตามล าดบั 

วชิาโครงงานส าหรับครูฟิสิกส์และวชิาวทิยานิพนธ์ 
การประเมินผลแบ่งเป็น  3  ระดบั  คือ  S,  I  และ  U  ซ่ึงหมายถึง  ผา่นตามเกณฑ์ (Satisfactory) 

การประเมินผลยงัไม่สมบูรณ์ (Incomplete)  และไม่ผา่นตามเกณฑ ์(Unsatisfactory)  ตามล าดบั 
ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 

ตามเอกสารแนบหมายเลข 6 
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หมวดที ่4.   ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนิสิต 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนิสิต 
-  ดา้นทกัษะดา้นวจิยั และการเรียนรู้ 
   ดว้ยตนเอง 

-  มีกิจกรรมน าเสนอ และอภิปรายผลงานวจิยัท่ีเป็นตวัอยา่งท่ีดี 
   มีระเบียบวธีิวจิยัท่ีถูกตอ้ง  เนน้การเรียนแบบแสวงหาความรู้ 
   ดว้ยตนเอง 
-  มีการท าวทิยานิพนธ์  เพื่อเป็นการฝึกเทคนิคและกระบวน 
   การวจิยัท่ีน าไปใชจ้ริง 
-  มีจรรยาบรรณวชิาชีพในการเป็นนกัวจิยั 

-  ดา้นภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ -  มีกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน  ในการสัมมนา  ท่ีส่งเสริมให้นิสิต 
   มีภาวะผูน้ าทางความคิดกลา้แสดงออก และมีความรับผิดชอบ 
   ต่อผลงานท่ีน าเสนอ 

 

2.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1  คุณธรรม  จริยธรรม 

2.1.1  ผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม  จริยธรรม 
1.  น าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมอยา่งถูกตอ้ง  โดยค านึงถึงคุณธรรม 

จริยธรรม 
  2.  มีคุณธรรมและจริยธรรมทางวชิาการ  เช่น  ไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตนเอง  หรือ 
ไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาใชโ้ดยไม่มีการอา้งอิง  ตลอดจนไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริงจากผลการวจิยั 
  3.  เป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นคุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 

2.1.2  กลยทุธ์การสอนท่ีใชพ้ฒันาการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
หลกัสูตรก าหนดใหมี้การสอดแทรก น าประเด็นปัญหาของสังคมมาอภิปรายในวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 

การแนะน าการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งตามหลกัคุณธรรม และจรรยาบรรณ เช่น การอา้งอิงผลงานวชิาการใหถู้กตอ้งและ
ครบถว้น และน าเสนอขอ้มูลผลงานวจิยัใหถู้กตอ้งตรงไปตรงมา ในระหวา่งการสอนหรืองานท่ีก าหนดใหท้ า 
ตลอดจนระหวา่งการเรียนสัมมนา  โครงงาน และ วทิยานิพนธ์  และยกประเด็นตวัอยา่งปัญหาของสังคมท่ี 
วงการวทิยาศาสตร์ควรมีส่วนเขา้แกไ้ข 

2.1.3  กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
1.  มีการประเมินการใชห้ลกัคุณธรรม  จริยธรรม  ในการแกไ้ขปัญหาท่ีน าเสนอ 
2.  มีการประเมินในวชิาสัมมนาและวชิาอ่ืน ๆ ในเร่ืองการอา้งอิงท่ีถูกตอ้ง และขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
3.  ตรวจสอบการท าโครงงานและวทิยานิพนธ์ของนิสิตอยา่งใกลชิ้ด และควบคุมใหเ้ป็นไป 

ตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการท าวิจยั 
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2.2  ความรู้ 
2.2.1  ผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ 

1.  มีความรู้ความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นหลกัการและทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์และสาขาท่ี 
เก่ียวขอ้ง 

2.  มีความสามารถในการวจิยั และการปฏิบติัทางวทิยาศาสตร์ 
3.  เขา้ใจและตระหนกัในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพทางวทิยาศาสตร์ 

2.2.2  กลยทุธ์การสอนท่ีใชพ้ฒันาการเรียนรู้ดา้นความรู้ 
เนน้การสอนท่ีผูเ้รียนสามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากงานท่ีมอบหมาย  เชิญวทิยากรพิเศษมา 

ใหค้วามรู้  รวมทั้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติมในวชิาต่าง ๆ และวชิาสัมมนา จดัการเรียนแบบอภิปรายกลุ่มถึง
หลกัการและทฤษฎีต่าง ๆ  เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีถ่องแท ้

2.2.3  กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิจากการเรียนและปฏิบติัของนิสิตในวธีิต่าง ๆ ดงัน้ี 
1.  สอบกลางภาคและปลายภาค 
2.  รายงานการศึกษา 
3.  การน าเสนองานหนา้ชั้นเรียน 
4.  การอภิปรายกลุ่มและสัมมนา 
5.  การน าเสนอเคา้โครงของโครงงาน 
6.  การน าเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 

     2.3  ทกัษะทางปัญญา  
2.3.1  ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา 

1.  มีความคิดริเร่ิมในการใชค้วามรู้ทางวทิยาศาสตร์  เพื่อจดัการสถานการณ์หรือประเด็น 
ปัญหาใหม่ทางวชิาการและวชิาชีพ 
  2.  สามารถใชค้วามรู้และผลงานวจิยั  เพื่อพฒันาความคิดใหม่ และบูรณาการความรู้อยา่ง 
สร้างสรรค ์

3.  สามารถวางแผนและด าเนินการวจิยัทางวชิาการไดด้ว้ยตนเอง 
2.3.2  กลยทุธ์การสอนท่ีใชพ้ฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา 

เนน้การสอนท่ีมีการน าเสนอและอภิปรายผลงานวจิยัใหม่อยา่งกวา้งขวาง   ใหนิ้สิตจดัท าหวัเร่ือง 
เคา้โครงของโครงงานและวิทยานิพนธ์ดว้ยตนเองโดยค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 

2.3.3  กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา 
1.  การสอบวดัความสามารถในการคิดแกไ้ขปัญหาตามล าดบัขั้นตอนในหลกัการการวิจยัทาง 

วทิยาศาสตร์  
2.  การประเมินจากการอภิปรายหนา้ชั้นเรียน  หรือรายงานจากกรณีศึกษา 
3.  การสอบเคา้โครงของโครงงาน และสอบปากเปล่าโครงงาน 
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4.  การสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ และสอบปากเปล่าวทิยานิพนธ์ 
     2.4  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

2.4.1  ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งตวับุคคลและความรับผดิชอบ 
1.  สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีมีความซบัซอ้นระดบัสูงทางวชิาการไดด้ว้ยตนเอง 
2.  สามารถรับผดิชอบการด าเนินงาน  การประเมิน และปรับปรุงตนเองใหมี้ประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบติังานระดบัสูงได ้
3.  สามารถเป็นผูน้ า และใหค้วามร่วมมือในการจดัการขอ้โตแ้ยง้และปัญหาต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพนู 

ประสิทธิภาพการท างานขององคก์ร 
2.4.2  กลยทุธ์การสอนท่ีใชพ้ฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งตวับุคคลและความ 

รับผดิชอบ 
จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูเ้รียน 

ฝึกร่วมกนัคิดในการแกปั้ญหา และแบ่งความรับผดิชอบในการท างานร่วมกนั รวมทั้งฝึกเป็นผูน้ าในการอภิปราย 
ในแต่ละหวัขอ้  และมีระเบียบปฏิบติัในการใชเ้คร่ืองมือร่วมกนั 

2.4.3  กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งตวับุคคลและความรับผดิชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีท าร่วมกนั  รวมทั้งการ 

ปฏิบติัตามระเบียบการใชเ้คร่ืองมืออยา่งถูกตอ้ง 
     2.5  ทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.5.1  ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
1.  สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ  เพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปไดอ้ยา่ง 

ถูกตอ้ง 
2.  สามารถน าเสนอผลงานทางวชิาการ โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.5.2  กลยทุธ์การสอนท่ีใชพ้ฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร และการ 
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ใหมี้การน าเสนอผลงานวจิยัในวชิาต่าง ๆ และสัมมนาท่ีมีการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  และส่งเสริม 
ใหนิ้สิตน าเสนอผลงานวจิยัต่อสาธารณชน ท่ีประชุมวชิาการ และวารสารวชิาการ 

2.5.3  กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะในการวิเคราะห์  การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1.  ประเมินจากงานท่ีน าเสนอท่ีมีการใชค้ณิตศาสตร์และสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
2.  ประเมินจากกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู้สู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
เอกสารแนบหมายเลข 3 
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หมวดที ่5.   หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 
1.  กฎ  ระเบียบ หรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

เกณฑก์ารใหร้ะดบัคะแนนมีทั้งระบบการใหค้ะแนนแบบแสดงค่าระดบัขั้นและแบบไม่แสดงค่าระดบั 
ขั้น  ระบบการใหค้ะแนนแบบแสดงค่าระดบัขั้น  แบ่งเป็น 8 ระดบั คือ  A,  B+,  B,  C+,  C,  D+,  D  และ  F 
ซ่ึงคิดเป็นค่าระดบัขั้น  4.0,  3.5,  3.0,  2.5,  2.0,  1.5,  1.0  และ  0  ตามล าดบั 

ระบบการใหค้ะแนนแบบไม่แสดงค่าระดบัขั้น  แสดงดว้ยสัญลกัษณ์และความหมายต่อไปน้ี 
S  ผา่นตามเกณฑ ์(Satisfactory)    I  การประเมินผลยงัไม่สมบูรณ์ (Incomplete)    U  ไม่ผา่นตามเกณฑ์ 
(Unsatisfactory)   W  งดเรียนโดยไดรั้บอนุมติั (Withdrawn)  และ  au  ลงทะเบียนรายวชิาเป็นพิเศษโดย 
ไม่นบัหน่วยกิต (Audit) 

ส่วนระบบการใหค้ะแนนวชิาวทิยานิพนธ์  วชิาโครงงาน และวชิาสัมมนา ใหแ้สดงดว้ยสัญลกัษณ์ 
และความหมายต่อไปน้ี   S  ผา่นตามเกณฑ ์(Satisfactory)    I  การประเมินผลยงัไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
และ   U  ไม่ผา่นตามเกณฑ ์(Unsatisfactory) 

ทั้งน้ี  ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 

2.1  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรประเมินขอ้สอบหรือวธีิการประเมินของแต่ละรายวชิาวา่สอดคลอ้ง 
กบัความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่ 
 2.2  การประเมินผลของแต่ละรายวชิาตอ้งผา่นท่ีประชุมของภาควชิาหรือคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร 
ท่ีไดรั้บแต่งตั้งก่อนประกาศผลระดบัขั้นใหนิ้สิตทราบ 
 2.3  การประเมินผลวทิยานิพนธ์และงานนิพนธ์  ประเมินโดยคณะกรรมการสอบท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา 
 2.4  นิสิตระดบัปริญญาโทแผน ข  ตอ้งสอบประมวลความรู้ก่อนสอบเคา้โครงงานนิพนธ์ 
 2.5  ตรวจสอบจากรายงานรายวชิา 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2552  ดูในเอกสารแนบหมายเลข 6  โดยมีหลกัเกณฑก์ารใหป้ริญญา  ดงัน้ี 

ปริญญามหาบณัฑิตส าหรับนิสิตเรียนหลกัสูตร แผน ก  แบบ ก.2 
นิสิตผูมี้สิทธ์ิไดรั้บปริญญามหาบณัฑิต  ตอ้งผา่นเกณฑ ์ ดงัน้ี 
1.  นิสิตผูมี้สิทธ์ิไดรั้บปริญญามหาบณัฑิตตอ้งสอบไดจ้  านวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตร 

และไดค้่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ 3.00 
2.  ตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาต่างประเทศตามประกาศมหาวทิยาลยั 
3.  ผลงานวทิยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ยตอ้งด าเนินการใหผ้ลงานหรือ 

ส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพว์ชิาการท่ีมีมาตรฐานท่ีมหาวทิยาลยั 
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ก าหนดและมีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer Review)  ก่อนการตีพิมพห์รือเสนอต่อท่ีประชุมวชิาการ 
ท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ในลกัษณะท่ีเป็นฉบบัเตม็ (Full Paper) 

ปริญญามหาบณัฑิตส าหรับนิสิตเรียนหลกัสูตร แผน ข 
นิสิตผูมี้สิทธ์ิไดรั้บปริญญามหาบณัฑิต  ตอ้งผา่นเกณฑ ์ ดงัน้ี 
1.  นิสิตผูมี้สิทธ์ิไดรั้บปริญญามหาบณัฑิตตอ้งสอบไดจ้  านวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตร 

และไดค้่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ 3.00 และตอ้งผา่นการสอบประมวลความรู้ 
2.  ตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาต่างประเทศตามประกาศมหาวทิยาลยั 
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หมวดที่ 6 .   การพฒันาคณาจารย์และบุคลากร 
 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่และอาจารย์พเิศษ 
 1.1  มีการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ใหรู้้จกัมหาวทิยาลยัและคณะ  และใหเ้ขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ของหลกัสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  โดยจดัใหมี้อาจารยพ์ี่เล้ียงเพื่อใหค้  าแนะน าต่าง ๆ แก่ 
อาจารยใ์หม่ 
 1.2  ใหค้วามรู้แก่อาจารยใ์หม่ในดา้นการบริหารวชิาการของคณะ   การประกนัคุณภาพการศึกษา 
กฎระเบียบการศึกษาต่าง ๆ 
 1.3  มีการแนะน าอาจารยพ์ิเศษใหเ้ขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  ตลอดจนรายวชิาท่ีจะ 
สอน  พร้อมทั้งมอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บัอาจารยพ์ิเศษ 
2.  การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
 การด าเนินการเพื่อช่วยใหค้ณาจารยไ์ดพ้ฒันาเชิงวชิาชีพ  ดงัน้ี 
     2.1  การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน  การวดัและการประเมินผล 

1.  มหาวทิยาลยั/คณะมีหลกัสูตรอบรมส าหรับอาจารยใ์หม่เก่ียวกบัการสอนทัว่ไป และการวดัและ 
ประเมินผล  

2.  อาจารยอ์ยา่งนอ้ยร้อยละ  25  ของจ านวนอาจารยท์ั้งหมดตอ้งผา่นการอบรมหลกัสูตรเก่ียวกบัการ 
สอนแบบต่าง ๆ    การสร้างแบบทดสอบต่าง ๆ   ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีอิงพฒันาการของผูเ้รียน 
การใชค้อมพิวเตอร์ในการจดัการเรียนการสอนและการใชแ้ละผลิตส่ือการสอน 
 3.  สนบัสนุนใหมี้การท าวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
     2.2   การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอืน่ ๆ 
 1.   สนบัสนุนใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมการอบรมหรือประชุมสัมมนาวชิาการ 
 2.   ส่งเสริมใหอ้าจารยท์  าวจิยัทั้งการวจิยัในสาขาวชิาชีพและการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

3.  สนบัสนุนใหอ้าจารยจ์ดัท าผลงานทางวชิาการเพื่อใหมี้ต าแหน่งทางวชิาการสูงข้ึน 
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หมวดที ่7.   การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 
1.  การบริหารหลกัสูตร 
 หวัหนา้ภาควชิาและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรจ านวน  3  คนเป็นผูรั้บผดิชอบในการบริหารหลกัสูตร 
โดยวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัผูบ้ริหารของคณะ  ติดตามและรวบรวมขอ้มูลส าหรับใชใ้นการ 
ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองทุกปี  ทั้งน้ีโดยมีคณบดีเป็นผูก้  ากบัดูแลและคอยใหค้  าแนะน า 
ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบติั 
2.   การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
      2.1  การบริหารงบประมาณ 
 รายไดข้องหลกัสูตรไดจ้ากเงินรายไดข้องมหาวทิยาลยัซ่ึงไดจ้ากค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต 
การบริการวชิาการและอ่ืน ๆ  โดยน ามาจดัสรรตามความจ าเป็น  เพื่อใหห้ลกัสูตรสามารถด าเนินงานไดต้าม
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
      2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 
  หลกัสูตร/คณะมีความพร้อมทั้งดา้นอาคารสถานท่ีและครุภณัฑอ์ยา่งเพียงพอ  รวมทั้งมี 
ความพร้อมดา้นหนงัสือ  ต ารา  และการสืบคน้ผา่นฐานขอ้มูลโดยมีส านกัหอสมุดกลางท่ีมีหนงัสือดา้น 
บริหารจดัการ และฐานขอ้มูลท่ีจะใหสื้บคน้ 
      2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
  ประสานงานกบัส านกัหอสมุดกลางในการจดัซ้ือหนงัสือและต าราท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อบริการ 
ใหอ้าจารยแ์ละนิสิตไดค้น้ควา้และใชป้ระกอบการเรียนการสอน  โดยอาจารยส์ามารถเสนอรายช่ือหนงัสือ 
ตลอดจนส่ืออ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็น  ท่ีจะใหใ้นการเรียนการสอนตามหลกัสูตร   นอกจากน้ีอาจารยพ์ิเศษท่ีเชิญมาสอน 
บางรายวชิาและบางหวัขอ้  ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายช่ือหนงัสือ  เพื่อให้หอสมุดกลางจดัซ้ือหนงัสือดว้ย 
  ในส่วนของอุปกรณ์  ครุภณัฑ ์และส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ   คณะมีการประชุมวางแผนการจดัซ้ือ
ครุภณัฑ ์ และจดัสร้างส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของแต่ละหลกัสูตรอยา่งเหมาะสม 
      2.4  การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 
  มีการประเมินความเพียงพอของอุปกรณ์  ครุภณัฑ ์ หนงัสือ และเอกสารประกอบการเรียน 
โดยใหนิ้สิตและอาจารยผ์ูส้อนเป็นผูต้อบแบบสอบถาม 
3.  การบริหารคณาจารย์ 
     3.1   การรับอาจารย์ใหม่ 
  การรับสมคัรอาจารยใ์หม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยั  โดยภาควชิาเป็นผูก้  าหนด 
คุณวฒิุและคุณสมบติัท่ีตอ้งการ  
     3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน  การติดตาม และทบทวนหลกัสูตร 
  คณาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและผูส้อนจะตอ้งประชุมร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียน 
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การสอน  ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวชิา  เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อเตรียมไวส้ าหรับ 
การปรับปรุงหลกัสูตร  ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าใหบ้รรลุเป้าหมายตามหลกัสูตร  เพื่อใหบ้ณัฑิตมี 
ผลการเรียนรู้อยา่งนอ้ยตามท่ีมาตรฐานคุณวุฒิของสาขา 
     3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ 
  มีนโยบายในการเชิญผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกมาร่วมสอนในหลกัสูตร 
4.  การบริหารบุคลากรสายสนับสนุน 
    4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีการก าหนดคุณสมบติับุคลากรสายสนบัสนุนใหต้รงกบัภาระหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผดิชอบ  และ 
ผา่นการคดัเลือกอยา่งเหมาะสม 
     4.2  การเพิม่ทกัษะความรู้เพือ่การปฏิบัติงาน 
        -  สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานในหนา้ท่ี 
        -  สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้การท างานกบับุคลากรในหน่วยงานอ่ืน 
        -  สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดร่้วมงานกบัอาจารยท์ั้งดา้นการเรียนการสอน  การบริการวชิาการ  และ 
การวจิยั 
5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 
     5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการและอืน่ ๆ แก่นิสิต 
  คณะมีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการใหแ้ก่นิสิตทั้งแผน ก และแผน ข ตั้งแต่ปีการศึกษา
แรก  โดยนิสิตท่ีมีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการได ้ โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาทาง
วชิาการทุกคนตอ้งก าหนดชัว่โมงวา่ง (Office Hours)  เพื่อใหนิ้สิตเขา้ปรึกษาได ้
  ส าหรับนิสิตท่ีเรียนแผน ก  หลงัจากท่ีคณะไดอ้นุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์
แลว้  ประธานกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์  (อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั)  จะท าหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาทางวชิาการแก่ 
นิสิตแทน 
     5.2  การอุทธรณ์ของนิสิต 
  เป็นไปตามกฎระเบียบของมหาวทิยาลยั 
6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 จดัใหมี้การส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตก่อนการปรับปรุง 
หลกัสูตร  เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
และการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจ าปี 

 

ตวับ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
1.  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ  80  มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ 
     วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 

     

2.  มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2  ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน 
     คุณวฒิุสาขาฟิสิกส์ 

     

3.  รายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ 
     มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบ 
     ทุกรายวิชา 

     

4.  จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา และรายงานผลการด าเนินการของ 
     ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน  30  วนั  หลงัส้ินสุด 
     ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

     

5.  จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน  60  วนั 
     หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

     

6.  มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดใน 
     มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยร้อยละ  25  ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปี 
     การศึกษา 

     

7.  มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน  กลยทุธ์การสอน หรือการประเมิน 
     ผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแลว้ 

     

8.  อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน  ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการจดัการเรียน 
     การสอน 

     

9.  อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ และ/หรือวชิาชีพอยา่งนอ้ยปีละ 
     หน่ึงคร้ัง 

     

10.  จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บการพฒันาวชิาการ 
       และ/หรือวชิาชีพไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  50  ต่อปี 

     

11.  ระดบัความพึงพอใจของนิสิตปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตร 
       เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่  3.5  จากคะแนนเตม็  5.0 

     

12.  ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 
       3.5  จากคะแนนเตม็  5.0 

     

13.  อ่ืน ๆ  ระบุ...... - - - - - 
รวมตวับ่งช้ี (ขอ้) ในแต่ละปี 10 11 12 12 12 
ตวับ่งช้ีบงัคบั (ขอ้ท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตวับ่งช้ีตอ้งผา่นรวม (ขอ้) 8 8 8 9 10 
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หมวดที ่8.   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
     1.1  กระบวนการประเมินและการปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
  -  การประเมินจากผลการเรียนรู้ของนิสิต  จากพฤติกรรมการแสดงออก  การอภิปรายโตต้อบ 
การตอบค าถาม  การท ากิจกรรมในชั้นเรียน  และผลการสอบ 

-  มีการประชุมร่วมกนัของอาจารยใ์นภาควชิา  เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น  และใหข้อ้ 
เสนอแนะเก่ียวกบักระบวนการประเมินและกลยทุธ์การสอน 
     1.2  กระบวนการประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  -  มีการประเมินการสอนของอาจารยผ์ูส้อนทุกปลายภาคการศึกษาโดยงานทะเบียนและสถิติ 
2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
     2.1  ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า 
  -  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม  โดยนิสิตก่อนจบการศึกษาในรูปของแบบสอบถาม 
  -  ส าหรับศิษยเ์ก่าจะประเมินโดยใชแ้บบสอบถามหรืออาจจะจดัประชุมศิษยเ์ก่าตามโอกาส 
ท่ีเหมาะสม 
     2.2  ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือทีป่รึกษา 
  -  ด าเนินการโดยเชิญผูท้รงคุณวฒิุมาใหค้วามเห็นหรือจากขอ้มูลในรายงานผลการด าเนิน 
งานหลกัสูตร  หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกนัคุณภาพภายใน 
     2.3  ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ และ/หรือผู้เกีย่วข้องอืน่ ๆ 
  -  ด าเนินการโดยส่งแบบสอบถามไปยงัผูใ้ชบ้ณัฑิต 
  -  มีการประชุมทบทวนหลกัสูตร  โดยเชิญผูท้รงคุณวฒิุ  ผูใ้ชง้านนิสิต และบณัฑิตใหม่ 
เป็นกรรมการ 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
 -  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงานในขอ้ 7  หมวด 7 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 -  อาจารยป์ระจ าวชิาทบทวนผลการการประเมินประสิทธิผลของการสอนในรายวชิาท่ีรับผดิชอบ 
ในระหวา่งภาค  โดยปรับปรุงทนัทีจากขอ้มูลท่ีไดรั้บ 
 -  มีการด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรทุก  4  ปี   ทั้งน้ีเพื่อใหห้ลกัสูตรมีความทนัสมยัและสอดคลอ้ง 
กบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต  โดยพิจารณาจากสรุปผลการด าเนินงานของหลกัสูตร  รวมทั้งความเห็นของ 
ผูท้รงคุณวุฒิ 
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เอกสารแนบ 
 

หมายเลข 1 ค าอธิบายรายวชิา 
หมายเลข 2 ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
หมายเลข 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู้สู่รายวชิา 

(Curriculum Mapping) 
หมายเลข 4 ค าส่ังแต่งตั้งกรรมการพจิารณาหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
  ระดบัอุดมศึกษา 
หมายเลข 5 ตารางเปรียบเทียบ 
หมายเลข 6 ข้อบังคบัมหาวทิยาลยับูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑติศึกษา พ.ศ. 2552 
หมายเลข 7 ระเบียบมหาวทิยาลยับูรพา ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดบั 
  บัณฑติศึกษา  พ.ศ. 2553 
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เอกสารแนบหมายเลข 1 
ค าอธิบายรายวชิา 

 

1  หมวดวชิาแกน 
 

301512 นวตักรรมทางการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์   2(1-2-3) 
 Innovation in Learning and Teaching Science and Mathematics  
   แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรม   ส่ือและเทคโนโลยทีางการศึกษา   นวตักรรมและส่ือการเรียนการสอน
ทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   ระบบการเรียนการสอนและการส่ือสาร   การวางแผนอยา่งมีระบบในการ
ใชแ้ละผลิตส่ือการเรียนการสอน   การใชค้อมพิวเตอร์ออกแบบสารและผลิตส่ือการเรียนการสอน   การ
ออกแบบส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดีย   การพฒันาบทเรียนมลัติมีเดียและบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
ฝึกปฏิบติัผลิตและประเมินส่ือการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   Concept about innovation,  media and educational technology.  Innovation and media for learning 
and teaching science and mathematics.  Instructional system and communication. Systematic planning for 
utilize and product media.  Using computer design message and produce instructional media.  Instructional 
multimedia design and developing.  Computer-assisted Instruction (CAI) for learning and teaching science 
and mathematics.  Require learner practice 
 
312501 สถิติส าหรับวทิยาศาสตร์ศึกษาและคณติศาสตร์ศึกษา 2(1-2-3) 
 Statistics for Science Education and Mathematics Education  
   แนวคิดเก่ียวกบัสถิติ   สถิติเชิงพรรณนา   สถิติเชิงอนุมาน   การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัค่าเฉล่ีย
ของประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม   การวเิคราะห์ความแปรปรวน   สถิติไม่ใชพ้ารามิเตอร์   การวเิคราะห์
การถดถอยและสหสัมพนัธ์เชิงเดียว   การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับวิเคราะห์ขอ้มูล 
   Concepts of statistics, descriptive statistics, inferential statistics, hypotheses testing for one and 
two populations, analysis of variance, nonparametric statistics, simple regression and correlation analysis, 
use of statistical packages for data analysis 
 
312652 ระเบียบวธีิวจัิยส าหรับวทิยาศาสตร์ศึกษาและคณติศาสตร์ศึกษา 2(2-0-4) 
 Research Methodology for Science Education and Mathematics Education  

  แนวคิดพื้นฐานในการวจิยั   ระเบียบวธีิและกระบวนการท าวจิยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   ปัญหา
การวจิยั   การออกแบบการวิจยั   เทคนิคการชกัตวัอยา่ง   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั   การเก็บรวบรวมขอ้มูล
และการวเิคราะห์ขอ้มูล   การเลือกใชส้ถิติในการวจิยั   การเขียนโครงร่างการวจิยั   รายงานการวจิยั   การวจิยั
ในชั้นเรียนและฝึกปฏิบติัการท าวจิยัในชั้นเรียน   การท าวิจยัในสาขาวชิาเฉพาะ 
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 Basic concepts of research, research methodology and research procedure in qualitative and 
quantitative research, research problem, research design, sampling techniques, tools for research, data 
collection and data analysis, selection of appropriate statistics in research, research proposal writing, 
research report, classroom research and practices of classroom research, research in specific fields 

 

2  หมวดวชิาเฉพาะสาขา 
 

328500 รากฐานทางคณติศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์   3(3-0-6) 
 Foundations for Mathematical Physics  
                การวเิคราะห์เวคเตอร์   พชีคณิตเชิงซอ้น   พีชคณิตเชิงเส้น   สมการอนุพนัธ์   อนุกรมเทยเ์ลอร์ 
การวเิคราะห์ฟูเรียร์   วธีิการประมาณ  และการแกปั้ญหาทางฟิสิกส์ 
                Vector analysis,  complex algebra,  linear algebra,  differential equations,  Taylor’s series, 
Fourier analysis,  approximation methods and Physics problem solving 
 
328503 ปรัชญาและวธีิการทางฟิสิกส์   1(1-0-2) 
 Philosophy and Methods in Physics  
                ววิฒันาการของแนวคิดและหลกัการทางฟิสิกส์กบัอิทธิพลต่อสังคม   การกา้วกระโดดทาง 
วทิยาศาสตร์   แนวความคิดของสาขาต่าง ๆ ทางฟิสิกส์   วธีิการทางฟิสิกส์   ทฤษฎีกบัความหมาย 
                Evolution of ideas and principle in physics and its influence on society scientific breakthroughs. 
Concepts in various areas of physics.  Methods in physics.  Theories and physical meanings 
 
328510 กลศาสตร์คลาสสิกลั   3(3-0-6) 
 Classical Mechanics  
                 แนวคิดเชิงพฒันาของหวัขอ้ต่าง ๆ ทางกลศาสตร์  เวกเตอร์  กฎการเคล่ือนท่ี  การเคล่ือนท่ีเชิงเส้น
และเชิงมุม  มวล  พลงังานและโมเมนตมักบักฎการอนุรักษ ์ ระบบอนุภาค  วตัถุแขง็  โมเมนตค์วามเฉ่ือย   
กรอบอา้งอิง   หลกัเบ้ืองตน้ของกลศาสตร์แบบลากรานจแ์ละแฮมิลตนั 
                 Conceptual developments in various topics of classical mechanics,  vectors,  laws of motion, 
linear and angular motion,  mass,  energy,  momentum, and conservation laws.  Particle systems, 
rigid bodies,  moment of inertia.  Frame of reference.  Principles of Lagrange mechanics and Hamiltonian 
mechanics 
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328512 อุณหพลศาสตร์   3(3-0-6) 
 Thermodynamics  
                อุณหภูมิ   ความร้อน   สมดุล   พลศาสตร์ของก๊าซ   ทฤษฎีกลุ่ม   พลงังานภายใน   กระบวนการ 
ทางอุณหพลศาสตร์   งาน   เคร่ืองจกัรความร้อน   ประสิทธิภาพ   เอนโทรปี   การยอ้นกลบัได ้  การเปล่ียน 
สถานะ   ฟังกช์นัตอบสนอง   ฟิสิกส์สถิติเบ้ืองตน้ 
                Temperature,  heat,  equilibrium,  kinetic theory of gases, and equipartition theorem.  Internal 
energy,  thermodynamic process,  work,  heat engines,  efficiency,  entropy,  reversibility,  phase transition,  
response functions, and basic statistical physics 
 
328516 คลืน่และทัศนศาสตร์เบือ้งต้น   3(3-0-6) 
 Introduction to Waves and Optics  
    สมบติัความยดืหยุน่   การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิก   คล่ืนกลในตวักลางยดืหยุน่   สมบติัและ
ปรากฏการณ์ของคล่ืนกล   เสียงและการไดย้นิ   หลกัการและทฤษฎีทางทศันศาสตร์   สมบติัทางคล่ืนของแสง   
ทศันศาสตร์ประยกุต ์
    Elastic properties, harmonic motion, mechanical waves in elastic medium, some properties and 
phenomena of mechanical waves, sound and audible, principles and theories in optics, wave characteristics 
of light, and applied optics 
 
328540 เทคโนโลยอีิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับครูฟิสิกส์   3(2-2-5) 
 Electronics Technology for Physics Teachers  
                อุปกรณ์ไฟฟ้าและการใชง้าน   ทฤษฎีและการวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า   ทฤษฎีสารกึงตวัน า  อุปกรณ์ 
และการประยกุตใ์ช ้  อิเล็กทรอนิกส์เชิงตวัเลข  ทฤษฎี และการประยกุตใ์ช้ 
                Electrical device and using,  theory and circuit analysis,  semiconductor theory,  device and 
applications,  digital electronics theory and applications 
 
328600 ฟิสิกส์เชิงค านวณ   3(2-2-5) 
 Computational Physics  
                 การเขียนโปรแกรมหรือการใชโ้ปรแกรมในการแกปั้ญหาทางฟิสิกส์เชิงสัญลกัษณ์และ 
เชิงตวัเลข   ระบบจลนศาสตร์   การจ าลองปรากฏการณ์   การแสดงผลแบบกราฟิกเชิงวทิยาศาสตร์ 
                 Writing programs or using software to solve symbolical and numerical physics’ problems  
Dynamics systems,  simulation and scientific visualization 
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328611 ทศันศาสตร์   3(3-0-6) 
 Optics  
                พฒันาการของกฏ   หลกัการและทฤษฎีทางทศันศาสตร์   สมบติัทางคล่ืนของแสง  
ทศันศาสตร์ประยกุต ์
                  Development of laws,  principles and theories in optics.  Wave characteristics of light, and 
applied optics 
 
328613 แม่เหลก็ไฟฟ้า   3(3-0-6) 
 Electromagnetism  
                แนวความคิดเชิงพฒันาของหวัขอ้ต่าง ๆ ทางแม่เหล็กไฟฟ้า   ค  าจ  ากดัความไฟฟ้าและแม่เหล็ก 
สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก   วงจรกระแสไฟฟ้า   การเหน่ียวน า   สมการของแมกซ์เวลล์ 
คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
               Conceptual developments in various topics in electromagnetism,  definitions of electricity 
and magnetism,  electric field and magnetic field,  electric circuits,  induction,  Maxwell’s equations, 
and electromagnetic waves 
 
328620 ฟิสิกส์แผนใหม่   3(3-0-6) 
 Modern Physics  
                ทฤษฎีสัมพทัธภาพ   หลกัการสมมูลของไอน์สไตน์   กรอบอา้งอิง   การคงท่ีของอตัราเร็วแสง 
ในสุญญากาศ   หลุมด า   ฟิสิกส์ควอนตมั   หลกัความไม่แน่นอน   ความยาวคล่ืนเดอบรอย   สมการ- 
โชรดิงเจอร์   ฟังกช์นัคล่ืน   ปรากฏการณ์ทะลวง   ชั้นพลงังานของอะตอมไฮโดรเจน   ฟิสิกส์อนุภาค 
อนุภาคมูลฐาน   แรงมูลฐาน   แบบจ าลองมาตรฐาน 
                 Relativity Theory,  Einstein’s equivalence principle,  reference frames,  constancy of light  
speed in vacuum,  black holes,  quantum physics,  uncertainty principle,  de Broglie wavelength. 
Shrödinger’s equation,  wavefunction,  tunnelling effects,  hydrogen atom’s energy levels, 
particle physics,  elementary particles,  elementary forces, and standard model 
 
328623 เทคโนโลยีนิวเคลยีร์   3(3-0-6) 
 Nuclear Technology  
                รังสี   อนัตรกิริยาของรังสีกบัตวักลาง   การประยกุตรั์งสีทางการแพทยแ์ละการเกษตร 
การถนอมอาหาร   พลงังานและอุตสาหกรรม   รังสีในส่ิงแวดลอ้ม   อนัตรายเก่ียวกบัรังสีและการป้องกนั   
ระบบวดัทางนิวเคลียร์และปฏิกิริยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัรังสีเบ้ืองตน้ 
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                Radiations.  Interaction of basic nuclear particle.  Nuclear applications in medicine and 
agriculture.  Food conservation.  Energy and industry.  Radiation in environment.  Radiation hazard 
and protection.  Introduction to nuclear measurement and experiments 
 
328630 รากฐานทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์   3(3-0-6) 
 Foundations of Astrophysics  
                ประวติัและววิฒันาการการศึกษาดาราศาสตร์   ระบบกลอ้งโทรทรรศน์และเคร่ืองมือ   ทรงกลม 
ทอ้งฟ้าและการหาต าแหน่ง   กลุ่มดาว   เวลา   ฤดู   การเคล่ือนท่ีของโลก   ดวงอาทิตย ์  ระบบสุริยะ 
ระบบดาวหลายดวง   ชนิดและคุณลกัษณะของดาว   หลุมด า   ดาราจกัร   ควอซาร์   มวลมืด   อนุภาคฟิสิกส์ 
เอกภพ 
                History and evolution of astrophysics,  telescope and instruments,  celestial sphere and position. 
Constellation,  time, and season.  Motion of the earth,  Sun,  solar system, and multiple stars.  Types and 
characteristics of stars,  black hole,  Galaxy,  Quasar,  dark matter,  particle physics, and Universe 
 
328650 เทคโนโลยพีลังงานส าหรับครูฟิสิกส์   3(3-0-6) 
 Energy Technology for Physics Teacher  
                สถานการณ์พลงังานในปัจจุบนั   แหล่งก าเนิด   เทคโนโลยแีละการใชพ้ลงังานดา้นความร้อน 
ความเยน็ และการผลิตไฟฟ้า   นโยบายและการอนุรักษพ์ลงังาน 
              Current energy situation,  energy resources,  technology and usage of energy in cooling, 
heating and electricity generation.  Policy and energy conservation 
 
328660 วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมส าหรับครูฟิสิกส์   3(3-3-6) 
 Environmental Science for Physics Teacher  
   ส่ิงแวดลอ้มกบัทรัพยากรธรรมชาติ   ปัจจยัทางกายภาพต่อส่ิงมีชีวติ   มลพิษส่ิงแวดลอ้ม 
การวเิคราะห์คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม   การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม   การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
   Environment and natural resources, physical factors for life, environmental pollution, analysis of 
environmental quality, environmental impact assessment, and environmental management 
 
328671 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับครู   2(0-4-2) 
 Physics Laboratory for Teacher  
                การทดลองเก่ียวกบักฎพื้นฐานท่ีส าคญัทางฟิสิกส์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิากลศาสตร์คลาสสิกลั 
อุณหพลศาสตร์   แม่เหล็กไฟฟ้า   ฟิสิกส์แผนใหม่   รวมทั้งท าการทดลองท่ีสอดคลอ้งกบัวชิาฟิสิกส์ท่ี 
สอนในชั้นมธัยมศึกษา 
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                Experimentation in main fundamental laws in physics,  involve to classical mechanics, 
thermodynamics,  electromagnetism, and modern physics,  as well as experimentation in physics 
education in secondary school 
 
328672 หัวข้อเลอืกสรรส าหรับฟิสิกส์ศึกษา   3(3-0-6) 
 Selected Topics for Physics Education  
                หวัขอ้ท่ีน่าสนใจรวมทั้งทฤษฎีใหม่ ๆ  และความกา้วหนา้ทางฟิสิกส์ท่ีเหมาะสมกบัผูส้อนฟิสิกส์ 
                 Interesting topics as well as new theories and progress in physics suitable for physics teacher 
 
328680 ธรณฟิีสิกส์   3(3-0-6) 
 Geophysics  
                โครงสร้างภายในของโลก   ชั้นหิน   เปลือกโลก   แผน่เทคโทนิกส์   แผน่ดินไหว 
สนามแม่เหล็กโลก   คุณสมบติัทางแม่เหล็กไฟฟ้าของโลก   น ้าใตดิ้น   วธีิทางฟิสิกส์ท่ีใชใ้นการส ารวจ 

 
                 Internal structure of the earth.  Rock layers.  Crusts.  Tectonic plates.  Seismic wave. 
Geomagnetic.  Earth’s electromagnetic properties   Underground water and physics methods for exploration 
 
328682 การเขียนวจัิยส าหรับนักฟิสิกส์   1(1-0-2) 
 Research Writing for Physicists  
 ระเบียบวธีิการวจิยั   การคน้ควา้ขอ้มูล   การเขียนบทความ  
 Research methodology,   research for information,  and writing paper 

 
 

328691 สัมมนาส าหรับครูฟิสิกส์   1(0-2-1) 
 Seminar for Physics Teacher  
                การท ารายงานเป็นเอกสารและรายงานหนา้ชั้นโดยคน้ควา้จากวารสารและเอกสารทางฟิสิกส์ 
ศึกษา   รวมทั้งฟิสิกส์สาขาต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบัผูส้อนฟิสิกส์ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
                Report writing and oral presentation of a researched publication from journals and paper  
on physics education, as well as physics disciplines suitable for physics teachers under adviser’s  
supervision 
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328692 โครงงานส าหรับครูฟิสิกส์ 1   1(0-2-1) 
 Project for Physics Teacher I  
                การด าเนินงานจดัท าโครงงานภายใตก้ารนิเทศของอาจารยท่ี์ปรึกษา   สอบเคา้โครงของโครงงาน 
                Doing the project as under advisor’s supervision   Proposal examination 
 
328693 โครงงานส าหรับครูฟิสิกส์ 2   3(0-6-3) 
 Project for Physics Teacher II  
                การด าเนินงานจดัท าโครงงานภายใตก้ารนิเทศของอาจารยท่ี์ปรึกษา   การเขียนภาคนิพนธ์และ
รายงานปากเปล่า 
                Doing the project as under advisor’s supervision   Report writing and oral presentation 
 
328699 วทิยานิพนธ์ 12(0-0-36) 
 Thesis  
                โครงงานวจิยัภายใตก้ารแนะน าของอาจารยผ์ูค้วบคุม 
                 Research project under supervised by mentor 
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เอกสารแนบหมายเลข 2 
ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

 
อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
(1)  นายชัยศักดิ์   อสิโร     เลขประจ าตัวประชาชน   5 9006 9900x xx x 

ผลงานทางวชิาการ 
 ไม่มี 
 

(2)  นายส าเภา   จงจิตต์    เลขประจ าตัวประชาชน   5 2001 0003x xx x 
ผลงานทางวชิาการ 

        1.  งานวจิยั 
  1.  C.Thawornthira, S.Chaiyakun, N.Witit-anun, S.Jongjitta, P.Homhual and S.Tungasmita. 2006. 
       Effect of Substrate Temperature on CrN Thin Films Crystals Prepared by Reactive Magnetron 
       Sputtering. In SIAM PHYSICS CONGRESS 2006. 
  2.  C.Thawornthira, S.Chaiyakun, N.Witit-anun, S.Jongjitta and P.Pansila. 2006. Distribution of Ion 
       Current and Electron Current from Ionization DC Magnetron Discharge. In SIAM PHYSICS 
       CONGRESS 2006. 
  3.  N.Witit-anun, S.Chaiyakun, S.Jongjitta, C.Thawornthira and A.Buranawong. 2006. 
       Development of Low Cost DC Magnetron Sputtering System. In SIAM PHYSICS CONGRESS 
       2006. 
  4.  S.Chaiyakun, N.Witit-anun, S.Jongjitta and C.Thawornthira. 2006. Research and Development 
       of Vacuum and Thin Films Technology at Burapha University, Thailand. In SIAM PHYSICS 
       CONGRESS 2006. 

         2.  เอกสารการสอน 
   1.  ส ำเภำ   จงจิตต์.  2523.  ฟิสิกส์ 3 (คลืน่).  เอกสารประกอบการสอน. ภาควชิาฟิสิกส์ 
        คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน.  250 หนา้ 
   2.  ส ำเภำ   จงจิตต์.  2523.  เสียง.  ภาควชิาฟิสิกส์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
        บางแสน. 150 หนา้ 
  3.  ส ำเภำ   จงจิตต์.  2528.  ฟิสิกส์สถานะของแข็งเบือ้งต้น.  ภาควชิาฟิสิกส์ คณะวทิยาศาสตร์ 
       มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ บางแสน.  485  หนา้ 
  4.   ส ำเภำ   จงจิตต์.  2528.  วทิยาศาสตร์โลกและอวกาศ.  ภาควชิาฟิสิกส์ คณะวทิยาศาสตร์  
        มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  บางแสน.  450  หนา้ 
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(3)  นายนุพนัธ์   เขียวไม้งาม    เลขประจ าตัวประชาชน   3 1014 0114x xx x 
       ผลงานทางวชิาการ 

 ไม่มี 
(4)  นายธนะสิทธ์ิ   รัชตเรืองสิทธ์ิ    เลขประจ าตัวประชาชน   3 1012 0154x xx x 
       ผลงานทางวชิาการ 

        1.  T. Rachataruangsit and S. Yoksan,  Pair Breaking Effects ob Upper Critical Fields in 
              Ferromagnet/Superconductor Layered Structures.  Physica C 455, 39(2007). 
        2.  T. Rachataruangsit and S. Yoksan,  Spin-Orbit Scattering Effect on Long-Range Odd  
              Frequency Triplet Pairing in Ferromagnet/Superconductor Bilayers.  Physica C 467, 
              156(2007). 

(5)  นางอุษาวดี   ตันติวรานุรักษ์    เลขประจ าตัวประชาชน   3 1006 0728x xx x 
       ผลงานทางวชิาการ 

1.  Khamkhoutlavong B. Tuntiwaranuruk U. and Mani M.,  A Thin Layer Drying Modell of Catimor 
    Coffee Cherry.  Burapha Science Journal, Vol. 14 (No.2 July-December 2009), 2 : 70-77. 
2.  Mani M. Tuntiwaranuruk U. Panichayunon P.and Chanchum C.,  Thermophysical Property and 
    Thin-layer Drying Kinetics for Long Red Pepper.  The 18th Thaksin University Annual Conference : 
    The Research and National Crisis Solutions. September 25-26, 2008.  Songkhla, Thailand. 
3.  Tuntiwaranuruk U. Thepa S., Tia S.and Bhumiratana S., 2006. Modelling of Soil Temperature 

and Moisture Content in a Natural Ventilation Agriculture Greenhouse with Ridge and Side 
Openings,  Renewable Energy. Vol.3, No.12, October, pp.1934-1949. 

4.  Tuntiwaranuruk U. Thepa S., Tia S.and Krasaechai A., 2005. Comparison between Measured and 
     Predicted Ventilation Rates in Naturally Ventilated Greenhouse., International Symposium on 
     Supply Chain Management, Chaingmai, Thailand. 
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เอกสารแนบหมายเลข  3 
แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome : LO) จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ในรายวชิาของหลกัสูตร วท.ม. สาขาวชิาฟิสิกส์ศึกษา 
 ความรับผดิชอบหลกั           ความรับผดิชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์ 
     ระหวา่งบุคคลและ 
     ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะในการ 
    วิเคราะห์เชิง 
     ตวัเลข การส่ือสาร  
     และการใช ้
     เทคโนโลย ี
     สารสนเทศ 

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

301512  นวตักรรมทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์               
              และคณิตศาสตร์               
312501  สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและ               
              คณิตศาสตร์ศึกษา               
312652  ระเบียบวิธีวิจยัส าหรับวิทยาศาสตร์               
              ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา               
328500  รากฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์               
328503  ปรัชญาและวิธีการทางฟิสิกส์               
328510  กลศาสตร์คลาสสิกลั               
328512  อุณหพลศาสตร์               
328516  คล่ืนและทศันศาสตร์เบ้ืองตน้               
328540  เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ส าหรับครูฟิสิกส์               
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328580  วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มส าหรับครูฟิสิกส์               
328600  ฟิสิกส์เชิงค  านวณ               

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์ 
     ระหวา่งบุคคลและ 
     ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะในการ 
    วิเคราะห์เชิง 
     ตวัเลข การส่ือสาร  
     และการใช ้
     เทคโนโลย ี
     สารสนเทศ 

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

328611  ทศันศาสตร์               
328613  แม่เหล็กไฟฟ้า               
328623  เทคโนโลยนิีวเคลียร์               
328620  ฟิสิกส์แผนใหม ่               
328630  รากฐานทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์               
328650  เทคโนโลยพีลงังานส าหรับครูฟิสิกส์               
328680  ธรณีฟิสิกส์               
328682 การเขียนวิจยัส าหรับนกัฟิสิกส์               
328693  ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับครู               
328694  สมัมนาส าหรับครูฟิสิกส์               
328695  หวัขอ้เลือกสรรส าหรับครูฟิสิกส์               
328696  โครงงานส าหรับครูฟิสิกส์ 1               
328697  โครงงานส าหรับครูฟิสิกส์ 2               
328699  วิทยานิพนธ์               

4
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome : LO) ระดับปริญญาโท 
 
1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม       2.  ด้านความรู้ 
 1)  น าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมอยา่งถูกตอ้ง  1)  มีความรู้ความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นหลกัการและทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์ 

      โดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม           และสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2)  มีคุณธรรมและจริยธรรมทางวชิาการ เช่น ไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาเป็น  2)  มีความสามารถในการวิจยั และการปฏิบติัทางวทิยาศาสตร์ 
      ของตนเอง  หรือไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาใชโ้ดยไม่มีการอา้งอิง     3)  เขา้ใจและตระหนกัในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพทางวทิยาศาสตร์ 

      ตลอดจนไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริงจากผลการวจิยั 
 3)  เป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นคุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 
3.  ด้านทกัษะทางปัญญา        4.  ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 1)  มีความคิดริเร่ิมในการใชค้วามรู้ทางวทิยาศาสตร์  เพื่อจดัการ   1)  สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีมีความซบัซอ้นระดบัสูงทางวชิาการไดด้ว้ยตนเอง 

     สถานการณ์หรือประเด็นปัญหาใหม่ทางวชิาการและวชิาชีพ   2)  สามารถรับผดิชอบการด าเนินงาน  การประเมิน และปรับปรุงตนเอง 
 2)  สามารถใชค้วามรู้และผลงานวจิยั  เพื่อพฒันาความคิดใหม่ และ        ใหมี้ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานระดบัสูงได ้

บูรณาการความรู้อยา่งสร้างสรรค ์ 3)  สามารถเป็นผูน้ า และใหค้วามร่วมมือในการจดัการขอ้โตแ้ยง้และปัญหา 
3)  สามารถวางแผนและด าเนินการวจิยัทางวชิาการไดด้ว้ยตนเอง        ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพนูประสิทธิภาพการท างานขององคก์ร 

 
5.  ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 1)  สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ  เพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 2)  สามารถน าเสนอผลงานทางวชิาการ  โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

44 
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เอกสารแนบหมายเลข  5 
รายละเอยีดความแตกต่างระหว่างหลกัสูตรปรับปรุง  (พ.ศ. 2554)   กบัหลกัสูตรเดมิ  (พ.ศ. 2549) 

1.  แผน ก  แบบ ก.2 
     1.1  ช่ือหลกัสูตร  จ านวนหน่วยกิต  และโครงสร้างหลกัสูตร 
 

หลกัสูตรเดิม  (พ.ศ. 2549) หลกัสูตรปรับปรุง  (พ.ศ. 2554) เหตผุลในการปรับปรุง 
ช่ือหลกัสูตร 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาฟิสิกส์ศึกษา 

ช่ือหลกัสูตร 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาฟิสิกส์ศึกษา 

 
ช่ือเดิม 

จ านวนหน่วยกติ 
หน่วยกิตรวม            ไม่นอ้ยกวา่           36    หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติ 
หน่วยกิตรวม           ไม่นอ้ยกวา่            38   หน่วยกิต 

 
ปรับเพ่ิม 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ก.  หมวดวชิาแกน                  6   หน่วยกิต 
ข.  หมวดวชิาเฉพาะสาขา               18   หน่วยกิต 
ค.  วทิยานิพนธ์                12   หน่วยกิต 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ก.  หมวดวชิาแกน                 6   หน่วยกิต 
ข.  หมวดวชิาเฉพาะสาขา               20   หน่วยกิต 
ค.  วทิยานิพนธ์                12   หน่วยกิต 

 
ปรับรายวชิา 
ปรับเพ่ิม 
คงเดิม 

 
     1.2  หมวดวชิาแกน   (6  หน่วยกิต) 

 

หลกัสูตรเดิม  (6  หน่วยกิต) หลกัสูตรปรับปรุง   (6  หน่วยกิต) เหตผุลในการปรับปรุง 
301512  นวตักรรมทางการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  2(1-2-3) 301512  นวตักรรมทางการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  2(1-2-3) คงเดิม 
312501  สถิติส าหรับวทิยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา     2(1-2-3) 312501  สถิติส าหรับวทิยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา     2(1-2-3) คงเดิม 
312673  ระเบียบวธีิวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ 
             ศึกษา          2(2-0-4) 

312652  ระเบียบวธีิวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ 
             ศึกษา          2(2-0-4) 

เปล่ียนรหสัวชิา 
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     1.3  หมวดวชิาเฉพาะสาขา  (20  หน่วยกิต) 
 

หลกัสูตรเดิม  (18  หน่วยกิต) หลกัสูตรปรับปรุง  (20  หน่วยกิต) เหตผุลในการปรับปรุง 
1.  วชิาบงัคบั   จ านวน       18   หน่วยกิต 1.  วชิาบงัคบั   จ านวน       20   หน่วยกิต  
308500  ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 1        3(3-0-6)  ยกเลิก 
308501  ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 2        3(3-0-6)  ยกเลิก 

 

หลกัสูตรเดิม  (18  หน่วยกิต) หลกัสูตรปรับปรุง  (20  หน่วยกิต) เหตผุลในการปรับปรุง 
 328500  รากฐานทางฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์       3(3-0-6) เปิดเพ่ิม 
308511  กลศาสตร์คลาสสิกลั        3(3-0-6) 328510  กลศาสตร์คลาสสิกลั        3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา 
308513  อุณหพลศาสตร์         3(3-0-6) 328512  อุณหพลศาสตร์         3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา 
 328516  คล่ืนและทศันศาสตร์เบ้ืองตน้        3(3-0-6) เปิดเพ่ิม 
308514  แม่เหลก็ไฟฟ้า         3(3-0-6) 328613  แม่เหลก็ไฟฟ้า         3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา 
308521  ฟิสิกส์แผนใหม่         3(3-0-6) 328620  ฟิสิกส์แผนใหม่         3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา 
 328682  การเขียนวจิยัส าหรับนกัฟิสิกส์       1(1-0-2) เปิดเพ่ิม 
 328694  สมัมนาส าหรับครูฟิสิกส์        1(0-2-1) เปิดเพ่ิม 
   

 

     1.4  วทิยานิพนธ์  (12  หน่วยกิต) 
 

หลกัสูตรเดิม  (12  หน่วยกิต) หลกัสูตรปรับปรุง  (12  หน่วยกิต) เหตผุลในการปรับปรุง 
308699  วทิยานิพนธ์     12(0-0-36) 328699  วทิยานิพนธ์     12(0-0-36) เปล่ียนรหสัวชิา 
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2.  แผน ข. 
     2.1  ช่ือหลกัสูตร  จ านวนหน่วยกิต  และโครงสร้างหลกัสูตร 
 

หลกัสูตรเดิม  (พ.ศ. 2549) หลกัสูตรปรับปรุง   (พ.ศ. 2553) เหตผุลในการปรับปรุง 
ช่ือหลกัสูตร 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาฟิสิกส์ศึกษา 

ช่ือหลกัสูตร 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาฟิสิกส์ศึกษา 

 
ช่ือเดิม 

จ านวนหน่วยกติ 
หน่วยกิตรวม            ไม่นอ้ยกวา่            36   หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติ 
หน่วยกิตรวม          ไม่นอ้ยกวา่            38   หน่วยกิต 

 
ปรับเพ่ิม 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ก.  หมวดวชิาแกน                  6   หน่วยกิต 
ข.  หมวดวชิาเฉพาะสาขา               30   หน่วยกิต 
      1.  วชิาบงัคบั               24   หน่วยกิต 
      2.  วชิาเลือก            ไม่นอ้ยกวา่             6   หน่วยกิต 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ก.  หมวดวชิาแกน                 6   หน่วยกิต 
ข.  หมวดวชิาเฉพาะสาขา               28   หน่วยกิต 
      1.  วชิาบงัคบั                22   หน่วยกิต 
      2.  วชิาเลือก         ไม่นอ้ยกวา่              6   หน่วยกิต 
ค.  หมวดวชิาคน้ควา้อิสระ                 4   หน่วยกิต 

 
คงเดิม 
ปรับลด 
ปรับลด 
คงเดิม 
ปรับเพ่ิม 

 

     2.2  หมวดวชิาแกน   (6  หน่วยกิต) 
 

หลกัสูตรเดิม  (6  หน่วยกิต) หลกัสูตรปรับปรุง   (6  หน่วยกิต) เหตผุลในการปรับปรุง 
301512  นวตักรรมทางการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  2(1-2-3) 301512  นวตักรรมทางการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  2(1-2-3) คงเดิม 
312501  สถิติส าหรับวทิยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา     2(1-2-3) 312501  สถิติส าหรับวทิยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา     2(1-2-3) คงเดิม 
312673  ระเบียบวธีิวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ 
 ศึกษา          2(2-0-4) 

312652  ระเบียบวธีิวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ 
 ศึกษา          2(2-0-4) 

เปล่ียนรหสัวชิา 
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     2.3  หมวดวชิาเฉพาะสาขา  (30  หน่วยกิต) 
 

หลกัสูตรเดิม  (30  หน่วยกิต) หลกัสูตรปรับปรุง   (28  หน่วยกิต) เหตผุลในการปรับปรุง 
1.  วชิาบงัคบั                         จ านวน         24   หน่วยกิต 1.  วชิาบงัคบั                         จ านวน         22   หน่วยกิต  
308500  ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 1        3(3-0-6)  ยกเลิก 

 

หลกัสูตรเดิม  (30  หน่วยกิต) หลกัสูตรปรับปรุง   (28  หน่วยกิต) เหตผุลในการปรับปรุง 
308501  ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 2        3(3-0-6)  ยกเลิก 
 328500  รากฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์       3(3-0-6) เปิดเพ่ิม 
308503  ปรัชญาและวธีิการทางฟิสิกส์        1(1-0-2) 328503  ปรัชญาและวธีิการทางฟิสิกส์        1(1-0-2) เปล่ียนรหสัวชิา 
308511  กลศาสตร์คลาสสิกลั        3(3-0-6) 328510  กลศาสตร์คลาสสิกลั        3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา 
308513  อุณหพลศาสตร์         3(3-0-6) 328512  อุณหพลศาสตร์         3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา 
 328516  คล่ืนและทศันศาสตร์เบ้ืองตน้        3(3-0-6) เปิดเพ่ิม 
308514  แม่เหลก็ไฟฟ้า         3(3-0-6) 328613  แม่เหลก็ไฟฟ้า         3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา 
308521  ฟิสิกส์แผนใหม่         3(3-0-6) 328620  ฟิสิกส์แผนใหม่         3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา 
308691  ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับครู        1(0-3-0) 328671  ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับครู        2(0-4-2) เปล่ียนรหสัวชิา/ 

เพ่ิมหน่วยกิต/ 
ปรับเน้ือหา 

308692  สมัมนาส าหรับครูฟิสิกส์        1(0-2-1) 328691  สมัมนาส าหรับครูฟิสิกส์        1(0-2-1) เปล่ียนรหสัวชิา 
308693  โครงงานส าหรับครูฟิสิกส์        3(0-9-0)  ยกเลิก 
   
   

หลกัสูตรเดิม  (6  หน่วยกิต) หลกัสูตรปรับปรุง   (6  หน่วยกิต) เหตผุลในการปรับปรุง 
2.  วชิาเลือก    ไม่นอ้ยกวา่        6   หน่วยกิต 2.  วชิาเลือก    ไม่นอ้ยกวา่        6   หน่วยกิต คงเดิม 

5
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หลกัสูตรเดิม  (6  หน่วยกิต) หลกัสูตรปรับปรุง   (6  หน่วยกิต) เหตผุลในการปรับปรุง 
328694  หวัขอ้เลือกสรรส าหรับฟิสิกส์ศึกษา       3(3-0-6) 328695  หวัขอ้เลือกสรรส าหรับฟิสิกส์ศึกษา       3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา 
313574  วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มส าหรับครู       2(2-0-4) 328660  วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มส าหรับครูฟิสิกส์      3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา/ 

เปล่ียนช่ือวชิา/ 
ปรับหน่วยกิต 

   
 

     2.4  หมวดวชิาคน้ควา้อิสระ   (4  หน่วยกิต) 
 

หลกัสูตรเดิม  (0  หน่วยกิต) หลกัสูตรปรับปรุง   (4  หน่วยกิต) เหตผุลในการปรับปรุง 
 328692  โครงงานส าหรับครูฟิสิกส์ 1        1(0-2-1) เปิดเพ่ิม 
 328693  โครงงานส าหรับครูฟิสิกส์ 2        3(0-6-3) เปิดเพ่ิม 
   

 
 

308602  ฟิสิกส์เชิงค านวณ         3(2-2-5) 328600  ฟิสิกส์เชิงค านวณ         3(2-2-5) เปล่ียนรหสัวชิา 
308631  รากฐานทางดาราฟิสิกส์        3(3-0-6) 328630  รากฐานทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์       3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา/ช่ือวชิา 
308515  ทศันศาสตร์         3(3-0-6) 328611  ทศันศาสตร์         3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา 
308624  เทคโนโลยนิีวเคลียร์         3(2-2-5) 328623  เทคโนโลยนิีวเคลียร์         3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา/ 

ปรับหน่วยกิต 
308541  เทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์ส าหรับครูฟิสิกส์      3(2-2-5) 328540  เทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์ส าหรับครูฟิสิกส์      3(2-2-5) เปล่ียนรหสัวชิา 
308681  ธรณีฟิสิกส์         3(3-0-6) 328680  ธรณีฟิสิกส์         3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา 
308682  เทคโนโลยพีลงังานส าหรับครูฟิสิกส์       3(2-2-5) 308650  เทคโนโลยพีลงังานส าหรับครูฟิสิกส์       3(2-2-5) เปล่ียนรหสัวชิา/ 

ปรับหน่วยกิต 
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