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หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาฟิสิกส์ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ 2554 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยับูรพา 
คณะ/ภาควชิา คณะวทิยาศาสตร์  ภาควชิาฟิสิกส์ 

 
หมวดที ่1.   ข้อมูลทัว่ไป 

 
1.  ช่ือหลกัสูตร  
 ภาษาไทย  :   หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาฟิสิกส์ 
 ภาษาองักฤษ  :  Master of Science Program in Physics 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
 ช่ือปริญญาภาษาไทย  : วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (ฟิสิกส์) 
 ช่ือปริญญาภาษาองักฤษ  : Master of Science (Physics) 
 อกัษรยอ่ภาษาไทย  :  วท.ม.(ฟิสิกส์) 
 อกัษรยอ่ภาษาองักฤษ  : M.Sc.(Physics) 
3.  วชิาเอก 
  ไม่มี 
4.  จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร       ไม่นอ้ยกวา่   39   หน่วยกิต 
5.  รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1  รูปแบบ 
   เป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาโท 
 5.2  ภาษาทีใ่ช้ 
   ภาษาไทย 
 5.3  การรับเข้าศึกษา 
   รับนิสิตไทย  หากเป็นนิสิตต่างชาติมีความรู้ภาษาไทยสามารถเขา้ศึกษาได ้
 5.4  ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่ 
   เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนั 
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
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6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
               หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553   ปรับปรุงจากหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาฟิสิกส์ 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  และใชเ้ปิดสอน ภาคการศึกษาตน้ 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 
  ประกอบอาชีพนกัวิจยั  นกัวิทยาศาสตร์  ครู  อาจารย ์ บุคลากรทางการศึกษาทั้งในระบบราชการและ
เอกชน  รวมถึงนกัวจิยัและนกัวทิยาศาสตร์ในภาคอุตสาหกรรม 
9.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

(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 ์
      (2)  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 ์

(3)  นางอุษาวดี   ตันติวรานุรักษ์   เลขประจ าตัวประชาชน   3 1006 0728x xx x 
คุณวุฒิ    วทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต (เทคโนโลยพีลงังาน)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
    ธนบุรี  พ.ศ. 2548 

   วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เทคโนโลยพีลงังาน)  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
   พ.ศ. 2529 

      วทิยาศาสตรบณัฑิต (ฟิสิกส์)  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ บางแสน  พ.ศ. 2525 
 ต าแหน่งทางวชิาการ     ผูช่้วยศาสตราจารย ์
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10.  สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
    ในสถานท่ีตั้ง 
    นอกสถานท่ีตั้ง  ไดแ้ก่.................... 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาฟิสิกส์  เป็นหลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนเนน้ 
การน าความรู้ความเขา้ใจในองคค์วามรู้วชิาฟิสิกส์  เพื่อผลิตมหาบณัฑิตใหเ้ป็นนกัวทิยาศาสตร์ท่ีมีความรู้ 
ความสามารถดา้นวทิยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์น าความรู้ไปประกอบวชิาชีพไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมอยูบ่นพื้นฐาน 
คุณธรรมอนัดีมีจริยธรรมและตอบสนองความตอ้งการบุคลากรทางดา้นวทิยาศาสตร์เพื่อการยกระดบัและ 
พฒันาสังคม   เพื่อตอบสนองต่อยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 10  ท่ีก าหนดเป้าหมาย  ดงัน้ี 
  1.  เพิ่มจ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยเป็น  10  ปี 
  2.  พฒันาก าลงัแรงงานระดบักลางท่ีมีคุณภาพเพิ่มเป็นร้อยละ  60  ของก าลงัแรงงานทั้งหมด 
  3.  เพิ่มสัดส่วนบุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันาเป็น  10  คน ต่อประชากร  10,000  คน 
   การจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรน้ีจึงเป็นการสนบัสนุนยทุธศาสตร์ดงักล่าวทั้งการ 
ผลิตมหาบณัฑิตเขา้สู่วงการการศึกษา  การเป็นแรงงานระดบัคุณภาพในภาคอุตสาหกรรม  เป็นนกัวจิยัท่ีมี 
ทกัษะและความสามารถสูง 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรม 
  หลกัสูตรน้ีไดรั้บการออกแบบใหเ้หมาะสมกบัสภาพทางภูมิศาสตร์ของมหาวทิยาลยั  ท่ีมีความ 
ไดเ้ปรียบในแง่ของการเป็นจุดศูนยก์ลางท่ีรายลอ้มไปดว้ยหน่วยงานราชการ  สถาบนัการศึกษา  นิคมอุตสาหกรรม 
ขนาดใหญ่ท่ีมีความตอ้งการทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งในดา้นบุคลากร  ความรู้  งานวจิยัและนวตักรรมต่าง ๆ 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
 12.1  การพฒันาหลกัสูตร 
  จากผลกระทบทางดา้นสังคมท่ีเนน้ความส าคญัในดา้นการผลิตและพฒันาบุคลากรทางสาขาฟิสิกส์ 
มีผลโดยตรงต่อการพฒันาหลกัสูตร   โดยหลกัสูตรน้ีมีภารกิจดงัน้ี 
  1.  ผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้และทกัษะในการวจิยัดา้นฟิสิกส์จนสามารถน าไปประยกุตใ์นการ 
ประกอบวชิาชีพ 
  2.  พฒันางานวิจยัและสร้างองคค์วามรู้ใหม่ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 12.2  ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
  ผลิตนกัวทิยาศาสตร์ท่ีมีความรู้ทางฟิสิกส์  มีความเช่ียวชาญในดา้นการวจิยัทางฟิสิกส์ เพื่อพฒันา 
สังคมและความกา้วหนา้ของประเทศ 
13.  ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบัน 
  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาฟิสิกส์  มีความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอ่ืนทั้งภายในและ 
ภายนอกคณะดงัน้ี 
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 13.1  กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลักสูตรทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 
   ไม่มี 
 13.2  กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลักสูตรทีเ่ปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ต้องมาเรียน 
   ไม่มี 
 13.3  การบริหารจัดการ 
   ไม่มี 
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หมวดที ่2.   ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1.  ปรัชญา  ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
- ปรัชญา 

 ผลิตนกัวจิยั  นกัวทิยาศาสตร์  ครู  อาจารย ์ บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม 
ท่ีมีความรู้ความสามารถทางดา้นฟิสิกส์  เพื่อสนองความตอ้งการในการพฒันาประเทศดา้นวทิยาศาสตร์และ 
เทคโนโลย ี และใหส้ามารถน าความรู้ความสามารถและประสบการณ์ไปประยกุตใ์หเ้กิดประโยชน์ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

- ความส าคัญ 
 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาฟิสิกส์ เป็นหลกัสูตรท่ีผลิตบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถ 
ทางดา้นวทิยาศาสตร์ท่ีตอบสนองความตอ้งการของประเทศทั้งส่วนงานราชการและส่วนงานเอกชน  เพื่อรองรับ 
ความเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

- เหตุผลในการปรับปรุง 
 1.  หลกัสูตรเดิมเป็นหลกัสูตร ปี พ.ศ. 2547  ไดใ้ชม้าเป็นเวลา  6  ปีแลว้ 
 2.  เพื่อปรับรายวชิาใหเ้หมาะสมและทนักบัสภาวะปัจจุบนั 

3.  เพื่อปรับเน้ือหาหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
- วตัถุประสงค์ 

 1.  เพื่อผลิตมหาบณัฑิตใหมี้ความรู้ความสามารถทางดา้นฟิสิกส์ท่ีสูงข้ึน 
 2.  เพื่อสร้างบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการศึกษาคน้ควา้และวจิยัดา้นฟิสิกส์เพื่อน าไปสู่การ 
พฒันาประเทศ 
 3.  เพื่อใหม้หาบณัฑิตน าความรู้ไปประยกุตก์ารวิจยัและพฒันาดา้นอุตสาหกรรมของประเทศ 
อยา่งมีคุณธรรม  จริยธรรม 
2.  แผนพฒันาปรับปรุง 
 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
-  พฒันาหลกัสูตรวทิยาศาสตร- 
   มหาบณัฑิต สาขาวชิาฟิสิกส์ ให ้
   มีมาตรฐานเป็นไปตามท่ี สกอ.  
   ก าหนด 
-  พฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้ง 
   กบัการเปล่ียนแปลงในยคุ 
   ปัจจุบนั ทั้งในดา้นวชิาการ 
   และอุตสาหกรรม 
 

1.  ติดตามความเปล่ียนแปลงและ 
     ความตอ้งการของภาคราชการ 
    และหน่วยงานอ่ืน ๆ ในดา้น 
    ก าลงัคน  การพฒันา  การวจิยั 
    การสร้างนวตักรรมต่าง ๆ 
2.  สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาค 
     ส่วนในการพฒันาหลกัสูตร 
3.  มีระบบติดตามและประเมินผล 
     หลกัสูตร 

1.  รายงานความตอ้งการจาก 
     ภาคส่วนต่าง ๆ 
2.  การเสนอผลงานวชิาการ 
3.  ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความพึงพอใจ 
     บณัฑิตโดยเฉล่ียระดบั 3.5  
     จากระดบั 5 
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แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
-  พฒันาบุคลากรดา้นการเรียน 
   การสอนและบริการวชิาการ  
   ใหมี้ประสบการณ์จากการน า 
   ความรู้ไปปฏิบติังานจริง 
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หมวดที ่3.   ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ 
   หลกัสูตรน้ีจดัการศึกษาระบบทวภิาค 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
   ไม่มี 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค  
   ไม่มี 
2.  การด าเนินการหลกัสูตร 
 2.1  วนั – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   ภาคปกติจดัการเรียนการสอนในวนัและเวลาราชการ โดยอาจมีการเรียนการสอนนอกเวลา
ราชการก็ได ้  ส่วนการฝึกงาน  การเยีย่มชมกิจการ  การอบรมจากวทิยากรภายนอก  สามารถจดักิจกรรมดงักล่าว
นอกเวลาราชการได ้
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
   การรับบุคคลเขา้ศึกษาใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยการศึกษาระดบั 
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2552  และมีคุณสมบติัเพิ่มเติมเฉพาะหลกัสูตรดงัน้ี 
   1.  ส าหรับหลกัสูตรแผน ก  แบบ ก.1 
     เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางฟิสิกส์หรือเทียบเท่าจากสถาบนัท่ี ก.พ. 
รับรอง  โดยมีเกรดเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ 3.00  หรือมีผลงานวจิยัท่ีตีพิมพห์รือผลงานท่ีเสนอในท่ีประชุม 
วชิาการ (ซ่ึงเป็นผูน้ าเสนอผลงาน)  อยา่งนอ้ย  1  เร่ือง  หรือคณะกรรมการประจ าหลกัสูตรพิจารณาแลว้เห็น 
สมควรรับเขา้ศึกษา 
   2.  ส าหรับหลกัสูตรแผน ก  แบบ ก.2 
     เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางฟิสิกส์หรือเทียบเท่าจากสถาบนัท่ี ก.พ. 
รับรอง  หรือจากสถาบนัอุดมศึกษาท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  และคณะกรรมการ 
ประจ าหลกัสูตรพิจารณาแลว้เห็นสมควรรับเขา้ศึกษา 
 2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
   1.  นิสิตบางคนมีพื้นความรู้ทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่ไดม้าตรฐาน 
   2.  โดยท่ีการเรียนการสอนในระดบัปริญญาโทจะแตกต่างจากในระดบัปริญญาตรี   ดงันั้น 
นิสิตบางคนอาจจะมีปัญหาในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัระบบการเรียนในระดบัปริญญาโท 
 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนิสิตในข้อ 2.3 
   1.  มีระบบการสอนเสริมปรับวชิาพื้นฐานใหแ้ก่นิสิต 
   2.  มีระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าตวันิสิต  เพื่อใหค้  าแนะน าแก่นิสิตท่ีมีปัญหาในเร่ืองของ 
การปรับตวั  ตลอดจนเสนอแนะวธีิการเรียนในระดบัปริญญาโท  เพื่อเป็นการขจดัปัญหาใหล้ดนอ้ยลง 
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 2.5  แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี 
 

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

ปีท่ี  2  20 20 20 20 
รวม 20 40 40 40 40 

คาดวา่จะส าเร็จการศึกษา   20 20 20 
 

 2.6  งบประมาณตามแผน 
  ความตอ้งการงบประมาณส าหรับหลกัสูตรมีดงัน้ี 
            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 รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
  เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยับูรพา ดงัเอกสารแนบหมายเลข 7 
3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     3.1  หลกัสูตร 
            3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 
  แผน ก  แบบ ก.1   ไม่น้อยกว่า    39    หน่วยกติ 
  แผน ก  แบบ ก.2   ไม่น้อยกว่า    39    หน่วยกติ 
            3.1.2  โครงสร้างหลกัสูตร 
  แผน ก  แบบ ก.1 
  วทิยานิพนธ์            39   หน่วยกิต 
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  แผน ก  แบบ ก.2 
วชิาเอกบงัคบั            18   หน่วยกิต 

  วชิาเอกเลือก    ไม่นอ้ยกวา่         9   หน่วยกิต 
  วทิยานิพนธ์            12   หน่วยกิต 
            3.1.3  รายวชิา 
แผน ก  แบบ ก.1 
           รายวชิาและจ านวนหน่วยกิต      จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
         308697  วทิยานิพนธ์               39(0-0-117) 
           Thesis 
แผน ก  แบบ ก.2 
            รายวชิาและจ านวนหน่วยกิต     จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
            1)  วชิาเอกบงัคบั   จ านวน         18   หน่วยกิต 

         308501  วธีิการทางคณิตศาสตร์ส าหรับนกัฟิสิกส์ 1    3(3-0-6) 
            Mathematical Methods for Physicists I 

          308511  กลศาสตร์คลาสสิก       3(3-0-6) 
            Classical Mechanics 
           308512  ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า      3(3-0-6) 
             Electromagnetic Theory 

          308513  อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ     3(3-0-6) 
            Thermodynamics and Statistical Physics 
          308521  ทฤษฎีควอนตมั 1       3(3-0-6) 
            Quantum Theory I 

          308681  การเขียนวิจยัส าหรับนกัฟิสิกส์     1(0-2-1) 
            Research Writing for Physicists 

          308691  สัมมนา 1        1(0-2-1) 
            Seminar I 

         308692  สัมมนา 2        1(0-2-1) 
            Seminar II 

          2)  วชิาเอกเลือก   ไม่นอ้ยกวา่        9   หน่วยกิต 
  ใหเ้ลือกจากรายวชิาต่อไปน้ี 

         308502  วธีิการทางคณิตศาสตร์ส าหรับนกัฟิสิกส์ 2    3(3-0-6) 
              Mathematical Methods for Physicists II 

         308514  ทฤษฎีสนาม       3(3-0-6) 
           Field Theory 
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          308531  ฟิสิกส์สารก่ึงตวัน า       3(3-0-6) 
              Semiconductor Physics 

        308532  ฟิสิกส์และเทคโนโลยวีสัดุ      3(2-3-4) 
            Materials Physics and Technology 
          308533  สมบติัเชิงกายภาพของวสัดุและการประยกุต์    3(3-0-6) 
            Physical Properties of Material and Applications 

         308601  การค านวณเชิงวทิยาศาสตร์      3(3-0-6) 
            Scientific Computation 
         308611  ทศันศาสตร์ควอนตมั      3(3-0-6) 
           Quantum Optics 
         308621  ทฤษฎีควอนตมั 2       3(3-0-6) 
           Quantum Theory II 
         308622  ทฤษฎีสัมพทัธภาพ       3(3-0-6) 
           Theory of Relativity 

         308624  ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค     3(3-0-6) 
           Nuclear and Particle Physics 
         308625  ฟิสิกส์เคร่ืองปฏิกรณ์      3(3-0-6) 

           Reactor Physics 
         308626  การวดัและเทคนิคทางนิวเคลียร์     3(3-0-6) 
           Nuclear Techniques and Measurement 

         308631  ฟิสิกส์เลเซอร์       3(3-0-6) 
          Laser Physics 

         308651  ฟิสิกส์ดาราศาสตร์       3(3-0-6) 
           Astrophysics 

         308682  หวัขอ้เลือกสรรทางฟิสิกส์      3(3-0-6) 
            Selected Topics in Physics 

                329510  ฟิสิกส์สถานะของแขง็      3(3-0-6) 
            Solid State Physics 

          329511  ฟิสิกส์ของวสัดุ       3(3-0-6) 
            Physics of Materials 
         329512  ฟิสิกส์สุญญากาศและการประยกุต ์     3(2-3-4) 
           Vacuum Physics and Applications 
         329513  การออกแบบและสร้างระบบสุญญากาศ    3(3-0-6) 
           Vacuum System Design and Construction 
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         329520  เทคนิคการวเิคราะห์วสัดุ      3(3-0-6) 
           Material Analysis Techniques 
         329521  เทคโนโลยฟิีลม์บางและการประยกุต ์     3(3-0-6) 
          Thin Film Technology and Applications 
         329530  ระบบสุญญากาศสูงมากและการประยกุต ์    3(3-0-6) 
           Ultrahigh Vacuum Systems and Applications 

         329560  การถ่ายเทมวลและความร้อน      3(3-0-6) 
             Heat and Mass Transfer 

         329561  กระบวนการทางความร้อนของพลงังานแสงอาทิตย ์  3(3-0-6) 
              Thermal Processes of Solar Energy 

          329670  พฒันาการทางเทคโนโลยพีลงังานแสงอาทิตย ์   3(3-0-6) 
            Advanced in Solar Energy Technology 
          329671  การออกแบบระบบพลงังาน      3(3-0-6) 
           Energy System Design 
           3)  วทิยานิพนธ์   จ านวน         12   หน่วยกิต 
         308699  วทิยานิพนธ์               12(0-0-36) 
           Thesis 
 

ความหมายของเลขรหัสวชิา 
              เลขรหสั  308                   หมายถึง     สาขาวชิาฟิสิกส์ 
              เลขรหสั  329                   หมายถึง     สาขาวชิาฟิสิกส์ประยกุต ์

  เลขรหสัตวัท่ี  4  หมายถึง      ชั้นปีท่ีเปิดสอน 
  เลขรหสัตวัท่ี  5  หมายถึง      กลุ่มวชิา  ดงัน้ี 

     เลข  0  หมายถึง      ฟิสิกส์พื้นฐาน และคณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 
    เลข  1  หมายถึง      กลศาสตร์  อุณหพลศาสตร์ และคล่ืน 

     เลข  2  หมายถึง      ฟิสิกส์ยคุใหม ่ฟิสิกส์ควอนตมั และฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
    เลข  3  หมายถึง      ฟิสิกส์ของสสาร 
    เลข  4  หมายถึง      อิเล็กทรอนิกส์ และการประยกุต ์

    เลข  5  หมายถึง      ฟิสิกส์ดา้นดาราศาสตร์ 
     เลข  6  หมายถึง      ฟิสิกส์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

     เลข  7  หมายถึง      ฟิสิกส์ดา้นสุญญากาศ 
    เลข  8  หมายถึง      หวัขอ้เลือกสรร และอ่ืน ๆ 
    เลข  9  หมายถึง      ปฏิบติัการ  สัมมนา  โครงงาน และ วทิยานิพนธ์ 

  เลขรหสัตวัท่ี  6  หมายถึง      ล าดบัรายวชิาในหมวดวชิาของเลขรหสัตวัท่ี  5 
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3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 
แผนการศึกษาในหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาฟิสิกส์  เป็นดงัน้ี 

แผน ก  แบบ ก.1 
ปีการศึกษาที ่1 
ภาคการศึกษาต้น 

หน่วยกิต 
  308697  วทิยานิพนธ์             9(0-0-27) 
(อธิบายแนวทางการท าวิทยานิพนธ์ทางดา้นฟิสิกส์  พร้อมทั้งให้เตรียมคิดหวัขอ้โครงงานX 

จ านวนหน่วยกิตรวม                                9 
ภาคการศึกษาปลาย 

หน่วยกิต 
  308697  วทิยานิพนธ์            10(0-0-30) 
(เขียนเคา้โครงของวทิยานิพนธ์   สอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์) 

จ านวนหน่วยกิตรวม                               10 
ปีการศึกษาที ่2 
ภาคการศึกษาต้น 

หน่วยกิต 
  308697  วทิยานิพนธ์            10(0-0-30) 
(รายงานความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์  และ/หรือเผยแพร่ผลงานวจิยั) 

จ านวนหน่วยกิตรวม                               10 
ภาคการศึกษาปลายต้น 

หน่วยกิต 
  308697  วทิยานิพนธ์            10(0-0-30) 
(สอบวทิยานิพนธ์  และเผยแพร่ผลงานวจิยั) 

จ านวนหน่วยกิตรวม                               10 
จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนทั้งหมด              39 
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แผน ก  แบบ ก.2 
ปีการศึกษาที ่1 
ภาคการศึกษาต้น 

หน่วยกิต 
308501  วธีิการทางคณิตศาสตร์ส าหรับนกัฟิสิกส์ 1          3(3-0-6) 
308511  กลศาสตร์คลาสสิก            3(3-0-6) 
308513  อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ          3(3-0-6) 

จ านวนหน่วยกิตรวม                                9 
 
            ภาคการศึกษาปลาย 

หน่วยกิต 
308512  ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า            3(3-0-6) 
308521  ทฤษฎีควอนตมั 1            3(3-0-6) 

 xxxxxx  วชิาเอกเลือก             3 
จ านวนหน่วยกิตรวม                                9 

 
ปีการศึกษาที ่2 
ภาคการศึกษาต้น 

หน่วยกิต 
308681  การเขียนวิจยัส าหรับนกัฟิสิกส์           1(0-2-1) 
308691  สัมมนา 1             1(0-2-1) 

  308699  วทิยานิพนธ์             6(0-0-18) 
  xxxxxx  วชิาเอกเลือก             3 

จ านวนหน่วยกิตรวม                              11 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
หน่วยกิต 
308692  สัมมนา 2             1(0-2-1) 

  308699  วทิยานิพนธ์             6(0-0-18) 
  xxxxxx  วชิาเอกเลือก             3 

จ านวนหน่วยกิตรวม                             10 
จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนทั้งหมด            39 
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            3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
เอกสารแนบหมายเลข 1 

      3.2  ช่ือ  สกุล  ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
             3.2.1  อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

       (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 
         ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 

308270  การเคลือบในสุญญากาศเบ้ืองตน้    3(3-0-6) 
308271  ปฏิบติัการการเคลือบในสุญญากาศ   1(0-3-0) 
308272  เทคโนโลยสุีญญากาศ     3(3-0-6) 
308273  ปฏิบติัการเทคโนโลยสุีญญากาศ    1(0-3-0) 
308370  เทคโนโลยฟิีลม์บาง     3(3-0-6) 
308371  ปฏิบติัการเทคโนโลยฟิีลม์บาง    1(0-3-0) 
308491  สัมมนา       1(0-2-1) 
308496  โครงงานฟิสิกส์      2(0-4-2) 
308691  สัมมนา 1      1(0-2-1) 
308698  สัมมนา 2      1(0-2-1) 
308699 วทิยานิพนธ์      12(0-0-36) 

      ภาระงานสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 
308512  ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า     3(3-0-6) 
308699 วทิยานิพนธ์      12(0-0-36) 
308699 วทิยานิพนธ์      39(0-0-117) 
329512  ฟิสิกส์สุญญากาศและการประยกุต ์   3(2-3-4) 
329513  การออกแบบและสร้างระบบสุญญากาศ   3(3-0-6) 
329521  เทคโนโลยฟิีลม์บางและการประยกุต์   3(3-0-6) 
329530  ระบบสุญญากาศสูงมากและการประยกุต ์   3(3-0-6) 
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       (2)  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 ์

      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 
  308531  ฟิสิกส์สารก่ึงตวัน า     3(3-0-6) 

308532  ฟิสิกส์และเทคโนโลยวีสัดุ    3(2-3-4) 
  308533  สมบติัเชิงกายภาพของวสัดุและการประยกุต์  3(3-0-6) 

308691  สัมมนา 1      1(0-2-1) 
308692  สัมมนา 2      1(0-2-1) 
308699  วทิยานิพนธ์      12(0-0-36) 

      (3)  นางอุษาวดี   ตันติวรานุรักษ์   เลขประจ าตัวประชาชน   3 1006 0728x xx x 
คุณวุฒิ      วทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต (เทคโนโลยพีลงังาน)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
      ธนบุรี  พ.ศ. 2548 

     วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เทคโนโลยพีลงังาน)  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
      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) 



 

 

16 

 

  308355  เทคโนโลยพีลงังาน     3(3-0-6) 
ภาระงานสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 
 308513  อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ   3(3-0-6) 

308691  สัมมนา 1      1(0-2-1) 
308692  สัมมนา 2      1(0-2-1) 

  308699  วทิยานิพนธ์      12(0-0-36) 
308699 วทิยานิพนธ์      39(0-0-117) 
329560  การถ่ายเทมวลและความร้อน    3(3-0-6) 
329561  กระบวนการทางความร้อนของพลงังานแสงอาทิตย ์ 3(3-0-6) 
329670  พฒันาการทางเทคโนโลยพีลงังานแสงอาทิตย ์  3(3-0-6) 
329671  การออกแบบระบบพลงังาน    3(3-0-6) 

      (4)  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) 
  308515  อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ   3(3-0-6) 
  308699  วทิยานิพนธ์      12(0-0-36) 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 
  308513  อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ   3(3-0-6) 

308601  การค านวณเชิงวทิยาศาสตร์    3(3-0-6) 
  308621  ทฤษฎีควอนตมั 2     3(3-0-6) 
  308622  ทฤษฎีสัมพทัธภาพ     3(3-0-6) 

308691  สัมมนา 1      1(0-2-1) 
308692  สัมมนา 2      1(0-2-1) 

  308699  วทิยานิพนธ์      12(0-0-36) 
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       (5)  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) 
ภาระงานสอนทีม่ีอยู่ 

308201  คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 1    3(3-0-6) 
308202  คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 2    3(3-0-6) 
308203  คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 3    3(3-0-6) 
308501  วธีิการทางคณิตศาสตร์ส าหรับนกัฟิสิกส์ 1   3(3-0-6) 
308502  วธีิการทางคณิตศาสตร์ส าหรับนกัฟิสิกส์ 2   3(3-0-6) 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 
  308501  วธีิการทางคณิตศาสตร์ส าหรับนกัฟิสิกส์ 1   3(3-0-6) 

308502  วธีิการทางคณิตศาสตร์ส าหรับนกัฟิสิกส์ 2   3(3-0-6) 
308601  การค านวณเชิงวทิยาศาสตร์    3(3-0-6) 
308691  สัมมนา 1      1(0-2-1) 
308692  สัมมนา 2      1(0-2-1) 
328699  วทิยานิพนธ์      12(0-0-36) 

3.2.2  อาจารย์ประจ า 
        (1)  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) 
        (2)  นายอรรถพล   เชยศุภเกตุ  เลขประจ าตัวประชาชน   3 1101 0118x xx x 

คุณวุฒิ      ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (ฟิสิกส์)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 
     พ.ศ. 2553 
     วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (ฟิสิกส์)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
     พ.ศ. 2547 
     วทิยาศาสตรบณัฑิต (ฟิสิกส์)  มหาวทิยาลยับูรพา  พ.ศ. 2543 

  ต าแหน่งทางวชิาการ       อาจารย ์
  ผลงานทางวชิาการ          (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
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             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 
 วชิาวทิยานิพนธ์ 

ท าโครงงานวจิยัภายใตก้ารแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
      5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

เพื่อใหผู้เ้รียนรู้วธีิการวิจยัทางดา้นฟิสิกส์  และสามารถน าไปประยกุตใ์นการแกปั้ญหาและสร้าง 
องคค์วามรู้ใหม่ได ้

5.3  ช่วงเวลา  
 วชิาวทิยานิพนธ์ 

ใหเ้ร่ิมด าเนินการหาหวัขอ้วทิยานิพนธ์และสอบเคา้โครงของวทิยานิพนธ์ภายในภาคเรียนปลาย 
ของปีการศึกษาท่ี 1  และรายงานปากเปล่าและเผยแพร่ผลงานวจิยัในภาคเรียนปลายของปีการศึกษาท่ี 2 

5.4  จ านวนหน่วยกติ 
 แผน ก  แบบ ก.1 
 วชิาวทิยานิพนธ์   จ านวน    39    หน่วยกิต 

แผน ก  แบบ ก.2 
 วชิาวทิยานิพนธ์   จ านวน    12    หน่วยกิต 

5.5  การเตรียมการ  
 

ช่วงเวลา กิจกรรมการเตรียมการ 
แผน ก  แบบ ก.1 
วชิาวทิยานิพนธ์ 

 

ภาคการศึกษาตน้ ของปีการศึกษาท่ี 1 อธิบายแนวทางการท าวิทยานิพนธ์ทางดา้นฟิสิกส์ 
พร้อมทั้งใหเ้ตรียมคิดหวัขอ้โครงงาน 

ภาคการศึกษาปลาย  ของปีการศึกษาท่ี 1 เขียนเคา้โครงของวิทยานิพนธ์   สอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ 
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ช่วงเวลา กิจกรรมการเตรียมการ 
ภาคการศึกษาตน้  ของปีการศึกษาท่ี 2 รายงานความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์  และ/หรือ

เผยแพร่ผลงานวิจยั 
ภาคการศึกษาปลาย  ของปีการศึกษาท่ี 2 สอบวทิยานิพนธ์  และเผยแพร่ผลงานวิจยั 
แผน ก  แบบ ก.2 
วชิาวทิยานิพนธ์ 

 

ภาคการศึกษาตน้และปลายของ 
ปีการศึกษาท่ี 1 

อธิบายแนวทางการท าวิทยานิพนธ์ทางดา้นฟิสิกส์ 
พร้อมทั้งใหเ้ตรียมคิดหวัขอ้โครงงาน 

ภาคการศึกษาตน้  ของปีการศึกษาท่ี 2 เขียนเคา้โครงของวิทยานิพนธ์   สอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ 
ภาคการศึกษาปลาย  ของปีการศึกษาท่ี 2 รายงานปากเปล่า  และเผยแพร่ผลงานวิจยั 

 
 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 

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

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

วชิาวทิยานิพนธ์ 
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 และอภิปรายผลงานวจิยัท่ีตวัอยา่งท่ีดี 
    มีระเบียบวธีิวจิยัท่ีถูกตอ้ง เนน้การเรียนแบบแสวงหาความรู้ 
    ดว้ยตนเอง 
-  มีการท าวทิยานิพนธ์ เพื่อเป็นการฝึกเทคนิคและ 
    กระบวนการวิจยัท่ีน าไปใชจ้ริง 

-  ดา้นภาวะผูน้ า และความรับผดิชอบ -  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  การอา้งอิงผลงานวชิาการใหถู้กตอ้ง 
และครบถว้น และน าเสนอขอ้มูลผลงานวจิยัใหถู้กตอ้งตรงไปตรงมา ในระหวา่งการสอนหรืองานท่ีก าหนดให้ 
ท า  ตลอดจนระหวา่งการเรียนสัมมนาและวทิยานิพนธ์  และยกประเด็นตวัอยา่งปัญหาของสังคมท่ีวงการ 
วทิยาศาสตร์ควรมีส่วนเขา้แกไ้ข 

2.1.3  กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
1.  มีการประเมินการใชห้ลกัคุณธรรม  จริยธรรม  ในการแกไ้ขปัญหาท่ีน าเสนอ 
2.  มีการประเมินในวชิาสัมมนาและวชิาอ่ืน ๆ ในเร่ืองการอา้งอิงท่ีถูกตอ้ง และขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
3.  ตรวจสอบการท าวทิยานิพนธ์ของนิสิตอยา่งใกลชิ้ด และควบคุมใหเ้ป็นไปตามหลกัคุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการท าวจิยั 
2.2  ความรู้ 

2.2.1  ผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ 
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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 าเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 

     2.3  ทกัษะทางปัญญา  
2.3.1  ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา 

1.  มีความคิดริเร่ิมในการใชค้วามรู้ทางวทิยาศาสตร์  เพื่อจดัการสถานการณ์หรือประเด็น 
ปัญหาใหม่ทางวชิาการและวชิาชีพ 
  2.  สามารถใชค้วามรู้และผลงานวิจยั  เพื่อพฒันาความคิดใหม่ และบูรณาการความรู้อยา่ง 
สร้างสรรค ์

3.  สามารถวางแผนและด าเนินการวจิยัทางวชิาการไดด้ว้ยตนเอง 
2.3.2  กลยทุธ์การสอนท่ีใชพ้ฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา 

เนน้การสอนท่ีมีการน าเสนอและอภิปรายผลงานวจิยัใหม่อยา่งกวา้งขวาง   ใหนิ้สิตจดัท าหวัเร่ือง   
เคา้โครงวทิยานิพนธ์  และวิทยานิพนธ์ดว้ยตนเองโดยค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 

2.3.3  กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา 
1.  การสอบวดัความสามารถในการคิดแกไ้ขปัญหาตามล าดบัขั้นตอนในหลกัการการวิจยัทาง 

วทิยาศาสตร์  
2.  การประเมินจากการอภิปรายหนา้ชั้นเรียน  หรือรายงานจากกรณีศึกษา 
3.  การสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ และสอบปากเปล่าวทิยานิพนธ์ 

     2.4  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
2.4.1  ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งตวับุคคลและความรับผดิชอบ 

1.  สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีมีความซบัซอ้นระดบัสูงทางวชิาการไดด้ว้ยตนเอง 
2.  สามารถรับผดิชอบการด าเนินงาน  การประเมิน และปรับปรุงตนเองใหมี้ประสิทธิภาพ 
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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  กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร และการใช ้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.  ประเมินจากงานท่ีน าเสนอท่ีมีการใชค้ณิตศาสตร์และสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
2.  ประเมินจากกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
 เอกสารแนบหมายเลข 3 
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หมวดที ่5.   หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1.  กฎ ระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 
เกณฑก์ารใหร้ะดบัคะแนนมีทั้งระบบการใหค้ะแนนแบบแสดงค่าระดบัขั้นและแบบไม่แสดงค่าระดบัขั้น 

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

ระบบการใหค้ะแนนแบบไม่แสดงค่าระดบัขั้น แสดงดว้ยสัญลกัษณ์และความหมายต่อไปน้ี  S ผา่นตาม 
เกณฑ ์(Satisfactory)   I  การประเมินผลยงัไม่สมบูรณ์ (Incomplete)   U ไม่ผา่นตามเกณฑ ์(Unsatisfactory), 
W งดเรียนโดยไดรั้บอนุมติั (Withdrawn)   au ลงทะเบียนรายวชิาเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิต (Audit) 

ส่วนระบบการใหค้ะแนนวชิาสัมมนาและวชิาวทิยานิพนธ์   ใหแ้สดงดว้ยสัญลกัษณ์และความหมาย 
ต่อไปน้ี   S ผา่นตามเกณฑ ์(Satisfactory)    I  การประเมินผลยงัไม่สมบูรณ์ (Incomplete)    U  ไม่ผา่นตามเกณฑ ์
(Unsatisfactory) 

ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2552  ดงั 
เอกสารแนบหมายเลข 6 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 
 2.1  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรประเมินขอ้สอบหรือวธีิการประเมินของแต่ละรายวชิาวา่สอดคลอ้ง 
กบัความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่ 
 2.2  การประเมินผลของแต่ละรายวชิาตอ้งผา่นท่ีประชุมของภาควชิาหรือคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร 
ท่ีไดรั้บแต่งตั้งก่อนประกาศผลระดบัขั้นใหนิ้สิตทราบ 
 2.3  การประเมินผลวทิยานิพนธ์ ประเมินโดยคณะกรรมการสอบท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตามขอ้บงัคบั 
มหาวทิยาลยับูรพา 
 2.4  ตรวจสอบจากรายงานรายวชิา 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2552  ดูในเอกสารแนบหมายเลข 6  โดยมีหลกัเกณฑก์ารใหป้ริญญา  ดงัน้ี 
 ปริญญามหาบณัฑิต ส าหรับนิสิตเรียนหลกัสูตร แผน ก  แบบ ก.1 

นิสิตผูมี้สิทธ์ิไดรั้บปริญญามหาบณัฑิต  ตอ้งผา่นเกณฑ ์ ดงัน้ี 
     1.  ตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาต่างประเทศตามประกาศมหาวทิยาลยั 

       2.  ผลงานวทิยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติจ านวน  2  เร่ือง   หรือ 
       3.  ผลงานวทิยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติจ านวน  1  เร่ือง  และ 
เสนอต่อท่ีประชุมวชิาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ในลกัษณะท่ีเป็นฉบบัเตม็ (Full paper) 
จ านวน  2  เร่ือง 
 ปริญญามหาบณัฑิต ส าหรับนิสิตเรียนหลกัสูตร แผน ก  แบบ ก.2 

นิสิตผูมี้สิทธ์ิไดรั้บปริญญามหาบณัฑิต  ตอ้งผา่นเกณฑ ์ ดงัน้ี 
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1.  นิสิตผูมี้สิทธ์ิไดรั้บปริญญามหาบณัฑิตตอ้งสอบไดจ้  านวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตร 
และไดค้่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ 3.00 

2.  ตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาต่างประเทศตามประกาศมหาวทิยาลยั 
3.  ผลงานวทิยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ยตอ้งด าเนินการใหผ้ลงานหรือ 

ส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพว์ชิาการท่ีมีมาตรฐานท่ีมหาวทิยาลยั 
ก าหนดและมีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer Review)  ก่อนการตีพิมพห์รือเสนอต่อท่ีประชุมวชิาการ 
ท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ในลกัษณะท่ีเป็นฉบบัเตม็ (Full Paper) 
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หมวดที ่6.   การพฒันาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ และอาจารย์พเิศษ 
 1.1  มีการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ใหรู้้จกัมหาวทิยาลยัและคณะ  และใหเ้ขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
ของหลกัสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  โดยจดัใหมี้อาจารยพ์ี่เล้ียงเพื่อใหค้  าแนะน าต่าง ๆ แก่ 
อาจารยใ์หม่ 
 1.2  ใหค้วามรู้แก่อาจารยใ์หม่ในดา้นการบริหารวชิาการของคณะ  การประกนัคุณภาพการศึกษา 
กฎระเบียบการศึกษาต่าง ๆ 
 1.3  มีการแนะน าอาจารยพ์ิเศษใหเ้ขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรตลอดจนรายวชิาท่ีจะ 
สอน  พร้อมทั้งมอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บัอาจารยพ์ิเศษ 
2.  การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
 การด าเนินการเพื่อช่วยใหค้ณาจารยไ์ดพ้ฒันาเชิงวชิาชีพ  ดงัน้ี 
 2.1  การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน  การวดัและการประเมินผล 
        (1)  มหาวทิยาลยั/คณะ มีหลกัสูตรอบรมส าหรับอาจารยใ์หม่  เก่ียวกบัการสอนทัว่ไป และการวดั 
และประเมินผล  
        (2)  อาจารยอ์ยา่งนอ้ยร้อยละ  25  ของจ านวนอาจารยท์ั้งหมดตอ้งผา่นการอบรมหลกัสูตรเก่ียวกบั 
การสอนแบบต่าง ๆ   การสร้างแบบทดสอบต่าง ๆ  ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีอิงพฒันาการของผูเ้รียน 
การใชค้อมพิวเตอร์ในการจดัการเรียนการสอนและการใชแ้ละผลิตส่ือการสอน 
        (3)  สนบัสนุนใหมี้การท าวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
 2.2  การพฒันาวชิาการและวิชาชีพด้านอืน่ ๆ 
        (1)  สนบัสนุนให้อาจารยเ์ขา้ร่วมการอบรมหรือประชุมสัมมนาวชิาการ 
        (2)  ส่งเสริมให้อาจารยท์  าวจิยัทั้งการวจิยัในสาขาวชิาชีพและการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

       (3)  สนบัสนุนให้อาจารยจ์ดัท าผลงานทางวชิาการเพื่อใหมี้ต าแหน่งทางวชิาการสูงข้ึน 
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หมวดที ่7.   การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 

1.  การบริหารหลกัสูตร 
 หวัหนา้ภาควชิา  และอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรจ านวน  5  คน  เป็นผูรั้บผดิชอบในการบริหารหลกัสูตร  
โดยวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัผูบ้ริหารของคณะ  ติดตามและรวบรวมขอ้มูล ส าหรับใชใ้นการ
ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองทุกปี  ทั้งน้ีโดยมีคณบดีเป็นผูก้  ากบัดูแลและคอยใหค้  าแนะน า  
ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบติั 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1  การบริหารงบประมาณ 
  รายไดข้องหลกัสูตรไดจ้ากเงินอุดหนุนของรัฐ  เงินรายไดข้องมหาวทิยาลยัซ่ึงไดจ้าก
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต  การบริการวชิาการ และอ่ืน ๆ  โดยน ามาจดัสรรตามความจ าเป็น  เพื่อให้
หลกัสูตรสามารถด าเนินงานไดต้ามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  
 2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 
  หลกัสูตร/คณะมีความพร้อมทั้งดา้นอาคารสถานท่ีและครุภณัฑอ์ยา่งเพียงพอ  รวมทั้งมี 
ความพร้อมดา้นหนงัสือ  ต ารา  และการสืบคน้ผา่นฐานขอ้มูลโดยมีส านกัหอสมุดกลางท่ีมีหนงัสือดา้น 
บริหารจดัการ และฐานขอ้มูลท่ีจะใหสื้บคน้ 
 2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
  ประสานงานกบัส านกัหอสมุดกลางในการจดัซ้ือหนงัสือ และต าราท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อบริการให้
อาจารยแ์ละนิสิตไดค้น้ควา้ และใชป้ระกอบการเรียนการสอน โดยอาจารยส์ามารถเสนอรายช่ือหนงัสือตลอด 
จนส่ืออ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นท่ีจะใชใ้นการเรียนการสอนตามหลกัสูตร นอกจากน้ีอาจารยพ์ิเศษท่ีเชิญมาสอนบาง 
รายวชิาและบางหวัขอ้ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายช่ือหนงัสือ เพื่อใหห้อสมุดกลางจดัซ้ือหนงัสือดว้ย 
  ในส่วนของอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ  คณะมีการประชุมวางแผนการจดัซ้ือ
ครุภณัฑ ์ และจดัสร้างส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของแต่ละหลกัสูตรอยา่งเหมาะสม 

2.4  การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 
  มีการประเมินความเพียงพอของอุปกรณ์  ครุภณัฑ ์ หนงัสือและเอกสารประกอบการเรียน 
โดยใหนิ้สิตและอาจารยผ์ูส้อนเป็นผูต้อบแบบสอบถาม 
3.  การบริหารคณาจารย์ 
 3.1  การรับอาจารย์ใหม่ 
  การรับสมคัรอาจารยใ์หม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยั  โดยภาควชิาเป็นผูก้  าหนด 
คุณวฒิุและคุณสมบติัท่ีตอ้งการ 
 3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
  คณาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและผูส้อนจะตอ้งประชุมร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียน 
การสอน  ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวชิา เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อเตรียมไวส้ าหรับ 
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การปรับปรุงหลกัสูตร   ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าใหบ้รรลุเป้าหมายตามหลกัสูตร  เพื่อใหบ้ณัฑิต 
มีผลการเรียนรู้อยา่งนอ้ยตามท่ีมาตรฐานคุณวุฒิของสาขา 
 3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
  มีนโยบายในการเชิญผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกมาร่วมสอนในหลกัสูตร 
4.  การบริหารบุคลากรสายสนับสนุน 
 4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีการก าหนดคุณสมบติับุคลากรสายสนบัสนุนใหต้รงกบัภาระหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผดิชอบ  และ 
ผา่นการคดัเลือกอยา่งเหมาะสม 
 4.2  การเพิม่ทกัษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
  -  สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานในหนา้ท่ี 
  -   สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้การท างานกบับุคลากรในหน่วยงานอ่ืน 
  -   สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดร่้วมงานกบัอาจารย ์ทั้งดา้นการเรียนการสอน  การบริการวิชาการ  
และการวจิยั 
5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 
 5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการและอืน่ ๆ แก่นิสิต 
  คณะมีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการใหแ้ก่นิสิตในปีการศึกษาแรก  โดยนิสิตท่ีมี 
ปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการได ้ โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการทุกคน 
ตอ้งก าหนดชัว่โมงวา่ง (Office Hours)  เพื่อใหนิ้สิตเขา้ปรึกษาได ้
  หลงัจากท่ีคณะไดอ้นุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์แลว้ ประธานกรรมการ
ควบคุมวทิยานิพนธ์ (อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั) จะท าหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาวชิาการแก่นิสิตแทน 
 5.2  การอุทธรณ์ของนิสิต 
  เป็นไปตามกฎระเบียบของมหาวทิยาลยั 
6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม  และหรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 จดัใหมี้การส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตก่อนการปรับปรุง
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 9 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   กระบวนการการประเมิน และการปรับปรุงหลกัสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  กระบวนการประเมิน  และการปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
  -  ประเมินจากผลการเรียนรู้ของนิสิต  จากพฤติกรรมการแสดงออก  การอภิปรายโตต้อบ 
การตอบค าถาม  การท ากิจกรรมในชั้นเรียน  และผลการสอบ 

-  มีการประชุมร่วมกนัของอาจารยใ์นภาควชิา  เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น  และใหข้อ้เสนอ 
แนะเก่ียวกบักระบวนการประเมิน  และกลยทุธ์การสอน 

1.2  กระบวนการประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  -   มีการประเมินการสอนของอาจารยผ์ูส้อนทุกปลายภาคการศึกษาโดยส านกัทะเบียนและ
ประเมินผล 
2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
 2.1  ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า 
  -  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม  โดยนิสิตก่อนจบการศึกษา ในรูปของแบบสอบถาม 
  -   ส าหรับศิษยเ์ก่าจะประเมินโดยใชแ้บบสอบถามหรืออาจจะจดัประชุมศิษยเ์ก่าตามโอกาส 
ท่ีเหมาะสม 
 2.2  ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือทีป่รึกษา 
  -  ด าเนินการโดยเชิญผูท้รงคุณวฒิุมาใหค้วามเห็นหรือจากขอ้มูลในรายงานผลการด าเนินงาน
หลกัสูตร  หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกนัคุณภาพภายใน 

2.3  ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ และ/หรือผู้เกีย่วข้องอืน่ ๆ 
  -  ด าเนินการโดยส่งแบบสอบถามไปยงัผูใ้ชบ้ณัฑิต 
  -  มีการประชุมทบทวนหลกัสูตร โดยเชิญ ผูท้รงคุณวุฒิ  ผูใ้ชง้านนิสิต  บณัฑิตใหม่ 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
 -  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ตามดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงานในขอ้ 7 หมวด 7 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 -   อาจารยป์ระจ าวชิาทบทวนผลการการประเมินประสิทธิผลของการสอนในรายวชิาท่ีรับผดิชอบ 
ในระหวา่งภาค โดยปรับปรุงทนัทีจากขอ้มูลท่ีไดรั้บ 
 -   มีการด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรทุก  4  ปี  ทั้งน้ีเพื่อให้หลกัสูตรมีความทนัสมยัและสอดคลอ้ง 
กบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต  โดยพิจารณาจากสรุปผลการด าเนินงานของหลกัสูตร  รวมทั้งความเห็น 
ของผูท้รงคุณวฒิุ 
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เอกสารแนบ 
 

หมายเลข 1 ค าอธิบายรายวิชา 
หมายเลข 2 ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
หมายเลข 3 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
หมายเลข 4 ค าสัง่แต่งตั้งกรรมการพิจารณาหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 
  ระดบัอุดมศึกษา 
หมายเลข 5 ตารางเปรียบเทียบ 
หมายเลข 6 ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยับูรพา วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 
หมายเลข 7 ระเบียบมหาวิทยาลยับรูพา วา่ดว้ยการเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดบั 
  บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 
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เอกสารแนบหมายเลข 1 
ค าอธิบายรายวชิา 

 
แผน ก  แบบ ก.1 
308697  วทิยานิพนธ์                 39(0-0-117) 
  Thesis 

ท าโครงงานวจิยัภายใตก้ารแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 Research project supervised by advisers 

 
แผน ก  แบบ ก.2 
วชิาเอกบงัคบั 
308501  วธีิการทางคณติศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 1      3(3-0-6) 

       Mathematical Methods for Physicists I 
      สมการอนุพนัธ์   ฟังกช์นัพิเศษ   ฟังกช์นักรีนเบ้ืองตน้   การวเิคราะห์เชิงตวัเลข 
       Differential equations,  special functions,  basic Green’s function, and numerical analysis 

 
308511  กลศาสตร์คลาสสิก        3(3-0-6) 

 Classical Mechanics 
พลศาสตร์ของอนุภาค   ปริภูมิเฟส   หลกัของดีแลมเบิร์ต   หลกักิริยานอ้ยท่ีสุด   กลศาสตร์ลากรานจ์ 

กลศาสตร์แฮมิลตนั   การแปลงแบบบญัญติั 
Dynamics of particles,  phase space,  D’Alembert’s principle,  principles of least actions, 

Lagrange mechanics,  Hamilton mechanics, and canonical transformation 
 
308512  ทฤษฎีแม่เหลก็ไฟฟ้า        3(3-0-6) 

   Electromagnetic Theory 
   สมการแมกซ์เวลลแ์ละทฤษฎีสัมพทัธภาพ   สมการลาปลาซ   สมการปัวซอง   สนามจากหลายขั้ว 
คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า   การแผรั่งสี 

  Maxwell’s equation and theory of relativity,  Laplace equation,  Poisson equation, multipole fields, 
electromagnetic wave, and radiation 
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308513  อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ      3(3-0-6) 
   Thermodynamics and Statistical Physics 
   กฎของอุณหพลศาสตร์   ความสัมพนัธ์ของแมกซ์เวลล ์  ปรากฏการณ์ขนส่ง   กลศาสตร์สถิติ 

แบบคลาสสิก   กลศาสตร์สถิติแบบควอนตมั   ระบบเฟอร์มี   ระบบโบส   ปรากฏการณ์วกิฤติ  
The laws of thermodynamics,  Maxwell’s relations,  transport phenomena,  classical  statistical 

mechanics,  quantum statistical mechanics,  Fermi systems,  Bose systems, and critical phenomena 
 
308521  ทฤษฎคีวอนตัม 1        3(3-0-6) 

  Quantum Theory I 
  สมการชเรอดิงเยอร์   สถานะกกั   อนัตรกริยา   การแผรั่งสี   การกระเจิง 
  Schrodinger's equation,  bound states,  interactions,  radiation, and scattering 

 
308681  การเขียนงานวจัิยส าหรับนักฟิสิกส์      1(0-2-1) 

  Research Writing for Physicists 
 ระเบียบวธีิการวจิยั   การคน้ควา้ขอ้มูล   การเขียนบทความ 
  Research methodology,   research for information,  and writing paper 

 
308691  สัมมนา 1         1(0-2-1) 

 Seminar I 
  การท ารายงานเป็นเอกสารและรายงานหนา้ชั้น  โดยศึกษาคน้ควา้จากวารสารและเอกสารทาง 
ฟิสิกส์ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 Report writing and oral presentation of a researched publication from journals and papers on 
Physics under adviser’s supervision 
 
308692  สัมมนา 2         1(0-2-1) 

 Seminar II 
  บุรพวชิา   :  308691 
  การท ารายงานเป็นเอกสารและรายงานหนา้ชั้น  โดยศึกษาคน้ควา้จากวารสารและเอกสารทาง 
ฟิสิกส์ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 Report writing and oral presentation of a researched publication from journals and papers on 
Physics under adviser’s supervision 
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308699  วทิยานิพนธ์                  12(0-0-36) 
  Thesis 
 ท าโครงงานวจิยัภายใตก้ารแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 Research project supervised by advisers 

 

วชิาเอกเลือก 
308502  วธีิการทางคณติศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 2      3(3-0-6) 

 Mathematical Methods for Physicists II 
  บุรพวชิา   :  308501 

 ฟังกช์นัเชิงซอ้น   แคลคูลสัส่วนเหลือ   การแปลงอินทิกรัล   สมการอินทิกรัล   ฟังกช์นักรีน 
 Complex functions,  calculus of residues,  integral transformations,  integral equations, 

and Green’s function 
 

308514  ทฤษฎสีนาม         3(3-0-6) 
  Field Theory 
 บุรพวชิา   :   308513  และ  308521 
 กลศาสตร์ต่อเน่ือง   สนามแม่เหล็กไฟฟ้า   สนามความโนม้ถ่วง   การควอนไทซ์สนาม 

ทฤษฎีการรบกวน  
 Continuum mechanics,  electromagnetic field,  gravitational field,  field quantization, and 

perturbation theory 
 

308531  ฟิสิกส์ของสารกึง่ตัวน า        3(3-0-6) 
  Physics of Semiconductor 
 บุรพวชิา   :   308521 

  สมบติัทางอิเล็กทรอนิกส์ของของแขง็   อิเล็กตรอนในโครงสร้างแบบคาบ   โครงสร้างแถบของ 
สารก่ึงตวัน า    ศกัยเ์สมือน   การเจือในสารก่ึงตวัน า   คุณสมบติัทางทศันศาสตร์และการขนส่ง   สมการขนส่ง 
ของโบลทซ์มานน์   อนัตรกิริยาระหวา่งโฟนอนกบัสารก่ึงตวัน า   เอกซิตอน   สารก่ึงตวัน าในสนามแม่เหล็ก 
หลุมศกัยค์วอนตมั   ปรากฏการณ์ฮอลลแ์บบควอนตมั 

 Electronic properties of solids,  electrons in periodic structures,  semiconductor band structure, 
pseudo-potential,   doping in semiconductors,   optical and transport properties,  Boltzmann transport 
equation, interactions of phonons with semiconductors,  excitons,  semiconductors in magnetic fields, 
quantum potential wells, and quantum Hall effect 
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308532  ฟิสิกส์และเทคโนโลยวีสัดุ       3(2-3-4) 
  Material Physics and Technology 
  ชนิดของวสัดุ   โครงสร้างและคุณสมบติัของวสัดุ   กระบวนการผลิต  สมรรถนะของวสัดุ 
การเลือกใชว้สัดุ   การออกแบบช้ินส่วน 
  Types of material,  structure and properties of material,  production processes,  performance 
Of material,  selection of material, and the design of components 
 
308533  สมบัติเชิงกายภาพของวสัดุและการประยุกต์     3(3-0-6) 
  Physical Properties of Material and Applications 
  ทฤษฎีอิเล็กตรอน    แรงยดึเหน่ียว   การกระเจิงของอิเล็กตรอน   สมบติัทางไฟฟ้า   สมบติัทาง 
ทรรศนศาสตร์   สมบติัทางไดอิเล็กทริก   สมบติัทางความร้อน   สมบติัทางแม่เหล็ก   การประยกุตส์มบติั 
ทางกายภาพในอุตสาหกรรม 

  Electron theory,  binding energy,  electron scattering,  electrical properties,  optical properties, 
dielectric properties,  thermal properties,  magnetic properties, and applications in physical properties in 
industries 
 
308601  การค านวณเชิงวิทยาศาสตร์       3(3-0-6) 

 Scientific Computation 
 บุรพวชิา   :   308501 
  สมการอนุพนัธ์   การแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว   การค านวณแมทริกซ์   เทคนิคมอนติคาร์โล 

การประมวลผลแบบขนาน 
 Differential equations,  fast Fourier transformation,  matrix computation,  Monte Carlo 

technique, and parallel processing 
 
308612  ทศันศาสตร์ควอนตัม        3(3-0-6) 

 Quantum Optics 
 บุรพวชิา   :   308521 
 การเยน็ตวัโดยใชเ้ลเซอร์   สสารควบแน่นโบส-ไอน์สไตน์   คล่ืนแสงตามทฤษฎีคลาสสิก 

สถิติโฟตอน   ทฤษฎีสารสนเทศเชิงควอนตมั  
 Laser cooling,  Bose-Einstein condensed matter,  classical light waves,  photon statistics, 

and quantum information theory 
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308621  ทฤษฎคีวอนตัม 2        3(3-0-6) 
 Quantum Theory II 
 บุรพวชิา   :   308521 
 การอินทิเกรตตามทาง   กลศาสตร์ควอนตมัเชิงสัมพทัธภาพ  
 Path integration and relativistic quantum mechanics 

 

308622  ทฤษฎสัีมพัทธภาพ        3(3-0-6) 
 Theory of Relativity 
 บุรพวชิา   :   308513  และ  308521 
 การแปลงลอเรนทซ์   สัมพทัธภาพเฉพาะ   สัมพทัธภาพทัว่ไป   ความโนม้ถ่วง  
 Lorentz transformation,  special relativity,  general relativity, and gravitation 

 

308624  ฟิสิกส์นิวเคลยีร์และฟิสิกส์อนุภาค      3(3-0-6) 
 Nuclear and Particle Physics 
 บุรพวชิา   :   308521 
 ทฤษฎีควอนตมัของโครงสร้างนิวเคลียส   แรงมูลฐาน   แบบจ าลองมาตรฐาน   เคร่ืองเร่งอนุภาค 
 Quantum theory of nuclear structures,  elementary forces,  standard model, and accelerator 

 

308625  ฟิสิกส์เคร่ืองปฏิกรณ์        3(3-0-6) 
  Reactor Physics 
 บุรพวชิา   :   308515  และ  308521 

  ปฏิกิริยานิวตรอน   เคร่ืองปฏิกรณ์ความร้อน   ปัจจยัการทวคูีณนิวตรอนและการเกิดปฏิกิริยาซ ้ า 
ทฤษฎีการขนส่งนิวตรอน   ปฏิกิริยาฟิชชนั   เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์และการควบคุม 
  Nuclear reactions,  thermal reactors,  neutron multiplication factor and reactivity, 
neutron transport theory,  nuclear fission, and nuclear reactor and control 
 

308626  การวดัและเทคนิคทางนิวเคลยีร์       3(3-0-6) 
  Nuclear Techniques and Measurement 

 บุรพวชิา   :   308521 
  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการแผรั่งสี   อนัตรกิริยาของรังสีกบัสสาร  ความปลอดภยัทางรังสี 
ระบบวดัทางนิวเคลียร์   การประยกุตรั์งสีทางอุตสาหกรรม 
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   Introduction to radiation,   radiation interaction with matter,   radiation safety, 
nuclear measuring systems,  and applications in industrial radiation 
 

308631  ฟิสิกส์เลเซอร์         3(3-0-6) 
 Laser Physics 
 บุรพวชิา   :   308513  และ  308521 
 อนัตรกิริยาระหวา่งอะตอมกบัแสง   การปลดปล่อยโดยการกระตุน้   ค่าสัมประสิทธ์ิของไอน์สไตน์ 

แมทริกซ์ความหนาแน่น   เลเซอร์ก๊าซ   เลเซอร์สารก่ึงตวัน า   ทฤษฎีควอนตมัของเลเซอร์ 
การประยกุตเ์ลเซอร์ 

 Atom-light interaction,  stimulated emission,  Einstein's coefficient,  density matrix,  gas laser, 
semiconductor laser,  quantum theory of laser, and applications of laser 
 

308632  ฟิสิกส์ดาราศาสตร์        3(3-0-6) 
   Astrophysics 
  ดาราศาสตร์เชิงปฏิบติั   การแผรั่งสีและการขนส่งความร้อน   การสังเคราะห์ทางนิวเคลียร์ 

ววิฒันาการของดาว   การสร้างพลงังานในดวงดาว   การเส่ือมของดาว   ซุปเปอร์โนวา   ตวักลาง 
ระหวา่งดาว   หลุมด า   ดาราจกัร   กระจุกดาราจกัร   พลงังานมืด   อวกาศสูง   เอกภพ 

 Aspects of observational astronomy,  radiation and heat transport,  nucleosysthesis, 
stellar evolution,  energy production in stars,  degenerate stars,   supernova,  interstellar medium, 
black hole,  Galaxy,  cluster of Galaxy,  dark energy,  hyperspace, and Universe 
 

308682  หัวข้อเลอืกสรรทางฟิสิกส์       3(3-0-6) 
  Selected Topics in Physics 

  เน้ือหาท่ีน่าสนใจและความกา้วหนา้ท่ีน่าสนใจต่อการศึกษาและวจิยัทางดา้นฟิสิกส์ 
  Interesting topics and progress in physics studies and researches 
 

329510  ฟิสิกส์สถานะของแข็ง        3(3-0-6) 
   Solid State Physics 
บุรพวชิา   :   308521 

   สมบติัทางกายภาพของผลึกของแขง็   ความร้อนจ าเพาะ   ทฤษฎีแถบของของแขง็  คุณลกัษณะ 
ของสสารแม่เหล็ก   อนัดบัแม่เหล็กและแบบจ าลองของระบบแม่เหล็ก   อ านาจแม่เหล็กเฟอร์โร  และ 
สปิน-กลาส   ปรากฏการณ์เรียงตวัและไม่เรียงตวัในโลหะ 
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   Physical properties of crystalline solids,  specific heat,  band theory of solids,  characterization of 
magnetic materials,   magnetic ordering and models of magnetic systems,  ferromagnetism and spin-glass, 
and order-disorder phenomena in metals 
 
329511  ฟิสิกส์ของวสัดุ         3(3-0-6) 

  Physics of Materials 
 บุรพวชิา   :   308521 
 โครงสร้างระดบัจุลภาคของสารของแขง็   สสารแบบผลึกและแบบอะมอร์ฟัส   อุณหพลศาสตร์ 

ของสารละลาย   สมดุลหลายสถานะและการเปล่ียนสถานะ   ผวิสัมผสั   การก่อตวัและการขยายตวัใน 

มวลสารและบนพื้นผวิ   กระบวนการผลิตและสมบติัของสสารส าคญัเชิง   เทคโนโลยฟิีลม์บางและวสัดุ 

หลายชั้น   สสารอะมอร์ฟัสแขง็ตวัไว   การแพร่ในของแข็ง 

 Microstructure of solid material,  crystalline and amorphous material,  thermodynamics 
of solutions,  multi-phase equilibria and phase transformations,  interfaces,  nucleation and growth in bulk 
material and at surfaces,  the production and properties of technologically important material in thin films 
and multilayers,  rapidly solidified amorphous material, and diffusion in solids 
 
329512  ฟิสิกส์สุญญากาศและการประยุกต์      3(2-3-4) 
   Vacuum Physics and Applications 
   ธรรมชาติและพฤติกรรมของก๊าซ   เคร่ืองสูบสุญญากาศ   การวดัความดนัสุญญากาศ 
ส่วนประกอบและวสัดุในงานสุญญากาศ   การออกแบบระบบสุญญากาศ   การตรวจหารอยร่ัวและการซีล 
การประยกุตร์ะบบสุญญากาศในทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   Nature and behavior of gases,  vacuum pumps,  measurement of pressure in vacuum, 
components and materials in vacuum works,  design of vacuum systems,  vacuum leak checking 
and sealing, and applications of vacuum systems in science and technology 
 
329513  การออกแบบและการสร้างระบบสุญญากาศ     3(3-0-6) 
 Vacuum System Design and Construction 
 สมบติัของวสัดุท่ีใชใ้นเทคโนโลยสุีญญากาศ   การสร้างช้ินงานในระบบสุญญากาศ 
อุปกรณ์ป้องกนัส าหรับระบบสุญญากาศ   การออกแบบระบบสุญญากาศ   การใชง้านและดูแลรักษา 
ระบบสุญญากาศ   การออกแบบอุปกรณ์เฉพาะดา้น 
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 Material and components of vacuum systems,  properties of material used in vacuum technology, 
the construction of components of vacuum systems,  protective devices for vacuum systems,  the design of 
vacuum systems,  operating and maintaining vacuum systems, and special requirements in the design 
 
329520  เทคนิคการวเิคราะห์วสัดุ        3(3-0-6) 
 Material Analysis Techniques 
 การทดสอบและหาคุณลกัษณะเฉพาะของวสัดุดว้ยเทคนิคต่าง ๆ   เช่น  การใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ 
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด   การเล้ียวเบนรังสีเอกซ์   เทคนิคการวเิคราะห์ดว้ยรังสี 
 Test and characterization of materials  i.e.,  scanning electron microscope,  X-ray diffraction, 
 radiation measurement techniques 
 
329521  เทคโนโลยฟิีล์มบางและการประยุกต์      3(3-0-6) 
 Thin Film Technology and Applications 
 เทคโนโลยกีารเคลือบในสุญญากาศ    การเคลือบดว้ยวธีิต่าง ๆ   เช่น   วธีิระเหย  วธีิสปัตเตอริง 
วธีิทางเคมี   สมบติัและคุณลกัษณะเฉพาะของฟิลม์บาง   การประยกุตข์องฟิลม์บาง 
 Deposition technology in vacuum  i.e.  vacuum evaporation,  sputtering, and chemical vapor 
deposition.  Properties and characteristics of thin films.  Applications in thin films 
 
329530  ระบบสุญญากาศสูงมากและการประยุกต์      3(3-0-6) 

Ultrahigh Vacuum Systems and Applications 
 แนวคิดเก่ียวกบัฟิสิกส์สุญญากาศสูงมาก   การออกแบบและสร้างระบบสุญญากาศสูงมาก 
การประยกุตร์ะบบสุญญากาศสูงมากกบังานวจิยัทางฟิสิกส์และในอุตสาหกรรม 
 Concept of ultrahigh vacuum physics,  design and construction of ultrahigh vacuum systems, 
and applications of ultrahigh vacuum systems in physics researches and industries 
 
329560  การถ่ายเทความร้อนและมวล       3(3-0-6) 

Heat and Mass Transfer 
บุรพวชิา   :   308515 
การน าความร้อน   การพาความร้อน   การแผรั่งสีความร้อน  และ การถ่ายเทมวล  
Heat conduction,   heat convection,  heat radiation,  and mass transfer 
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329561  กระบวนการทางความร้อนของพลังงานแสงอาทิตย์    3(3-0-6) 
Thermal Processes of Solar Energy 
บุรพวชิา   :   308515 
การแผรั่งสีอาทิตย ์  การวดัและการแปลความหมายของขอ้มูล   การทะลุผา่นและการดูดกลืน 

การเลือกผวิ   ทฤษฎีของตวัสะสมความร้อน 
Solar radiation,  measurement and interpretation of data,  transmission and absorption, 

selective surface, and theories of heat collectors 
 
329670  พฒันาการทางเทคโนโลยพีลงังานแสงอาทติย์     3(3-0-6) 

Advances in Solar Energy Technology 
บุรพวชิา   :   326561 
การวดัและเคร่ืองมือวดัทางดา้นพลงังานแสงอาทิตย ์  การประยกุตท่ี์ใชพ้ลงังานแสงอาทิตย  ์

ส าหรับงานดา้นต่าง ๆ 
Measurement and instrument of solar energy and applications of solar energy in various areas 

of works 
 
329671  การออกแบบระบบพลงังาน       3(3-0-6) 

 Energy System Design 
บุรพวชิา   :   329561 
การออกแบบระบบท่ีท างานไดแ้ละเหมาะสมท่ีสุด   เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม   การสร้างสมการ 

ลกัษณะเฉพาะของอุปกรณ์ทางพลงังานโดยใชข้อ้มูลจากการทดลองและแบบจ าลอง 
Designing a workable system or an optimum system,  engineering economics, and equation 

fitting for characterization of energy equipment using experimental data and model 
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เอกสารแนบหมายเลข 2 
ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

 
(1)  ว่าที่ร้อยโทสุรสิงห์   ไชยคุณ    เลขประจ าตัวประชาชน   5 2001 00039 82 0 
       ผลงานทางวชิาการ 
 International Journal  : 

1. Witit-Anan, N., Kasemanankul, P., Chaiyakun, S., Pokaipisit, A., and Limsuwan, P., 2010, 
“Comparison of Nanocrystalline TiO2 Films Prepared on Unheated Substrates Using Single- 
and Dual-Cathode DC Unbalanced Magnetron Sputtering Systems”, Japanese Journal of 
Applied Physics, Vols.49, pp 051101-1 –  051101-5 . 

2. Kasemanankul, P., Witit-Anan, N., Chaiyakun, S., Limsuwan, P., and Boonamnuayvitaya, V., 2009, 
“Low-Temperature Deposition of (1 1 0) and (1 0 1) Rutile TiO2 Thin Films Using Dual Cathode 
DC Unbalanced Magnetron Sputtering for Inducing Hydroxyapatite”, Materials Chemistry and 
Physics, Vol. 117, pp. 288-293. 

3. Chaiyakun, S., Buranawong, A., Deelert, T., and Witit-anun, N., 2008, “The Influence of Total and  
 Oxygen Partial Pressures on Structure and Hydrophilic Property of TiO2 Thin Films Deposited 

by Reactive DC Magnetron Sputtering”, Advanced Materials Research, Vols.55-57, pp 465-468. 
 International Confference  : 

1. Chaiyakun, S., Witit-anun, N., Siryanalugsan, S., Jongjitta, S. and Thawornthira, C. 2004. Plasma 
Processing Facility for Thin Films Research at Burapha University, Thailand. In "2nd International 
Workshop on Particle Beams&Plasma Interaction on Materials" and "2nd Asia Symposium on Ion & 
Plasma Surface Finishing". 

2. Thawornthira, C., Chaiyakun, S., Siryanalugsan, S., Jongjitta, S. and Witit-anun, N. 2004. Research 
       and Development of Low-Cost Unbalanced Magnetron Sputtering Cathode. In "2nd International 
       Workshop on Particle Beams&Plasma Interaction on Materials" and "2nd Asia Symposium on Ion 
       & Plasma Surface Finishing". 
3. Surasing Chaiyakun, Nirun Witit-anun, Sakool Siryanalugsan, Somphao Jongjitta and Chakapun 
       Thawornthira. 2004. Vacuum Deposition Facility for Fabricated Nanolayer at Burapha University, 
       Thailand. In "SmartMat-'04 / International Conference on Smart Materials/ - Smart/Intelligent 
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       Materials and Nano Technology-". 
4. Chakapun Thawornthira, Surasing Chaiyakun, Sakool Siryanalugsan, Somphao Jongjitta and Nirun 
      Witit-anun. 2004. Growth and Characterization of TiN Film for Decorative Industry. In "SmartMat 
      -'04 / International Conference on Smart Materials/ - Smart/Intelligent Materials and Nano Technology". 
5. Jittima Kongsakul, Nirun Witit-anun, Surasing Chaiyakun and Pakorn Kaewtrakulpong. 2005.  
       Measurement of Aluminum Thin Film thickness by Fizeau Interferometer Technique. In 
       Proceedings of the 2005 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and 
       Information Technology (ECTI) International Conference. 
6. Adisorn Buranawong, Nirun Witit-anun, Teerawit Deelert and Surasing Chaiyakun. 2007. Effect of 
        annealing temperature on Hydrophilic Properties of Titanium Dioxide Thin Films Deposited by 
        Reactive DC Magnetron Sputtering. In German-Thai Symposium on Nanoscience and 
        Nanotechnology, The Tide Resort, Bangsaen Beach, Chonburi, Thailand. September 27-28, 2007. 
7. Teerawit Deelert , Nirun Witit-anun and Surasing Chaiyakun. 2007. Structure and Optical Properties 
       of Titanium Dioxide Thin film Deposited by Reactive DC Sputtering. In German-Thai Symposium 
       on Nanoscience and Nanotechnology, The Tide Resort, Bangsaen Beach, Chonburi, Thailand. 
        September 27-28, 2007. 
8. S. Chaiyakun, A. Buranawong, T. Deelert and N. Witit-anun. 2008. The Influence of Total and  
       Oxygen Partial Pressures on Structure and Hydrophilic Property of TiO2 Thin Films Deposited 
       by Reactive DC Magnetron Sputtering. In International Conference on Smart Materials 
       Smart/Intelligent Materials and Nanotechnology and 2 nd International Workshop on Functional 
       Materials and Nanomaterials, Imperial Mae Ping Hotel, Chiang Mai, Thailand. April 22-25, 2008. 255. 

 
(2)  นายชัยศักดิ์   อสิโร     เลขประจ าตัวประชาชน   5 9006 99006 67 1 
       ผลงานทางวชิาการ 

 ไม่มี 
 

(3)  นางอุษาวดี   ตันติวรานุรักษ์    เลขประจ าตัวประชาชน   3 1006 07286 81 3 
       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. 

http://www.science.cmu.ac.th/smartmat/
http://www.science.cmu.ac.th/smartmat/
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       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. 
(4)  นายนุพนัธ์   เขียวไม้งาม    เลขประจ าตัวประชาชน   3 1014 01143 63 0 
        ผลงานทางวชิาการ 

 ไม่มี 
(5)  นายธนะสิทธ์ิ   รัชตเรืองสิทธ์ิ   เลขประจ าตัวประชาชน   3 1012 01546 27 7 
      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). 
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เอกสารแนบหมายเลข  3 
แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome : LO) จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ในรายวชิาของหลกัสูตร วท.ม. สาขาวชิาฟิสิกส์ 
 ความรับผดิชอบหลกั           ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์ 
     ระหวา่งบุคคลและ 
     ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะในการ 
    วเิคราะห์เชิง 
     ตวัเลข การส่ือสาร  
     และการใช ้
     เทคโนโลย ี
     สารสนเทศ 

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

  308501  วธีิการทางคณิตศาสตร์ส าหรับนกัฟิสิกส์ 1               
308502  วธีิการทางคณิตศาสตร์ส าหรับนกัฟิสิกส์ 2               
308511  กลศาสตร์คลาสสิก               
308513  ทฤษฎีแม่เหลก็ไฟฟ้า               
308515  อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ               
308521  ทฤษฎีควอนตมั 1               
308681  การเขียนวจิยัส าหรับนกัฟิสิกส์               
308691  สมัมนา 1               
308692  สมัมนา 2               
308514  ทฤษฎีสนาม               
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308531  ฟิสิกส์สารก่ึงตวัน า               
308532  ฟิสิกส์และเทคโนโลยวีสัดุ               

308533  สมบติัเชิงกายภาพของวสัดุและการประยกุต ์               
 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์ 
     ระหวา่งบุคคลและ 
     ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะในการ 
    วเิคราะห์เชิง 
     ตวัเลข การส่ือสาร  
     และการใช ้
     เทคโนโลย ี
     สารสนเทศ 

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

308601  การค านวณเชิงวทิยาศาสตร์               
308612  ทศันศาสตร์ควอนตมั               
308621  ทฤษฎีควอนตมั 2               
308622  ทฤษฎีสมัพทัธภาพ               
308624  นิวเคลียร์ฟิสิกส์และฟิสิกส์อนุภาค               
308625  ฟิสิกส์เคร่ืองปฏิกรณ์                
308626  การวดัและเทคนิคทางนิวเคลียร์               
308631  ฟิสิกส์เลเซอร์               
308632  ฟิสิกส์ดาราศาสตร์               
308683  หวัขอ้เลือกสรรทางฟิสิกส์               
329510  ฟิสิกส์สถานะของแขง็               

4
4
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329511  ฟิสิกส์ของวสัดุ               
329512  ฟิสิกส์สุญญากาศและการประยกุต ์               
329513  การออกแบบและสร้างระบบสุญญากาศ               

329520  เทคนิคการวเิคราะห์วสัดุ               

329521  เทคโนโลยฟิีลม์บางและการประยกุต ์               

 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์ 
     ระหวา่งบุคคลและ 
     ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะในการ 
    วเิคราะห์เชิง 
     ตวัเลข การส่ือสาร  
     และการใช ้
     เทคโนโลย ี
     สารสนเทศ 

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

329530  ระบบสุญญากาศสูงมากและการประยกุต ์               
329560  การถ่ายเทมวลและความร้อน               
329561  กระบวนการทางความร้อนของพลงังาน 
              แสงอาทิตย ์

              

329670  พฒันาการทางเทคโนโลยพีลงังานแสงอาทิตย ์               
329671  การออกแบบระบบพลงังาน               
308697  วทิยานิพนธ์               
308699  วทิยานิพนธ์               
 

45 
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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 
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 2)  สามารถน าเสนอผลงานทางวชิาการ  โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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เอกสารแนบหมายเลข  5 
รายละเอยีดความแตกต่างระหว่างหลกัสูตรปรับปรุง  (พ.ศ. 2554)   กบัหลกัสูตรเดมิ  (พ.ศ. 2547) 

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

หลกัสูตรเดิม  (พ.ศ. 2547) หลกัสูตรปรับปรุง  (พ.ศ. 2554) เหตผุลในการปรับปรุง 
ช่ือหลกัสูตร 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาฟิสิกส์ 

ช่ือหลกัสูตร 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาฟิสิกส์ 

 
เปิดเพ่ิม 

จ านวนหน่วยกติ 
หน่วยกิตรวม 

จ านวนหน่วยกติ 
หน่วยกิตรวม              ไม่นอ้ยกวา่           39   หน่วยกิต 

 
เปิดเพ่ิม 

โครงสร้างหลกัสูตร 
 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ก.  วทิยานิพนธ์               39   หน่วยกิต 

 
เปิดเพ่ิม 

 
     1.2  วทิยานิพนธ์  (39  หน่วยกิต) 
 

หลกัสูตรเดิม  (0  หน่วยกิต) หลกัสูตรปรับปรุง   (39  หน่วยกิต) เหตผุลในการปรับปรุง 
 308697  วทิยานิพนธ์                39(0-0-117) เปิดเพ่ิม 
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2.  แผน ก  แบบ ก.2 
     2.1  ช่ือหลกัสูตร  จ านวนหน่วยกิต  และโครงสร้างหลกัสูตร 
 

หลกัสูตรเดิม  (พ.ศ. 2547) หลกัสูตรปรับปรุง  (พ.ศ. 2554) เหตผุลในการปรับปรุง 
ช่ือหลกัสูตร 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาฟิสิกส์ 

ช่ือหลกัสูตร 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาฟิสิกส์ 

 
ช่ือเดิม 

จ านวนหน่วยกติ 
หน่วยกิตรวม             ไม่นอ้ยกวา่           39    หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติ 
หน่วยกิตรวม          ไม่นอ้ยกวา่            39   หน่วยกิต 

 
คงเดิม 

 
 

หลกัสูตรเดมิ  (พ.ศ. 2547) หลกัสูตรปรับปรุง  (พ.ศ. 2554) เหตผุลในการปรับปรุง 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ก.  วชิาเอกบงัคบั                18   หน่วยกิต 
ข.  วชิาเอกเลือก    ไม่นอ้ยกวา่           9   หน่วยกิต 
ค.  วทิยานิพนธ์                12   หน่วยกิต 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ก.  วชิาเอกบงัคบั                18   หน่วยกิต 
ข.  วชิาเอกเลือก    ไม่นอ้ยกวา่           9   หน่วยกิต 
ค.  วทิยานิพนธ์                12   หน่วยกิต 

 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 

 
     2.2  วชิาเอกบงัคบั   (18  หน่วยกิต) 
 

หลกัสูตรเดิม  (18  หน่วยกิต) หลกัสูตรปรับปรุง   (18  หน่วยกิต) เหตผุลในการปรับปรุง 
308502  วธีิการทางคณิตศาสตร์ส าหรับนกัฟิสิกส์ 1  3(3-0-6) 308501  วธีิการทางคณิตศาสตร์ส าหรับนกัฟิสิกส์ 1  3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา 
308512  กลศาสตร์คลาสสิก     3(3-0-6) 308511  กลศาสตร์คลาสสิก     3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา 
308522  อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ   3(3-0-6) 308525  อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ   3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา 
308542  ทฤษฎีแม่เหลก็ไฟฟ้า    3(3-0-6) 308513  ทฤษฎีแม่เหลก็ไฟฟ้า    3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา 

51 



 

 

50 

308561  ทฤษฎีควอนตมั 1     3(3-0-6) 308562  ทฤษฎีควอนตมั 1     3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา 
308686  การเขียนวจิยัส าหรับนกัฟิสิกส์   1(0-2-1) 308681  การเขียนวจิยัส าหรับนกัฟิสิกส์   1(0-2-1) เปล่ียนรหสัวชิา 
308591  สมัมนา 1      1(0-2-1) 308691  สมัมนา 1      1(0-2-1) เปล่ียนรหสัวชิา 
308698  สมัมนา 2      1(0-2-1) 308692  สมัมนา 2      1(0-2-1) เปล่ียนรหสัวชิา 
   

 

     2.3  วชิาเอกเลือก  (ไม่นอ้ยกวา่     9  หน่วยกิต) 
 

หลกัสูตรเดิม  (9  หน่วยกิต) หลกัสูตรปรับปรุง  (9  หน่วยกิต) เหตผุลในการปรับปรุง 
308603  วธีิการทางคณิตศาสตร์ส าหรับนกัฟิสิกส์ 2  3(3-0-6) 308502  วธีิการทางคณิตศาสตร์ส าหรับนกัฟิสิกส์ 2  3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา 
308604  การค านวณเชิงวทิยาศาสตร์    3(3-0-6) 308601  การค านวณเชิงวทิยาศาสตร์    3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา 
308613  ฟิสิกส์ดาราศาสตร์     3(3-0-6)                               3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา 
308614  ฟิสิกส์สุญญากาศและการประยกุต ์   3(2-3-4) 3295                                    3(2-3-4) เปล่ียนรหสัวชิา 
308615  การออกแบบและสร้างระบบสุญญากาศ   3(3-0-6)                                         3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา 

 
 

หลกัสูตรเดิม  (9  หน่วยกิต) หลกัสูตรปรับปรุง  (9  หน่วยกิต) เหตผุลในการปรับปรุง 
308616  ระบบสุญญากาศสูงมากและการประยกุต ์  3(3-0-6)                                           3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา 
308623  การถ่ายเทมวลและความร้อน    3(3-0-6)                                    3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา 
308632  ทศันศาสตร์ควอนตมั    3(3-0-6)                              3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา 
308633  ฟิสิกส์เลเซอร์     3(3-0-6)                            3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา 
308641  ทฤษฎีสนาม     3(3-0-6) 308514  ทฤษฎีสนาม     3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา 
308642  ฟิสิกส์สถานะของแขง็    3(3-0-6)                                3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา 

5
2
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308652  นิวเคลียร์ฟิสิกส์และฟิสิกส์เชิงอนุภาค   3(3-0-6)                                             3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา/ 
เปล่ียนช่ือ 

308653  ฟิสิกส์เคร่ืองปฏิกรณ์    3(3-0-6)                                  3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา 
308654  การวดัและเทคนิคทางนิวเคลียร์   3(3-0-6)                                        3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา 
308662  ทฤษฎีควอนตมั 2     3(3-0-6)                      2     3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา 
308663  ทฤษฎีสมัพทัธภาพ     3(3-0-6)                             3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา 
308672  กระบวนการทางความร้อนของพลงังานแสงอาทิตย ์ 3(3-0-6)                                                  3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา 
308673  พฒันาการทางเทคโนโลยพีลงังานแสงอาทิตย ์  3(3-0-6)                                                3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา 
308674  การออกแบบระบบพลงังาน    3(3-0-6)                                 3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา 
308687  หวัขอ้เลือกสรรทางฟิสิกส์    3(3-0-6)                                     3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา 
   

 

     2.4  วทิยานิพนธ์  (12  หน่วยกิต) 
 

หลกัสูตรเดิม  (12  หน่วยกิต) หลกัสูตรปรับปรุง  (12  หน่วยกิต) เหตผุลในการปรับปรุง 
308699  วทิยานิพนธ์                 12(0-0-36) 308699  วทิยานิพนธ์                12(0-0-36) คงเดิม 
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