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สาขาวิชาฟิสิกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
สานักวิชา/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สํานักวิชาวิทยาศาสตร์/สาขาวิชาฟิสิกส์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
Master of Science Program in Physics

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:
อักษรย่อภาษาไทย:
อักษรย่ออังกฤษ:

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
Master of Science (Physics)
วท.ม. (ฟิสิกส์)
M.Sc. (Physics)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ระดับมหาบัณฑิต
แผน ก แบบ ก 1 (การวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ์และอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมโดยไม่นับ
หน่วยกิต) จํานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ทเี่ รียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 (การวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ์และมีการศึกษารายวิชา) จํานวนหน่วยกิตที่เรียน
ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
ระดับมหาบัณฑิต
แผน ก แบบ ก 1 และ แบบ ก 2 เปนหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
เป็ นไปตามข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี สุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา
(ภาคผนวก ก) และประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และการร่วมผลิตบัณฑิตเป็นไปตาม
บันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.5 การใหปริญญาแก่ผูสาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปดสอนปการศึกษา 1/2560
สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ **/2560 วันที่ ***
สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ **/2560 วันที่ ***
7. ความพรอมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพรอมในการเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปการศึกษา 2562 (สําหรับมหาบัณฑิต) และ 2563 (สําหรับดุษฎีบัณฑิต)
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสาเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพเปนนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการ ในสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานดานอุตสาหกรรมของภาคเอกชน ตลอดจนประกอบอาชีพอิสระ
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9. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
(1) นายชูกิจ ลิมปิจานงค์ เลขประจาตัวประชาชน x xxxx xxxxx xx x
คุณวุฒิ Ph.D. (Physics), Case Western Reserve University, USA (2542)
M.S. (Physics), Case Western Reserve University, USA (2539)
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2536
ตาแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
(ภาคผนวก ค)
(2) นายสิริโชค จึงถาวรรณ เลขประจาตัวประชาชน x xxxx xxxxx xx x
คุณวุฒิ วท.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2551
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พ.ศ. 2544
ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
(ภาคผนวก ค)
(3) นายชิโนรัตน์ กอบเดช เลขประจาตัวประชาชน x xxxx xxxxx xx x
คุณวุฒิ Ph.D. (Theoretical Physics), University of London, UK (2538)
M.Sc. (Mathematical Physics), University of London, UK (2533)
วท.บ. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2532
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
(ภาคผนวก ค)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเปนตองนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เป็ น ที่ ย อมรั บ กั น เป็ น อย่ า งดี ใ นหมู่ ป ระเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว ว่ า การผลิ ต กํ า ลั ง คนด้ า น
วิทยาศาสตร์พื้นฐานที่มีคุณภาพในปริมาณที่เพียงพอนับเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งสํ าหรับการ
พัฒนาประเทศให้เจริ ญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในด้านต่าง ๆ และวิช าฟิสิ กส์นับเป็นสาขาวิช า
วิทยาศาสตร์ ที่มีความสําคัญที่ประเทศไทยยังมีความขาดแคลนอยู่มาก การผลิ ตนักฟิสิกส์ที่มี
คุณภาพจะสามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้และช่วยสนับสนุนให้ประเทศสามารถ
พึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ในระยะยาว
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ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) โดยเร่ งส่ งเสริ มการลงทุนวิจัย พัฒ นาและผลั กดันสู่ การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์และเชิงสังคม กอปรกับนโยบายการนําพาประเทศไทยไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเป็น
แนวทางในการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และพัฒนา
ผู้ ป ระกอบการทางเทคโนโลยี จึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งอาศั ย บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพและมี ศั ก ยภาพใน
หลากหลายมิติ
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
หนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 คือยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาให้
คนไทยมีทักษะ ความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ปรัชญาในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์
เพื่อมุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้และทักษะของนักฟิสิกส์ ที่ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และสนใจใฝ่รู้อย่างมีวิจารณญาณ สอดรับกับยุทธศาตร์ในการพัฒนาประเทศตามข้อ 11
เป็นอย่างดี ทั้งนี้การผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชาฟสิกส์ ถือเปนการ
ส่งเสริมใหประเทศมีจํานวนนักวิทยาศาสตร์ ที่มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหนายิ่งขึ้น
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีภารกิจหลัก 5 ประการ ได้แก่
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ
2. วิ จั ย และค้ น คว้ า เพื่ อ สร้ า งสรรค์ จ รรโลงความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการ และการนํ า
ผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
3. ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเอง
ทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาได้มากขึ้น
4. ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
5. ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและ
วัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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จึงเป็ นที่ชัดเจนว่าการดําเนิ นการปรับปรุง หลั กสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ สอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร นารี
เป็นอย่างดี
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
เป็นหลักสูตรคู่ขนานกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ประยุ ก ต์ รวมทั้ ง เป็ น หลั ก สู ต รที่ ร องรั บ หลั ก สู ต รวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าฟิสิ ก ส์ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
“มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะและความสามารถของนักฟิสิกส์ ในการเชื่อมโยงความรู้ด้าน
ฟิสิกส์ โดยพัฒนาให้เกิดความรู้ใหม่ หรือต่อยอดจากองค์ความรู้เดิมได้อย่างสร้างสรรค์ ตระหนักถึง
หน้าที่และความรับผิดชอบของตนในสังคม และสนใจใฝ่รู้อย่างมีวิจารณญาณ”
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่จะทํางานในด้านการวิจัย
และพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือของรัฐ ในการพัฒนาประเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ดําเนินงานด้านการเรียน การสอน การวิจัยการให้การศึกษาทางด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 สาขาวิช าฟิสิ กส์ สํ านักวิช า
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้เปิดให้มีการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ขึ้น โดยพิจารณาจากความ
พร้อมด้านบุคลากร ความพร้อมด้านครุภัณฑ์ อุปกรณ์การวิจัย โดยเหตุที่ในระยะแรกได้เปิดการ
เรียนการสอนเฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อันเนื่องมาจากวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านการเรียน การสอนและการวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์ผ่านการผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตซึ่งเป็นผู้ช่วยวิจัยที่มีคุณภาพ โดยระยะแรก
สาขาวิชาฟิสิกส์ได้เน้นหนักในการให้การศึกษาด้านฟิสิกส์อนุภาคและนิวเคลียร์ (Nuclear and
Particle Physics) ฟิสิกส์ด้านเครื่องเร่งอนุภาค (Accelerator Physics) การแผ่รังสีซินโครตรอน
(Synchrotron Radiation) และฟิสิกส์สสารควบแน่น (Condensed Matter Physics) และ
ต่อมาได้ขยายขอบเขตการศึกษาและวิจัยครอบคลุมไปถึงด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science)
และด้านดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ (Astronomy and astrophysics)
ด้วยปัจจัยต่างๆข้างต้น ประกอบกับความสามารถของคณาจารย์และนักศึกษาทําให้ในช่วง
ยี่ สิ บ ปี ที่ผ่ า นมา สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ มี พั ฒ นาการและเติ บโตอย่ างรวดเร็ ว จนกระทั่ง ได้ รั บการ
ประเมินและจัดอันดับโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยว่ามีความเป็นเลิศทางวิชาการวิจัย
ในสาขาวิชาฟิสิกส์สี่ครั้งติดต่อกัน ในปี พ.ศ. 2550 2552 2554 และ 2557 ซึ่งแสดงถึงศักยภาพ
ของสาขาฯ ในการผลิตผลงานวิชาการและกําลั งคนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศได้
ทั้ ง นี้ ฟิ สิ ก ส์ เ ป็ น วิ ท ยาศาสตร์ ที่ สํ า คั ญ มากแขนงหนึ่ ง ที่ มี ค วามจํ า เป็ น ต่ อ การพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของประเทศ จากรายงานของโครงการวิจัยนําร่ องเกี่ย วกับการ
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คาดการณ์สถานภาพการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์กายภาพของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของ
รัฐ 8 แห่ง ที่สนับสนุนโดยกองทุนสนับสนุนการวิจัย พบว่าประเทศไทยยังมีบุคลากรระดับสูง
ทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ที่สามารถทําการวิจัยและพัฒนาอยู่ใน
ระดับที่ต่ํามาก กอปรกับในรอบสามทศวรรษที่ผ่านมา ความเจริญก้าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และการพัฒนาด้านการเกษตรอุตสาหกรรมของประเทศไทยเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก
ทําให้เกิดการขาดแคลนกําลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันอุดมศึกษา
ที่มีอยู่แล้วก็ไม่อาจตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้อย่างเพียงพอ ทั้งด้านกําลังความสามารถ
ในการผลิ ต และความไม่ พ ร้ อ มที่ จ ะผลิ ต กํ า ลั ง คนระดั บ สู ง ให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานได้
ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) กอปรกับนโยบายการนําพาประเทศไทยไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเป็น
แนวทางในการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม จึงจําเป็น ต้อง
อาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในหลากหลายมิติ
เพื่อให้ก้าวทันต่อบริบ ทที่สํ าคัญและจําเป็นต่อการพัฒ นากําลั งคนและผลงานวิจัยด้าน
ฟิสิกส์ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป สาขาวิชาฟิสิกส์จึงได้ทําการ
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต และวิ ท ยาศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความสาคัญของหลักสูตร
ฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่สําคัญสาขาหนึ่งซึ่งเป็นองค์ความรู้รากฐานสําคัญต่อการ
สร้างสรรค์เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ แต่ประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรในสาขานี้เป็น
อย่างมาก สาขาวิชาฟิสิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงเปิดให้มีการ
เรียนการสอนในหลักสูตรบัณฑิต ศึกษา (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต)
มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 โดยพิจารณาจากความพร้อมด้านบุคลากร ความพร้อมด้านครุภัณฑ์
อุปกรณ์การวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่มหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้งของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(องค์การมหาชน) และหอดูดาวเฉลิ มพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสี มา ของ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จากความสําเร็จของสาขาวิชาฟิสิกส์ที่ผ่านมา
ทั้งผลงานการวิจัยเชิงวิช าการและการผลิตกําลังคนวิจัยระดับสูงให้แก่สถาบันการศึกษาและ
องค์กรต่าง ๆ ของประเทศ ในด้านฟิสิกส์ทฤษฎี (Theoretical Physics) ฟิสิกส์อนุภาคและ
นิวเคลียร์ (Nuclear and Particle Physics) ฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค (Accelerator Physics)
แสงซินโครตรอนและการประยุกต์ (Synchrotron Radiation and Applications) ฟิสิกส์สสาร
ควบแน่น (Condensed Matter Physics) วัสดุศาสตร์ (Materials Science) และด้านดารา
สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ (Astronomy and astrophysics) สาขาวิชาฟิสิกส์จึงได้ปรับปรุง
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาให้มีความสอดคล้องกับ บริบทที่สําคัญและจําเป็นต่อการพัฒนากําลังคน
และผลงานวิ จั ย ด้ า นฟิ สิ ก ส์ และสอดคล้ อ งกั บ นโยบายของรั ฐ ในการพั ฒ นาประเทศด้ ว ย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วัตถุประสงคของหลักสูตร
สาขาวิชาฟิสิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และนําผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ จึง
ได้ป รั บ ปรุ งหลั กสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิ ทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช าฟิสิ ก ส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์หลักฟิสิกส์ในวิชาแกนและแสดงให้เห็นถึงความ
เชี่ยวชาญในฟิสิกส์ในแขนงวิชาที่ศึกษาได้
2. ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการดําเนินการทบทวนวรรณกรรมและ
ดําเนินการวิจัยในแขนงวิชาที่ศึกษาได้
3. ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีและ/หรือเทคนิคการทดลองในการต่อ
ยอดองค์ความรู้ทางฟิสิกส์
4. ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถสื่อสาร/อธิบายผลงานวิจัยแก่ผู้เชี่ยวชาญในแขนงวิชาและ
แก่ประชาคมฟิสิกส์ทั้งในรูปแบบของการบรรยายและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะการถ่ายทอดความรู้ทางฟิสิกส์
6. ผลิตมหาบัณฑิตฟิสิกส์ทแี่ สดงออกถึงความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และมีทักษะการ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
กลยุทธ
1. พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
เพื่อใหสอดคล้องกับ การ
ความตองการของภาคราชการ
เปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมที่
และหน่วยงานอื่น ๆ ในดาน
เกี่ยวข้อง
กําลังคน การพัฒนา การวิจัย
2. พัฒนาหลักสูตรใหสอดคล้องกับ
การสรางนวัตกรรมต่าง ๆ
การเปลีย่ นแปลงดานวิชาการ 2. สร้างการมีส่วนรวมจากทุกภาค
และอุตสาหกรรม
ส่วนในการพัฒนาหลักสูตร
สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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2.
3.
4.

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
รายงานความตองการจากภาค
ส่วนต่าง ๆ
รายงานผลการฝกงานของ
นักศึกษา
รายงานการประชุมของอาจารย
ประจําหลักสูตร
ขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิต
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3. ปรับปรุงการจัดการเรียน การ 3. มีระบบติดตามและประเมินผล 5. ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ
สอนเพื่อใหนักศึกษาบรรลุ
หลักสูตรอย่างสม่ําเสมอ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการ 4. ใหความรูทางวิชาชีพแก่อาจารย 6. เอกสารการไดรับการพัฒนาทาง
เรียนรู้
เพื่อนําไปพัฒนาการจัดการเรียน
วิชาชีพของอาจารย
การสอน
7. รายงานการวิจยั เพือ่ พัฒนาการ
เรียนการสอน

สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
หลักสูตรนี้จัดการศึกษาระบบไตรภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
1 หน่วยกิต ในระบบไตรภาค เท่ากับ 12 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา เทียบเท่ากับ 0.8 หน่วย
กิตในระบบทวิภาค โดยเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ระดับมหาบัณฑิต
แผน ก แบบ ก 1 และ แบบ ก 2 เปนผู้สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา
(ภาคผนวก ก) และประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่เกี่ยวข้อง
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาบางคนอาจมีพื้นความรูไม่เพียงพอ แต่อาจพิจารณาให้มีการทดลองศึกษาได้
2.4 กลยุทธในการดาเนินการเพือ่ แกไขปัญหา/ขอจากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
มีระบบอาจารยที่ปรึกษาประจํ าตัวนักศึกษา เพื่อใหคําแนะนําแก่นักศึกษาที่มีป ญหาใน
ระหว่างทดลองเรียน
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ป มีดังนี้
จานวนรับเข้า
2560
2561
2562
2563
2564
ปีที่ 1
10
10
10
10
10
ปีที่ 2
5
10
10
10
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
5
10
10
10
2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณเป็นไปตามที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามแนวคิด
“รวมบริการ ประสานภารกิจ” โดยงบประมาณตามแผนในระยะเวลา 5 ปี แสดงในตารางดังนี้
หน่วย: พันบาท
ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2560
2561
2562
2563
2564
งบบุคลากร
10,000 11,000 12,000 13,000 14,000
งบลงทุน
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
งบดําเนินการ
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
รวม
17,000 18,000 19,000 20,000 21,000
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอรเนต
 อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
1. นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นในสาขาทางวิทยาศาสตรมาก่อน เมื่อเขา
ศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้
2. นักศึกษาสามารถขออนุมัติลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการทําวิทยานิพนธ์ เพื่อเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาได
ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา
(ภาคผนวก ก)
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 ระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1 (การวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ์ และอาจกําหนดให้ เรียนรายวิช า
เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต ) จํานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อย
กว่า 45 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 (การวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ์และมีการศึกษารายวิชา) จํานวน
หน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1
(1) กลุ่มวิชาสัมมนา
รวม
2 หน่วยกิต
105697 เสวนา 1
1 หน่วยกิต
(Colloquium I)
105797 เสวนา 2
1 หน่วยกิต
(Colloquium II)
(กลุ่มวิชาสัมมนา เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต)
(2) วิทยานิพนธ์ 1 เรื่อง
ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
105699 วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
(M.Sc. Thesis in Physics)
แผน ก แบบ ก 2
(1) กลุ่มวิชาแกน
ไม่นอยกว่า 16 หน่วยกิต
105613 กลศาสตร์
4 หน่วยกิต
(Mechanics)
105614 พลศาสตร์ไฟฟ้า
4 หน่วยกิต
(Electrodynamics)
105617 ฟิสิกส์เชิงสถิติ
4 หน่วยกิต
(Statistical Physics)
105621 ทฤษฎีควอนตัม 1
4 หน่วยกิต
(Quantum Theory I)
(2) กลุ่มวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาสัมมนา
รวม
2 หน่วยกิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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105696 สัมมนา 1
1 หน่วยกิต
(Seminar I)
105796 สัมมนา 2
1 หน่วยกิต
(Seminar II)
(4) วิทยานิพนธ์ 1 เรื่อง
ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
105699 วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
(M.Sc. Thesis in Physics)
3.1.2 รายวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
(1) กลุ่มวิชาแกน (Core Courses)
105613 กลศาสตร์
4(4-0-8)
(Mechanics)
105614 พลศาสตร์ไฟฟ้า
4(4-0-8)
(Electrodynamics)
105617 ฟิสิกส์เชิงสถิติ
4(4-0-8)
(Statistical Physics)
105621 ทฤษฎีควอนตัม 1
4(4-0-8)
(Quantum Theory I)
(2) กลุ่มวิชาสัมมนา (Seminar Courses)
105696 สัมมนา 1
1(1-0-9)
(Seminar I)
105697 เสวนา 1
1(1-0-9)
(Colloquium I)
105796 สัมมนา 2
1(1-0-9)
(Seminar II)
105797 เสวนา 2
1(1-0-9)
(Colloquium II)
105896 สัมมนา 3
1(1-0-9)
(Seminar III)
105897 เสวนา 3
1(1-0-9)
(Colloquium III)
105996 สัมมนา 4
1(1-0-9)
(Seminar IV)
สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
1(1-0-9)

105997 เสวนา 4
(Colloquium IV)
(3) กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์ (Thesis Courses)
105699 วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
(M.Sc. Thesis in Physics)
105799 วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
(สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต)
(Ph.D. Thesis in Physics (for B.Sc. holder))
105999 วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
(สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)
(Ph.D. Thesis in Physics (for M.Sc. holder))
(4) กลุ่มวิชาเลือก (Elective Courses)
รายวิชาเลือก ให้เรียน 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
105606 การทําวิจัยที่เป็นความร่วมมือขนาดใหญ่
(Research with large collaborations)
และเลือกเรียนรายวิชาเลือกอื่น จากรายวิชาต่อไปนี้
รายวิชาเลือกทั่วไป
105503 คณิตศาสตร์ประยุกต์สําหรับฟิสิกส์
(Applied Mathematics for Physics)
105622 ทฤษฎีควอนตัม 2
(Quantum Theory II)
105703 ฟิสิกส์คํานวณ
(Computational Physics)
105704 ทฤษฎีกลุ่ม
(Group Theory)
105713 กลศาสตร์ของความต่อเนื่อง
(Continuum Mechanics)
105714 ฟิสิกส์ไม่เชิงเส้น
(Nonlinear Physics)
105733 สัมพัทธภาพพิเศษและสมมาตร
(Special Relativity and Symmetry)
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4(4-0-8)

- 15 -

105734
105743
105745
105765
105782
105783
105784
105788
105823

มคอ. 2

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
สัมพัทธภาพและกาลอวกาศ
4(4-0-8)
(Relativity and Space-Time)
เทคนิคเครื่องมือการทดลองสําหรับการวิจัยฟิสิกส์
4(4-0-8)
(Instrumentation Techniques for Physics Research)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุญญากาศ
4(4-0-8)
(Vacuum Science and Technology)
สเปกโทรสโกปีของอะตอมและโมเลกุล
4(4-0-8)
(Atomic and Molecular Spectroscopy)
หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์ประยุกต์
4(4-0-8)
(Selected Topics in Applied Physics)
หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์ 1
4(4-0-8)
(Selected Topics in Physics I)
หัวข้อที่เลือกสรรสําหรับแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรม
4(4-0-8)
(Selected Topics for Industrial Problem Solving)
หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์ 2
4(4-0-8)
(Selected Topics in Physics II)
ทฤษฎีสนามควอมตัม
4(4-0-8)
(Quantum Field Theory)

รายวิชาเลือกในแขนงวิชาฟิสิกส์ทฤษฎีและฟิสิกส์อนุภาค
(Elective Courses in Theoretical Physics and Particle Physics)
105673 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค
(Nuclear and Particle Physics)
105903 วิธีการทางเรขาคณิตในฟิสิกส์
(Geometrical Methods in Physics)
105923 ทฤษฎีสนามควอมตัมขั้นสูง 1
(Advanced Quantum Field Theory I)
105924 ทฤษฎีการรบกวนไครอล
(Chiral Perturbation Theory)
105925 ทฤษฎีสนามควอมตัมขั้นสูง 2
(Advanced Quantum Field Theory II)

4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
105973 ปฏิกิริยาของไอออนหนัก
4(4-0-8)
(Heavy Ion Reactions)
105974 ระบบหลายควาร์ก
4(4-0-8)
(Multi-Quark Systems)
รายวิชาเลือกในแขนงวิชาดาราศาสตร์ ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ และจักรวาลวิทยา
(Elective Courses in Astronomy, Astrophysics, and Cosmology)
105633 ดาราศาสตร์
4(4-0-8)
(Astronomy)
105634 จักรวาลวิทยา
4(4-0-8)
(Cosmology)
105637 วีธีการและเครื่องมือทางดาราศาสตร์
4(4-0-8)
(Methods and Instrumentation for Astronomy)
105674 ดาราศาสตร์ฟิสิกส์
4(4-0-8)
(Astrophysics)
รายวิชาเลือกในแขนงวิชาฟิสิกส์สารควบแน่น
(Elective Courses in Condensed Matter Physics)
105751 ฟิสิกส์ของสารควบแน่น 1
(Condensed Matter Physics I)
105752 ฟิสิกส์ของสารควบแน่น 2
(Condensed Matter Physics II)
105753 การปลูกผลึก
(Crystal Growth)
105754 อิเล็กตรอนไมโครสโกปี
(Electron Microscopy)
105755 ทฤษฎีดิสโลเคชัน
(Dislocation Theory)
105763 สเปกโทรสโกปีของแข็ง
(Solid State Spectroscopy)
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4(4-0-8)
4(4-0-8)

- 17 -

105764

105853
105854
105855

มคอ. 2

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของผิวของแข็ง
4(4-0-8)
และวัสดุระดับนาโน
(Electronic Structures of Solid Surface
and Nanoscale Materials)
สภาพนํายวดยิ่ง
4(4-0-8)
(Superconductivity)
วิธีการคํานวณสําหรับวัสดุจริง
4(4-0-8)
(Computational Methods for Real Materials)
ฟิสิกส์ของพื้นผิว
4(4-0-8)
(Surface Physics)

รายวิชาเลือกในแขนงวิชาฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาคและแสงซินโครตรอน
(Elective courses in Accelerator Physics and Synchrotron Radiation)
105741 ฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค 1
(Accelerator Physics I)
105742 ฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค 2
(Accelerator Physics II)
105744 ทัศนศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีระบบลําเลียงแสง
(Applied Optics and Beam Line Technology)
105775 ฟิสิกส์ของแสงซินโครตรอน
(Physics of Synchrotron Radiation)

4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)

รายวิชาเลือกในสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
(Elective courses in Applied Physics)
105601 วิธีเชิงคณิตศาสตร์และเชิงตัวเลขสําหรับฟิสิกส์ประยุกต์
4(4-0-8)
Mathematical and Numerical Methods for Applied Physics
105604 การจําลองแบบและการจําลองในฟิสิกส์
4(4-0-8)
(Modeling and Simulation in Physics)
105605 ฟิสิกส์ของการประมาณ
4(4-0-8)
(Back-of-the-Envelope Physics)
105615 พลศาสตร์ไฟฟ้าประยุกต์
4(4-0-8)
(Applied Electrodynamics)
สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
4(4-0-8)

105616 อุณหพลศาสตร์
(Thermodynamics)
105618 กลศาสตร์ของไหล
(Fluid Mechanics)
105619 ฟิสิกส์กลศาสตร์และความร้อน
Mechanics and Thermal Physics
105625 ฟิสิกส์ควอนตัมประยุกต์
(Applied Quantum Physics)
105643 เทคนิคการกระเจิงและการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์
(X-ray Scattering and Diffraction Techniques)
105644 สเปกโทรสโกปีการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์และการประยุกต์ใช้
(X-ray Absorption Spectroscopy and its Applications)
105653 ฟิสิกส์วัสดุ
(Materials Physics)
105654 วัสดุนาโน
(Nanomaterials)
105655 ฟิสิกส์โพลิเมอร์
(Polymer Physics)
105656 เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติและการประยุกต์ใช้งาน
(3D Printing Technology and Applications)
105661 ทัศนศาสตร์กายภาพ 1
(Physical Optics I)
105662 ทัศนศาสตร์กายภาพ 2
(Physical Optics II)
105663 ฟิสิกส์ที่อุณหภูมิต่ํา
(Low Temperature Physics)
105664 การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
(Materials Characterization)
105665 พื้นฐานของโฟตอนนิกส์
(Fundamentals of Photonics)
105666 เทคโนโลยีเลเซอร์และการประยุกต์
(Laser Technology and Applications)
สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
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มคอ. 2

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
4(4-0-8)

105667 ทัศนศาสตร์ไม่เชิงเส้น
(Nonlinear Optics)
105668 การออกแบบระบบและอุปกรณ์เชิงทัศนศาสตร์
(Optical Systems Design)
105669 การถ่ายภาพตัดขวางด้วยแสง
(Optical Tomography)
105681 ฟิสิกส์ชีวภาพและการแพทย์เบื้องต้น
(Introduction to Biological and Medical Physics)
105682 นาโนไบโอเทคโนโลยี
(Nanobiotechnology)
105683 ทัศนศาสตร์ในทางชีวการแพทย์
(Biomedical Optics)
105684 เทคโนโลยีชีวภาพสําหรับนักวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกร
(Biotechnology for Physicists and Engineers)
105685 บทนําสู่ฟิสิกส์ประยุกต์
(Introduction to Applied Physics)
105715 อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
(Advanced Electronics)
105716 คลื่นและโซลิตอน
(Waves and Solitons)
105766 อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม 1
(Quantum Electronics I)
105767 อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม 2
(Quantum Electronics II)
105768 เลเซอร์ในอุตสาหกรรม
(Laser in Industry)
105771 การใช้งานการประมวลผลแบบกริดและกลุ่มเมฆใน
ฟิสิกส์อนุภาค
(Application of Grid and Cloud Computation in
Particle Physics)
105773 ฟิสิกส์เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
(Nuclear Reactor Physics)

4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
2(2-0-4)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)

4(4-0-8)
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105774
105785
105786
105791
105813
105814
105815
105825
105864
105865
105913
105914
105915
105953
105954
105955

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์
4(4-0-8)
(Applied Nuclear Physics)
ชีวฟิสิกส์
4(4-0-8)
(Biophysics)
ฟิสิกส์การแพทย์
4(4-0-8)
(Medical Physics)
ปฏิบัติการทดลองทัศนศาสตร์ประยุกต์
2(0-6-8)
(Applied Optics Laboratory)
ฟิสิกส์ที่ความดันสูง
4(4-0-8)
(High-Pressure Physics)
ธรณีฟิสิกส์
4(4-0-8)
(Geophysics)
ฟิสิกส์บรรยากาศ
4(4-0-8)
(Atmospheric Physics)
การคํานวณเชิงควอนตัม
4(4-0-8)
(Quantum Computation)
พื้นฐานของฮอโลกราฟี
4(4-0-8)
(Fundamentals of Holography)
ทัศนศาสตร์เชิงข้อมูล
4(4-0-8)
(Information Optics)
อุปกรณ์และการอัตโนมัติเชิงอุตสาหกรรม
4(4-0-8)
(Industrial Instrumentations and Automations)
เทคโนโลยีเซนเซอร์และทรานซดิวเซอร์
4(4-0-8)
(Sensor and Transducer Technology)
เทคโนโลยีหน่วยเก็บข้อมูล
4(4-0-8)
(Data Storage Technology)
เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนํา
4(4-0-8)
(Semiconductors Technology)
นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
4(4-0-8)
(Nanoscience and Nanotechnology)
เทคโนโลยีแผ่นฟิล์มบางและการประยุกต์
4(4-0-8)
(Thin-film Technology and Applications)
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มคอ. 2

เพื่อเป็นประโยชน์ในการเตรียมบัณฑิตที่มีความพร้อมเป็นผู้ประกอบการและการสร้างนวัตกรรมตาม
นโยบายพัฒนาประเทศ “ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)” จึงแนะนํารายวิชาเลือกนอกเหนือจาก
โครงสร้างหลักสูตร ดังต่อไปนี้
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
205501 ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
2(2-0-4)
(Entrepreneurship and Innovation)

ความหมายของเลขรหัสวิชา
พิจารณาตัวเลขประจําวิชาเริ่มจากทางซ้ายมือ ดังนี้
ตัวเลขที่ 1
แสดงถึง สํานักวิชาที่รับผิดชอบ
เช่น เลข 1 หมายถึง สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
ตัวเลขที่ 2 และ 3 แสดงถึง สาขาวิชาที่รับผิดชอบ
เช่น เลข 05 หมายถึง สาขาวิชาฟิสิกส์
ตัวเลขที่ 4
แสดงถึง ระดับของรายวิชา
เลข 5 หมายถึง วิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง
เลข 6 หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษาขั้นต้น
เลข 7 หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษาขั้นกลาง
เลข 8-9 หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษาขั้นสูง
ตัวเลขที่ 5
แสดงถึง แขนงวิชา
เลข 0 หมายถึง ฟิสิกส์ทั่วไป คณิตศาสตร์สําหรับฟิสิกส์ ฟิสิกส์
คํานวณ (General Physics, Mathematical
Physics, Computational Physics)
เลข 1 หมายถึง กลศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก อุณหพลศาสตร์
ฟิสิกส์เชิงสถิติ (Mechanics, Electricity and
Magnetism, Thermodynamics, Statistical
Physics)
เลข 2 หมายถึง ทฤษฎีสนามควอมตัม ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์เชิง
ทฤษฎี (Quantum Field Theory, Quantum
Physics, Theoretical Physics)
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ตัวเลขที่ 6

เลข 3 หมายถึง สัมพัทธภาพ ความโน้มถ่วง ดาราศาสตร์
(Relativity, Gravitation, Astronomy)
เลข 4 หมายถึง ฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค การแผ่รังสีซินโครตรอน
(Accelerator Physics, Synchrotron
Radiation)
เลข 5 หมายถึง ฟิสิกส์สถานะของแข็ง ฟิสิกส์ของสารควบแน่น
(Solid State Physics, Condensed Matter
Physics)
เลข 6 หมายถึง ฟิสิกส์ของอะตอมและโมเลกุล ทัศนศาสตร์
(Molecular and Atomic Physics, Optics)
เลข 7 หมายถึง ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค ดาราศาสตร์ฟิสิกส์
(Nuclear and Elementary Particle Physics,
Astrophysics)
เลข 8 หมายถึง หัวข้อที่เลือกสรร และแขนงอื่น ๆ (Selected
Topics and Others)
เลข 9 หมายถึง ปฏิบัติการ สัมมนา วิทยานิพนธ์ (Laboratory,
Seminar, Thesis)
แสดงถึง ลําดับวิชาในแต่ละแขนง
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มคอ. 2

3.1.3 แผนการศึกษา
ระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
แผน ก แบบ ก 1 (การวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์และอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม
โดยไม่นับหน่วยกิต)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
105699 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

3

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
105699 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

6

สอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination)
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
(Thesis Proposal Defense)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
105699 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
12 105699 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

9

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
105697 เสวนา 1 (Colloquium I)

1

105699 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
105797 เสวนา 2 (Colloquium II)

1

105699 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

6

สอบวิทยานิพนธ์
(Thesis Examination)
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แผน ก แบบ ก 2 (การวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์และมีการศึกษารายวิชา)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
105613 กลศาสตร์ (Mechanics)

105614 พลศาสตร์ไฟฟ้า
(Electrodynamics)

4

4

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
105621 ทฤษฎีควอนตัม 1
(Quantum Theory I)

4

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
105617 ฟิสิกส์เชิงสถิติ (Statistical
Physics)

4

105606 การทําวิจัยที่เป็นความ
ร่วมมือขนาดใหญ่ (Research with
large collaboration)

2

105696 สัมมนา 1 (Seminar I)

1

วิชาเลือก (Elective Course)

4

วิชาเลือก (Elective Course)

4

สอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination)
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
(Thesis Proposal Defense)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเลือก (Elective Course)
105699 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

4

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเลือก (Elective Course)

6

105699 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

4

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
105796 สัมมนา 2 (Seminar II)

1

6

105699 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

4

สอบวิทยานิพนธ์
(Thesis Examination)

หมายเหตุ
นักศึกษาทุกคนควรฝึกทักษะการสอนโดยเป็นผู้ช่วยสอนในรายวิชาระดับปริญญาตรี
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
(ภาคผนวก ข)
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มคอ. 2

3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารยประจาหลักสูตร
(1) นายชูกิจ ลิมปิจานงค์
เลขประจาตัวประชาชน x xxxx xxxxx xx x
คุณวุฒิ Ph.D. (Physics), Case Western Reserve University, USA (2542)
M.S. (Physics), Case Western Reserve University, USA (2539)
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2536
ตาแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รายวิชา 105614 พลศาสตร์ไฟฟ้า
รายวิชา 105751 ฟิสิกส์ของสารควบแน่น 1
รายวิชา 105752 ฟิสิกส์ของสารควบแน่น 2
รายวิชา 105854 วิธีการคํานวณสําหรับวัสดุจริง
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่
รายวิชา 105654 วัสดุนาโน
รายวิชา 105953 เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนํา
(2) Mr. Yupeng Yan
เลขประจาตัวประชาชน x xxxx xxxxx xx x
คุณวุฒิ Ph.D. (Physics), Tuebingen University, Germany (2537)
M.Sc. (Physics), Nankai University, P. R. China (2530)
B.Sc. (Physics), Nankai University, P. R. China (2527)
ตาแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รายวิชา 105503 คณิตศาสตร์ประยุกต์สําหรับฟิสิกส์
รายวิชา 105622 ทฤษฎีควอนตัม 2
รายวิชา 105673 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค
รายวิชา 105704 ทฤษฎีกลุ่ม
รายวิชา 105733 สัมพัทธภาพพิเศษและสมมาตร
รายวิชา 105734 สัมพัทธภาพและกาลอวกาศ
รายวิชา 105823 ทฤษฎีสนามควอมตัม
รายวิชา 105924 ทฤษฎีการรบกวนไครอล
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่
รายวิชา 105773 ฟิสิกส์เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มคอ. 2

- 26 -

รายวิชา 105814
รายวิชา 105825
รายวิชา 105974

ธรณีฟิสิกส์
การคํานวณเชิงควอนตัม
ระบบหลายควาร์ก

(3) นายสันติ แม้นศิริ
เลขประจาตัวประชาชน x xxxx xxxxx xx x
คุณวุฒิ D.Phil. (Materials Science), University of Oxford, UK (2544)
M.Sc. (Ceramic Processing), University of Leeds, UK (2540)
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2538
ตาแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รายวิชา 105783 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่
รายวิชา 105616 อุณหพลศาสตร์
รายวิชา 105653 ฟิสิกส์วัสดุ
รายวิชา 105654 วัสดุนาโน
รายวิชา 105655 ฟิสิกส์โพลิเมอร์
รายวิชา 105664 การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
รายวิชา 105954 นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
(4) Mr. Joewono Widjaja
เลขประจาตัวประชาชน x xxxx xxxxx xx x
คุณวุฒิ D.Eng. (Electronic Engineering), Hokkaido University, Japan (2537)
M.Eng. (Electronic Engineering), Hokkaido University, Japan (2534)
B.Eng. (Electronic Engineering), Satya Wacana Christian University,
Indonesia (2529)
ตาแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รายวิชา 105614 พลศาสตร์ไฟฟ้า
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่
รายวิชา 105661 ทัศนศาสตร์กายภาพ 1
รายวิชา 105662 ทัศนศาสตร์กายภาพ 2
รายวิชา 105791 ปฏิบัติการทดลองทัศนศาสตร์ประยุกต์
รายวิชา 105666 เทคโนโลยีเลเซอร์และการประยุกต์
รายวิชา 105864 พื้นฐานของฮอโลกราฟี
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รายวิชา 105865
รายวิชา 105866

มคอ. 2

ทัศนศาสตร์เชิงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม

(5) นายประสาท สืบค้า
เลขประจาตัวประชาชน x xxxx xxxxx xx x
คุณวุฒิ Ph.D. (Physics), Arizona State University, USA (2527)
M.S. (Physics), Indiana University, USA (2523)
วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2517
กศ.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2515
ตาแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รายวิชา 105614 พลศาสตร์ไฟฟ้า
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่
รายวิชา 105773 ฟิสิกส์เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
รายวิชา 105774 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์
(6) นายประพันธ์ แม่นยา
เลขประจาตัวประชาชน x xxxx xxxxx xx x
คุณวุฒิ D.Phil. (Materials Science), University of Oxford, UK (2538)
M.Sc. (Nuclear Physics), University of Oxford, UK (2534)
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2532
ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รายวิชา 105753 การปลูกผลึก
รายวิชา 105755 ทฤษฎีดิสโลเคชัน
รายวิชา 105783 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่
รายวิชา 105653 ฟิสิกส์วัสดุ
รายวิชา 105754 อิเล็กตรอนไมโครสโกปี
(7) นางสาวพวงรัตน์ ไพเราะ
เลขประจ าตั ว ประชาชน x
xxxx คุณวุฒิ Ph.D. (Physics), University of Toronto, Canada (2544)
M.Sc. (Physics), University of Toronto, Canada (2539)
วท.บ. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537
ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
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ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รายวิชา 105613 กลศาสตร์
รายวิชา 105617 ฟิสิกส์เชิงสถิติ
รายวิชา 105853 สภาพนํายวดยิ่ง
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่
รายวิชา 105618 กลศาสตร์ของไหล
(8) นายประยูร ส่งสิริฤทธิกุล
เลขประจาตัวประชาชน x xxxx xxxxx xx x
คุณวุฒิ Ph.D. (Physics), Gothenburg University, Sweden (2540)
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2533
ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รายวิชา 105741 ฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค 1
รายวิชา 105742 ฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค 2
รายวิชา 105744 ทัศนศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีระบบลําเลียงแสง
รายวิชา 105775 ฟิสิกส์ของแสงซินโครตรอน
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่
รายวิชา 105643 เทคนิคการกระเจิงและการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์
รายวิชา 105644 สเปกโทรสโกปีการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์และการประยุกต์ใช้
(9) นายรัตติกร ยิ้มนิรัญ
เลขประจาตัวประชาชน x xxxx xxxxx xx x
คุณวุฒิ Ph.D. (Materials Science and Engineering: Ceramics Science),
The Pennsylvania State University, USA (2544)
M.S. (Physics), University of Tennessee, Knoxville, USA (2538)
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2536
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2534
ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รายวิชา 105614 พลศาสตร์ไฟฟ้า
รายวิชา 105617 ฟิสิกส์เชิงสถิติ
รายวิชา 105743 เทคนิคเครื่องมือการทดลองสําหรับการวิจัยฟิสิกส์
รายวิชา 105783 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่
สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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รายวิชา 105615
รายวิชา 105665
รายวิชา 105815

มคอ. 2

พลศาสตร์ไฟฟ้าประยุกต์
ชีวฟิสิกส์
ฟิสิกส์บรรยากาศ

(10) นายสิริโชค จึงถาวรรณ
เลขประจาตัวประชาชน x xxxx xxxxx xx x
คุณวุฒิ วท.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2551
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พ.ศ. 2544
ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รายวิชา 105703 ฟิสิกส์คํานวณ
รายวิชา 105783 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่
รายวิชา 105604 การจําลองแบบและการจําลองในฟิสิกส์
รายวิชา 105614 พลศาสตร์ไฟฟ้า
(11) นายชิโนรัตน์ กอบเดช
เลขประจาตัวประชาชน x xxxx xxxxx xx x
คุณวุฒิ Ph.D. (Theoretical Physics), University of London, UK (2538)
M.Sc. (Mathematical Physics), University of London, UK (2533)
วท.บ. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2532
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รายวิชา 105503 คณิตศาสตร์ประยุกต์สําหรับฟิสิกส์
รายวิชา 105614 พลศาสตร์ไฟฟ้า
รายวิชา 105617 ฟิสิกส์เชิงสถิติ
รายวิชา 105621 ทฤษฎีควอนตัม 1
รายวิชา 105622 ทฤษฎีควอนตัม 2
รายวิชา 105673 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค
รายวิชา 105925 ทฤษฎีสนามควอมตัมขั้นสูง 2
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่
รายวิชา 105771 การใช้งานการประมวลผลแบบกริดและกลุ่มเมฆในฟิสิกส์อนุภาค
(12) นายวรวัฒน์ มีวาสนา
เลขประจาตัวประชาชน x xxxx xxxxx xx x
คุณวุฒิ Ph.D. (Physics), Stanford University, USA (2551)
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M.S. (Physics), Stanford University, USA (2550)
B.S. (Physics), University of California, Santa Barbara, USA (2545)
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รายวิชา 105617 ฟิสิกส์เชิงสถิติ
รายวิชา 105763 สเปกโทรสโกปีของแข็ง
รายวิชา 105783 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่
รายวิชา 105605 ฟิสิกส์ของการประมาณ
รายวิชา 105663 ฟิสิกส์ที่อุณหภูมิต่ํา
รายวิชา 105643 เทคนิคการกระเจิงและการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์
รายวิชา 105644 สเปกโทรสโกปีการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์และการประยุกต์ใช้
รายวิชา 105715 อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
(13) Mr. Michael F. Smith
เลขประจาตัวประชาชน x xxxx xxxxx xx x
คุณวุฒิ Ph.D. (Physics), University of Toronto, Canada (2548)
M.Sc. (Physics), University of Toronto, Canada (2543)
B.Sc. (Physics), McMaster University, Canada (2541)
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รายวิชา 105613 กลศาสตร์
รายวิชา 105617 ฟิสิกส์เชิงสถิติ
รายวิชา 105621 ทฤษฎีควอนตัม 1
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่
รายวิชา 105625 ฟิสิกส์ควอนตัมประยุกต์
รายวิชา 105716 คลื่นและโซลิตอน
(14) นายอายุทธ ลิ้มพิรัตน์
เลขประจาตัวประชาชน x xxxx xxxxx xx x
คุณวุฒิ วท.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2552
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2548
วท.บ. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
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รายวิชา 105613 กลศาสตร์
รายวิชา 105763 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่
รายวิชา 105773 ฟิสิกส์เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
รายวิชา 105774 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์
รายวิชา 105973 ปฏิกิริยาของไอออนหนัก
(15) นายพนมศักดิ์ มีมนต์
เลขประจาตัวประชาชน x xxxx xxxxx xx x
คุณวุฒิ Ph.D. (Optics) University of Central Florida (2553)
M.S. (Optics) University of Central Florida (2550)
วศ.บ. (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2543)
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รายวิชา 105615 พลศาสตร์ไฟฟ้าประยุกต์
รายวิชา 105863 เทคโนโลยีเลเซอร์และการประยุกต์
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่
รายวิชา 105662 ทัศนศาสตร์กายภาพ 2
รายวิชา 105668 การออกแบบระบบและอุปกรณ์เชิงทัศนศาสตร์
รายวิชา 105669 การถ่ายภาพตัดขวางด้วยแสง
รายวิชา 105685 บทนําสู่ฟิสิกส์ประยุกต์
รายวิชา 105785 ฟิสิกส์การแพทย์
(16) นายสาโรช รุจิรวรรธน์
เลขประจาตัวประชาชน x xxxx xxxxx xx x
คุณวุฒิ Ph.D. (Physics), University of Illinois at Chicago, USA (2543)
M.S. (Physics), University of Illinois at Chicago, USA (2541)
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2535
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รายวิชา 105613 กลศาสตร์
รายวิชา 105614 พลศาสตร์ไฟฟ้า
รายวิชา 105745 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุญญากาศ
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่
รายวิชา 105736 เครื่องมือและสเปกโทรสโกปีทางดาราศาสตร์
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รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา

105913
105914
105915
105953
105955

อุปกรณ์และการอัตโนมัติเชิงอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีเซนเซอร์และทรานซดิวเซอร์
เทคโนโลยีหน่วยเก็บข้อมูล
เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนํา
เทคโนโลยีแผ่นฟิล์มบางและการประยุกต์ใช้

(17) นางสาวนวลวรรณ สงวนศักดิ์
คุณวุฒิ Ph.D. (Astrophysics), University of Durham, UK (2539)
วท.ม. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2534
วท.บ. (ฟิสิกส์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2532
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รายวิชา 105674 ดาราศาสตร์ฟิสิกส์
ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่
รายวิชา 105633 ดาราศาสตร์
รายวิชา 105634 จักรวาลวิทยา
(18) นายขรรค์ชัย โกศลทองกี่
เลขประจาตัวประชาชน x xxxx xxxxx xx x
คุณวุฒิ วท.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2547
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2542
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รายวิชา 105503 คณิตศาสตร์ประยุกต์สําหรับฟิสิกส์
รายวิชา 105613 กลศาสตร์
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่
รายวิชา 105675 ฟิสิกส์การแพทย์
รายวิชา 105774 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์
(19) นางสาววรศม กุนทีกาญจน์
คุณวุฒิ Ph.D. (Applied Physics), Stanford University, USA (2556)
M.Sc. (Applied Physics), Stanford University, USA (2552)
Sc.B. (Honors), Brown University, USA (2549)
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
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ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รายวิชา 105783 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่
รายวิชา 105601 คณิตศาสตร์สําหรับฟิสิกส์ประยุกต์
รายวิชา 105615 พลศาสตร์ไฟฟ้าประยุกต์
รายวิชา 105653 ฟิสิกส์วัสดุ
(20) นางสาววรินทร ศรีทะวงศ์
คุณวุฒิ Ph.D. (Physics), The Graduate University for Advanced Studies,
Japan (2553)
วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
วท.บ. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รายวิชา 105704 ทฤษฎีกลุ่ม
รายวิชา 105733 สัมพัทธภาพพิเศษและสมมาตร
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่
รายวิชา 105734 สัมพัทธภาพและกาลอวกาศ
รายวิชา 105823 ทฤษฎีสนามควอนตัม
(21) นายวิวัฒน์ นวลสิงห์
เลขประจาตัวประชาชน x xxxx xxxxx xx x
คุณวุฒิ Ph.D. (Physics of Nanostructures and Advanced Materials),
University of the Basque Country (2557)
M.Sc. (Nanoscience), University of the Basque Country (2554)
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่
รายวิชา 105654 วัสดุนาโน
รายวิชา 105954 นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
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3.2.2 อาจารยผู้สอน
(1) นางสาวสุกัญญา เตชะไตรภพ
คุณวุฒิ Ph.D. (Electrical Engineering), University of Maryland at College
Park, USA (2545)
M.Eng. (Electrical Engineering), University of Maryland at College
Park, USA (2540)
วท.ม. (ฟิสิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2538
วท.บ. (ฟิสิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2535
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รายวิชา 105615 พลศาสตร์ไฟฟ้าประยุกต์
ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่
รายวิชา 105665 พื้นฐานของโฟตอนนิกส์
รายวิชา 105666 พื้นฐานของโฟตอนนิกส์
รายวิชา 105667 ทัศนศาสตร์ไม่เชิงเส้น
รายวิชา 105766 อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม 1
รายวิชา 105767 อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม 2
รายวิชา 105768 เลเซอร์ในอุตสาหกรรม
3.2.3 อาจารยพิเศษ
ปัจจุบันยังไม่มอี าจารย์พิเศษที่สอนประจําหลักสูตร
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การดําเนินงานจัดทําวิจัยภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา การเขียนวิ ทยานิพนธ์
และ การสอบวิทยานิพนธ์
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
เพื่อใหผูเรียนเขาใจวิธีการวิจัยทางดานฟสิกส์ โดยสามารถวิเคราะห์ วางแผนการทดลอง
สรุปและนําเสนอผลงานวิจัย โดยกําหนดผลการเรียนรูดังนี้
(1) มีความซื่อสัตยเชิงวิชาการ เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่น
(2) รูหลักการและทฤษฎีทางฟสิกส์เพียงพอที่จะอธิบายผลการทดลอง
(3) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเปนระบบและสรุปผลการวิจัยโดยอาศัยทักษะเชิงตัวเลข
(4) สามารถนําเสนอผลการวิจัยโดยใชรูปแบบที่เหมาะสม
5.3 ช่วงเวลา
ตามแผนการศึกษา
5.4 จานวนหน่วยกิต
ตามข้อกําหนดของหลักสูตร
5.5 การเตรียมการ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้คําแนะนําในการเลือกปญหาทางฟสิกส์เพื่อดําเนินการวิจัย
และนักศึกษาตองทําการวางแผนการดําเนินการค้นคว้า ระเบียบวิธีวิจัย ทดลอง วิเคราะห์ผล
พร้อมทั้งทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินจากขั้นตอนการดําเนินการวิจัย กล่าวคือ การวางแผนการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย
การวิเคราะห์ขอมูล การสรุปผลการวิจัย การนําเสนอผลต่อกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจน
การตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีความใฝรู้ โดยใชทักษะ
- ส่งเสริมใหคนคว้าและแกปญหาโดยใชหลักการทาง
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
- ส่งเสริมใหเรียนรูดวยการแสวงหาความรูดวยตนเอง
- เน้นการทําวิจัย กระบวนการวิจัยที่นําไปใชจริง
มีภาวะผูนําและความรับผิดชอบ - มีกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน ในการสัมมนา ที่ส่งเสริมให้
นักศึกษามีภาวะผูนําทางความคิดกล้าแสดงออก และมี
ความรับผิดชอบต่อผลงานที่นําเสนอ
- มีการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อส่งเสริมใหนักศึกษามี
ความรับผิดชอบ ตลอดจนแสดงออกซึ่งศักยภาพดาน
ภาวะผูนํา
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแต่ละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตยสุจริต รู้จักการแบ่งเวลาและทํางานให้เต็มกําลังความสามารถ
(2) มีการควบคุมตนเอง มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ สร้างความเคารพและ
ศรัทธาในตนเองได้
(3) มีจิตสํานึกสาธารณะอย่างเข้มแข็ง เป็นพลเมืองที่มีความห่วงใยและรักชาติ
(4) เคารพสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความคิดเห็นของผู้อื่น
(5) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
หลักสูตรกําหนดใหมีการสอดแทรกนําประเด็นปญหาของสังคมมาอภิปรายในวิชาที่
เกี่ยวของ การแนะนําการปฏิบัติที่ถูกตองตามหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ เช่น การ
อ้างอิงผลงานวิชาการให้ถูกตองและครบถวน และนําเสนอข้อมูลผลงานวิจัยใหถูกตอง
ตามข อเท็ จ จริ ง การปฏิ บั ติ ต นระหว่ า งเรี ย น การส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษามี น้ํ า ใจและ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผูอื่น
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากความตรงเวลาของนักศึกษาในการส่งงานที่ไดรับมอบหมาย และ
การร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
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(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเขาร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร การเข้าฟังสัมมนารับเชิญ การบรรยายเชิงวิชาการ
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในรายงาน การสอบ และการลอกงานของผู้อื่น
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู้
(1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางดานฟสิกส์ขั้นสูง
(2) มี ค วามรู้ เ ท่ า ทั น ในสภาวการณ์ ข องโลกปั จ จุ บั น ที่ มี ค วามเปลี่ ย นแปลงอยู่
ตลอดเวลา สามารถติดตามความก้าวหนาทางวิชาการดานฟสิกส์ และวงการวิจัยได้
(3) อธิบ ายความเชื่อ มโยงแบบบู รณาการของศาสตร์ ห ลั กในการดํ าเนิน ชีวิ ต มี
ความรู้ขั้นสูงทางวิทยาศาสตรด้านต่าง ๆ และสามารถนํามาบูรณาการการค้นคว้าวิจัยได้
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรูดานความรู้
เนนการสอนที่ผู เรียนสามารถแสวงหาความรู เพิ่มเติมจากงานที่มอบหมาย เชิญ
วิทยากรพิเศษมาให้ความรู้ รวมทั้งกฎหมายที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในวิช าต่าง ๆ และวิช า
สัมมนา จัดการเรียนแบบอภิปรายกลุ่มถึงหลักการและทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจ
ที่ถ่องแท้
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาในวิธีต่าง ๆ ดังนี้
(1) สอบกลางภาคและปลายภาค
(2) รายงานเรื่องที่ให้ศึกษา
(3) การนําเสนอในชั้นเรียน
(4) มีส่วนร่วมในการอภิปรายและตอบปญหาในชั้นเรียน
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปัญญา
(1) สามารถคิ ด วิ เ คราะห อย่ า งเป นระบบ และมี เ หตุ มี ผ ล ตามวิ ธี ก ารทาง
วิทยาศาสตร์ สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจ วิเคราะห์และประเมินข้อมูลจาก
หลักฐานได้และนําข้อสรุปมาใช้
(2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นนวัตกรรม
ทางความคิด นําความรูทางฟสิกส์ไปประยุกตใช้กับสถานการณต่าง ๆ ไดอย่างถูกตองและ
เหมาะสม
(3) มี ค วามเป็ น ผู้ ใ ฝ่ รู้ เ พื่ อ การศึ ก ษาที่ ยั่ ง ยื น ตลอดชี วิ ต สามารถวิ เ คราะห์ แ ละ
สังเคราะห์ความรูจากแหล่งต่าง ๆ ที่หลากหลายไดอย่างถูกตอง เพื่อนําไปสู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรม
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2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
เนนการสอนที่ก ระตุ น ให้ นั กศึ กษาคิ ดวิ เ คราะห์ ร่ว มอภิป รายปญหาต่า ง ๆ กั บ
อาจารย ตลอดจนให้นักศึกษาคนควาดวยตนเอง และจัดทํากรณีศึกษาภายใตการแนะนํา
ของอาจารย
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) การสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ไขปญหาตามลําดับขั้นตอนในหลักการ
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์
(2) การประเมินจากการอภิปรายในชั้นเรียน หรือรายงานจากกรณีศึกษา
(3) การสอบเคาโครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบปากเปล่า
2.4 ทักษะความสัมพันธระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผูนํา โดยสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นํา และสมาชิกที่ดี
(2) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
(3) รู้ จั ก ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมเพื่ อการปรั บตั ว ในการทํ า งานและอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคม สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณ์ และวัฒนธรรมองคกร
(4) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู ด านทักษะความสัมพันธระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธระหว่างผู สอนกับผู เรียน และผู เรียน
กับ ผู เรี ย น ร่ ว มกัน คิ ดในการแกปญหาและแบ่ง ความรั บผิ ด ชอบในการทํ างานร่ว มกั น
รวมทั้งฝึกความเปนผู นํ าในการอภิปรายในแต่ล ะหัวขอ และมีระเบียบปฏิบัติในการใช
เครื่องมือร่วมกัน
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมิน จากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึก ษาในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทํ า
ร่วมกัน รวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบการใช้เครื่องมืออย่างถูกตอง
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถสรุปประเด็น และมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร เลือกใช้รูปแบบการ
สื่อสารที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
(2) มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย
และสื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต
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(3) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ข้อมูลทางสถิติและตรรกศาสตร์ที่จําเป็นต่อการ
ดํารงชีวิต
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหมีการนําเสนอผลงานวิจัยในวิชาสัมมนา และงานประชุมวิชาการที่มีการวิเคราะห์
และส่งเสริมใหนักศึกษานําเสนอผลงานต่อผูร่วมฟง
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ดานทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากการนําเสนอรายงานที่มีการใชคณิตศาสตรและสถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล
(2) ประเมินจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
(ภาคผนวก ง)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เกณฑ์การใหระดับคะแนนมีทั้งระบบการใหคะแนนแบบแสดงค่าระดับขั้นและแบบไม่แสดงค่า
ระดับขั้น ระบบการใหคะแนนแบบแสดงค่าระดับขั้นแบ่งเปน 6 ระดับ คือ A B+ B C+ C และ F
ซึ่งคิดเปนค่าระดับขั้น 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 และ 0 ตามลําดับ
สําหรับระบบการให้คะแนนแบบไม่แสดงค่าระดับขั้นแสดงดวยสัญลักษณและความหมายต่อไปนี้
S ผลการประเมินเป็นที่พอใจ (Satisfactory)
U ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
W ได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชา (Withdrawal)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 อาจารยผู รั บ ผิ ดชอบหลักสู ตรประเมินขอสอบหรือวิธีการประเมินของแต่ละรายวิช าว่า
สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรูหรือไม่
2.2 การประเมินผลของแต่ละรายวิชาตองผ่านที่ประชุมของสาขาวิชาหรือคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรที่ไดรับแต่งตั้งก่อนประกาศผลระดับขั้นให้นักศึกษาทราบ
3. เกณฑการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษา
ขั้นบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารยใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารยใหม่ใหรูจักมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใหเขาใจวัตถุ
ประสงคและเปาหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดใหมีอาจารยพี่
เลี้ยงช่วยใหคําแนะนําต่าง ๆ แก่อาจารยใหม่
1.2 ใหความรูแก่อาจารยใหม่ในดานการบริหารวิชาการของสํานักวิชา การประกันคุณภาพ
การศึกษา ระเบียบขอบังคับ และประกาศที่เกี่ยวของ เพื่อให้อาจารยปฏิบัติตนไดอย่างถูกตอง
เข้าใจและอยู่ในสังคมของมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข
1.3 มีการแนะนําอาจารยพิเศษใหเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของหลักสูตรตลอดจนรายวิชา
ที่จะสอน พรอมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องใหกับอาจารยพิเศษ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาความรูและทักษะดานวิชาชีพ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยมีสถานพัฒนาคณาจารย์ หลักสูตรอบรมสําหรับอาจารยใหม่เกี่ยวกับการ
สอนทั่ว ไป รวมทั้ง การวั ด และประเมิน ผลเบื้อ งตน และมีร ะบบอาจารย์ พี่เลี้ ยง (Mentoring
System) เพื่อให้คําแนะนําในด้านการสอน การวิจัยต่าง ๆ
2. อาจารยทั้งหมดตองไดรับการพัฒนา โดยอาจเขารับการอบรมดานวิชาชีพในหลักสูตร
เกี่ยวกับการสอนแบบต่าง ๆ การสรางแบบทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรูที่
อิงพัฒนาการของผูเรียน การใชคอมพิวเตอรในการจัดการเรียนการสอน และการใชและผลิตสื่อ
การสอน
3. สนับสนุนใหมีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2.2 การพัฒนาทางวิชาการ
1. สนับสนุนใหอาจารยเขาร่วมการอบรมหรือประชุมสัมมนาวิชาการทางฟสิกส์ หรือสาขา
ทีเ่ กี่ยวข้อง
2. ส่งเสริมใหอาจารยทําวิจัย และนําเสนอผลการวิจัยในที่ประชุมทางวิช าการ ตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการ
3. สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้น
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
อาจารย์ประจําจํานวน 3 คน เปนผูรับผิดชอบหลักสูตร และมีอาจารย์ประจําจํานวน 5 คนเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตร มีหน้าที่ วางแผนการจัดการเรียนการสอนในเบื้องต้น ทั้งนี้คุณสมบัติของ
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รเป็ น ไปตาม กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
สาขาวิชาจัดให้มีการประชุมอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อพิจารณากํากับการดําเนินงานของแต่ละ
หลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน อาทิ ที่ประชุมสาขาวิชา เป็นผู้พิจารณากําหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่
ละรายวิชา รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการศึกษาของทุกรายวิชา ตลอดจนร่วมกันวิเคราะห์
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
หัวหน้าสาขานําเสนอคณะผูบริหารของสํานักวิชา (คณะกรรมการประจําสํานักวิชา) เพื่อให้ทราบ
ผลการดําเนิ น งานของแต่ล ะหลั กสู ตร อนุมัติผ ลการศึกษาของทุกรายวิชา ให้ ความเห็ นชอบการ
ปรั บปรุงและพัฒ นาหลักสูตร ทั้งนี้มีคณบดีเปนผู กํากับดูแลและคอยให้คําแนะนํา ตลอดจนมอบ
นโยบายปฏิบัติใหแก่สาขาวิชา
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้จัดให้มีระบบประเมินผู้สอนโดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน เพื่อสะท้อน
ผลการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งเพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอน
ต่อไป
2. บัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และนําผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ จึง
ได้ป รั บ ปรุ งหลั กสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช าฟิสิ ก ส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ขึ้น โดยมุ่งหวังให้บัณฑิตมีคุณภาพและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังนี้
1. ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ ส ามารถประยุ ก ต์ ห ลั ก ฟิ สิ ก ส์ ใ นวิ ช าแกนและแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความ
เชี่ยวชาญในฟิสิกส์ขั้นสูงในแขนงวิชาที่ศึกษาได้
2. ผลิตบัณฑิตที่สามารถดําเนินการทบทวนวรรณกรรมในแขนงวิชาที่ศึกษาได้
3. ผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีและ/หรือเทคนิคการทดลองในการต่อยอด
องค์ความรู้ทางฟิสิกส์
4. ผลิตบัณฑิตที่สามารถสื่อสาร/อธิบายผลงานวิจัยแก่ผู้เชี่ยวชาญในแขนงวิชาและแก่
ประชาคมฟิสิกส์ทั้งในรูปแบบของการบรรยายและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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5. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการสอนฟิสิกส์
6. ผลิ ตบั ณฑิตฟิสิกส์ ที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และมีทักษะการ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น
โดยสามารถประกอบอาชีพเปนนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการ ในสถาบันการศึกษา
สถาบันวิจัย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานดานอุตสาหกรรมของภาคเอกชน ตลอดจน
ประกอบอาชีพอิสระ
ผู้ที่จะสําเร็จการศึกษาจะต้องมีผลงานวิชาการที่ได้มาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยโดยสภา
วิชาการกําหนด อาทิ มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus หรือ
ฐานข้อมูลที่ สกอ. ยอมรับ
3. นักศึกษา
การรับเข้าศึกษา
เป็ นไปตามข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา
(ภาคผนวก ก) และประกาศของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี โดยผู้สนใจเข้าศึกษา จะยื่นใบ
สมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ หรือทางอินเตอร์เนต ผ่านศูนย์บริการการศึกษา จากนั้น
ศูนย์บริการการศึกษาจะรวบรวมรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาของแต่ละหลักสูตรและแจ้งให้สาขาวิชา
ดําเนินการคัดเลือก โดยจะทําการทดสอบความรู้พื้นฐานและสัมภาษณ์ จากนั้นสาขาวิชาจะแจ้ง
ผลการคัดเลือกให้ ศูนย์บริการการศึกษาทราบ เพื่อศูนย์บริการการศึกษาจะได้ จัดทําประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และรับขึ้นทะเบียนนักศึกษาตามลําดับต่อไป
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
สําหรับนักศึกษาที่มีอาจยังมีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ อาจรับเป็นนักศึกษาทดลองเรียน
การควบคุมดูแลและใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
สาขาวิชามีการแต่งตั้งอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปใหแก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีป ญหา
ในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของสาขาวิชาทุกคน
จะตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแก่นักศึกษา และควรมีช่วงเวลาเพื่อให้นักศึกษา
เข้าปรึกษาได
การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณี ที่นั ก ศึก ษามี ความสงสั ยเกี่ ยวกับผลการประเมิน ในรายวิช าใด ก็ ส ามารถที่จ ะขอ
ตรวจสอบผลการสอบ และประเมินได โดยเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
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การสําเร็จการศึกษา
เป็ น ไปตามข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุ รนารี ว่าด้ว ยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา
(ภาคผนวก ก)
4. อาจารย์
การรับอาจารยใหม่
การรับสมัครอาจารยใหม่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยสาขาวิชาเปนผูกําหนด
คุณวุฒิและคุณสมบัติที่ต องการ แล้วแจ้งให้ส่วนการเจ้าหน้าที่ ดําเนินการประกาศรับสมัคร และ
ดําเนิ น การสั มภาษณ์โ ดยกรรมการคณะหนึ่ งที่ มหาวิ ทยาลั ยแต่ง ตั้ง โดยมีอ ธิก ารบดี ห รื อผู้ ที่
อธิการบดีมอบหมายเป็นประธาน คณบดีและหัวหน้าสาขาวิชาเป็นกรรมการ รวมทั้งกรรมการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการทดสอบการสอนอีกด้วย
การบริหารและพัฒนาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยโดยส่วนการเจ้าหน้าที่มีการปฐมนิเทศคณาจารย์ใหม่ ให้รับรู้พันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและตระหนักในหน้าที่ของคณาจารย์ สถานพัฒนาคณาจารย์ จัดการอบรมการ
พัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนให้แก่คณาจารย์อยู่เสมอ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
คณาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรและผู สอนมีการประชุมร่วมกันในการออกแบบหลักสูตร
การวางแผนจัดการเรี ยนการสอน การประเมินผล การวิเคราะห์ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา
รวมทั้งแนวทางแก้ไข
สาขาวิชามีการประชุมร่วมกันเพื่อจัดผู้สอนในแต่ละรายวิชา รวมทั้งมีแนวปฏิบัติในการ
เปลี่ยนผู้สอนรายวิชาต่างๆ เมื่อทําการเรียนการสอนมาได้ระยะเวลาหนึ่ง และใหความเห็นชอบ
การประเมิ น ผลทุ ก รายวิ ช า เก็ บ รวบรวมข อมู ล เพื่ อ เตรี ย มไวสํ า หรั บ การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตรเพื่อใหบัณฑิตมีผลการเรียน
รูอย่างน้อยตามมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาฟสิกส์ทกี่ ําหนด
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ด้วยมหาวิทยาลัยมีระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ ” จึงทําให้สามารถจัดหา จัดสรร
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยสาขาวิชา
ฟิสิกส์และสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ สามารถเสนอความต้องการทรัพยากรไปยั งหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาได้อย่างพอเพียง
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ความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายและสัมมนา
มีอาคารเรียนรวม 1 และอาคารเรียนรวม 2 สําหรับจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย
พร้อมอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย มีศูนย์บริการการศึกษา เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบให้รองรับการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีอาคารวิชาการ 1 และ 2 สําหรับจัดสัมมนาและบรรยายพิเศษ เพื่อเสริมสร้างทักษะและ
ความรู้จากผู้เชียวชาญด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
ความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการและวิจัย
มีกลุ่มอาคารเครื่องมือ ภายใต้การดูแลรั บผิดชอบของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จึงทําให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพียงพอและพร้อมสําหรับจัดการเรียนการ
สอนวิชาปฏิบัติการ และสําหรับการทําวิจัย รวมทั้งมหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้งของ สถาบันวิจัยแสง
ซิน โครตรอน (องค์ การมหาชน) และ หอดูด าวเฉลิ มพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
นครราชสีมา จึงทําให้สาขาวิชาฟิสิกส์ มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ทางด้านฟิสิกส์
ของเครื่องเร่งอนุภาค การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนสําหรับการศึกษาวิจัย รวมทั้งการศึกษา
วิจัยด้านดาราศาสตร์ อย่างมีประสิทธิภาพ
ความพร้อมด้านหนังสือ ตําราและการสืบคนผ่านฐานข้อมูล
มีห้องสมุดของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งมี
ตําราเรียนทางสาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
และในการวิจัย นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของวารสาร
ชั้นนําทางฟิสิกส์จาก American Physical Society และ American Institute of Physics ซึง่
มหาวิทยาลัยบอกรับเป็นประจํา นอกจากนี้ยังมีระบบบริการสารสนเทศที่ทันสมัย และระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีบริการสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีบริการยืมและขอ
สําเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน และหน่วยงานที่ให้
ความรู้ทางวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ โดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีทรัพยากร
สารสนเทศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ดังนี้
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หนังสือฉบับพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ได้ แก่ Audiobooks on EBSCOhost
Cambridge Books Online
CRCnetBASE
eBooks on EBSCOhost
ebrary
John Hopkin Collection
Knovel
MyiLibrary
OVID (e-Books)
Science Direct eBook
SpringerLink eBook
Wiley InterScience
Wood Head
World Sciencetific
สํานักพิมพ์อื่นๆ อาทิ Bentham
E-book Library
วารสารฉบับพิมพ์
ได้แก่ วารสารภาษาไทย
วารสารภาษาต่างประเทศ

126,564 เล่ม
19,481
8
28
7
12,464
194
3
3,000
153
5
366
2,336
195
49
42
404
227

ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง

266 ชื่อเรื่อง
137 ชื่อเรื่อง
129 ชื่อเรือ่ ง

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์
4,818 ชื่อเรื่อง
ได้แก่ AAP eJournal ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้าน
5 ชื่อเรื่อง
แพทยศาสตร์
ACS Online & ACS Online Archives ฐานข้อมูล
36 ชื่อเรื่อง
บรรณานุ กรมบทคัดย่ อ และเอกสารเต็มของบทความ งานวิจัยจาก
วารสารด้ า นเคมี แ ละสาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตั้ ง แต่ ปี ค.ศ.1996 ถึ ง
ปัจจุบัน สําหรับ ACS Online Archives ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1879 - 1995
AIP/APS Journal วารสารอิเล็ กทรอนิกส์ ของสํานักพิมพ์
19 ชือ่ เรื่อง
American Institute of Physics and American Physical Society
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(AIP ให้ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปีถึงปัจจุบัน, APS ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 ถึง
ปั จ จุ บั น ) ให้ ข้ อ มู ล บรรณานุ ก รม บทคั ด ย่ อ และเอกสารเต็ ม ของ
วารสารด้านฟิสิกส์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
Annual Reviews ฐานข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อและ
เอกสารเต็ ม วารสารของ Annual Reviews ครอบคลุ ม สาขาวิ ช า
Biomedical, Physical Science, Social Science ย้อนหลัง 4 ปี ถึง
ปัจจุบัน
ASCE Journal ฐานข้อมูล วารสารอิเล็ กทรอนิกส์ ของ
American Society of Civil Engineering ให้ข้อมูลเอกสารเต็มของ
บทความวารสารทางด้ านการวิศวกรรมโยธา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 ถึง
ปัจจุบัน
ASME Digital Collection ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์
เอ กส าร เต็ ม ขอ ง A me ri c an S oc i et y of M e ch an ic a l
Engineers ศูน ย์บ รรณสารและสื่อการศึกษาได้บอกรับวารสาร ซึ่ง
สามารถเข้าดูเอกสารฉบับเต็มได้
Emerald Management e-Journal เป็นฐานข้อมูลวารสาร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท างด้ า นการจั ด การ ได้ แ ก่ การเงิ น และการบั ญ ชี
ระบบอัตโนมัติขั้นสูง กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตร์
คอมพิ วเตอร์ เศรษฐศาสตร์การศึกษา การผลิตและการบรรจุภัณฑ์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ บริ ษั ท และนวั ต กรรมการดู แ ลสุ ข ภาพ การจั ด การ
ทรั พยากรมนุ ษย์ อุตสาหกรรมการ จัดการภาครัฐ บาล การจัดการ
ข้อมูลข่าวสารและความรู้ ธุรกิจระหว่างประเทศ การเรียนรู้และการ
พัฒนาการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ วิทยาการ การจัดการ
การจั ด การคุ ณ ภาพ การตลาด วั ส ดุ ศ าสตร์ แ ละวิ ศ วกรรม การ
ปฏิบัติการและการจัดการขนส่งสินค้า การจัดการองค์กร การจัดการ
และประเมินผลการเมืองและนโยบาย อสังหาริมทรัพย์ สังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 ถึงปัจจุบัน
JSTOR ฐานข้อมูล วารสารฉบับเต็มของวารสารทางสาขา
คณิตศาสตร์และสถิติ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 ถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งมีส่วน
ของ JSTOR archive collection
ProQuest Agricultural Science ฐานข้อมูลบรรณานุกรม
บทคัดย่อและเอกสารเต็มวารสารของ Proquest LLC. ครอบคลุม
สาขาวิชาการเกษตร สัตวศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ พืชศาสตร์ ป่าไม้

34 ชื่อเรื่อง

37 ชื่อเรื่อง

8 ชื่อเรื่อง

92 ชื่อเรื่อง

107 ชื่อเรื่อง

450 ชื่อเรื่อง

1,700 ชื่อเรื่อง
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การประมง อาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1970 ถึงปัจจุบัน
Science Direct ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มจาก
วารสารของสํานักพิมพ์ในเครือ Elsevier ทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 ถึงปัจจุบัน
SpringerLink Journal ฐานข้อมูล วารสารอิเล็ กทรอนิกส์
เอกสารเต็มของ Springer. Part of Springer Science + Business
Media ครอบคลุมบทความวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 ถึงปัจจุบัน
Wiley-Blackwell ฐานข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อและเอกสาร
เต็มวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และการแพทย์ และมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ จั ดทํ าโดย John
Wiley & Sons ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1997 ถึงปัจจุบัน
ฐานข้อมูลออนไลน์
ได้แก่ ABI/INFORM Complete ฐานข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อ
และเอกสารเต็ ม ของบทความวารสารทั่ ว โลกกว่ า 800 ชื่ อ เรื่ อ ง
ครอบคลุมทางด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การ
จัดการมนุษย์ การเงิน ภาษี และคอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 ชื่อเรื่อง
รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่าง ๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท
Academic Search Complete ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา
ได้ แ ก่ ศึ ก ษาศาสตร์ ประวั ติ ศ าสตร์ สั ง คมศาสตร์ มนุ ษ ยศาสตร์
จิ ต วิ ท ยา ศาสนา นิ ติ ศ าสตร์ บริ ห ารธุ ร กิ จ วิ ศ วกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์ทั่วไป มีวารสารข้อ มูลฉบับเต็มมากกว่า 12,500 รายการ
รวมทั้ ง ข้ อ มู ล ฉบั บ เต็ ม ซึ่ ง ได้ รั บ การประเมิ น โดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ าก
ภายนอกมากกว่า 4,600 ชื่อเรื่อง มีไฟล์ข้อมูลย้อนหลังแบบ PDF
ย้อนกลับ ไปปี ค.ศ. 1978 หรือก่อนหน้านั้นสําหรับวารสารมากกว่า
100 รายการ และรายการอ้างอิงที่สืบค้นได้มากกว่า 1,000 ชื่อเรื่อง
Access Medicine ฐานข้อมูลรวบรวม Clinical Library
(หนังสือทางคลินิกไม่น้อยกว่า 17 ชื่อเรื่อง) LANGE Educational
Library (หนั ง สื อ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 17 ชื่ อ เรื่ อ ง
หนังสือวิทยาศาสตร์เบื้องต้นไม่น้อยกว่า 17 ชื่อเรื่อง) แบบทดสอบ
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ตนเอง USMLEasy ข้อมูลยา คู่มือผู้ป่วย วีดิโอคลิป ตลอดจนข่าวสาร
ทันสมัยในวงการแพทย์
ACM Digital Library ฐานข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อ article
reviews และเอกสารเต็ ม ของบทความวารสาร นิ ต ยสาร รายงาน
ความก้ า วหน้ า เอกสารการประชุ มวิ ช าการ สิ่ ง พิ มพ์ ต่ อเนื่ อ ง และ
จดหมายข่าวทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่
เกี่ ย วข้ อ งกว่ า 400 ชื่ อ เรื่ อง จั ดทํ าโดย ACM (Association for
Computing Machinery) ตั้งแต่ ค.ศ. 1985 ถึงปัจจุบัน
ASTM Standards & Journals ฐานข้อมูลบรรณานุกรม
สาระสังเขป เอกสารเต็มของวารสารด้านวิศวกรรมโยธา จํานวน 3 ชื่อ
เรื่อง ได้แก่ Geotechnical Testing Journal, The Journal of
ASTM International, Journal of Testing and Evaluation จาก
สํานักพิมพ์ American Society for Testing and Materials โดยให้
ข้อ มู ล ย้ อ นหลั ง ตั้ ง แต่ ปี ค.ศ. 1987 ถึ ง ปั จ จุบั น และมาตรฐานกว่ า
12,000 มาตรฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งยางปิ โ ตรเคมี คอนกรี ต
ห้องปฏิบัติการทดสอบ เครื่องมือแพทย์ โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้
พร้อมกัน 35 ผู้ใช้
Clinical Skills เป็น ฐานข้อมูล ทางการพยาบาลที่นําเสนอ
ข้อมูลและหลักฐานทางการพยาบาล ซึ่งมีวิดีโอมากกว่า 500 ทักษะ
ทางการพยาบาล พร้ อ มคู่ มือ ประกอบต่า ง ๆ รวมไปถึง แบบฝึ ก หั ด
ทบทวน เพื่อให้ ผู้ ใช้ส ามารถเห็นภาพ และเข้าใจในวิธีการทําทักษะ
ทางการพยาบาลในแต่ละเรื่องนั้น ๆ
Computers & Applied Sciences Complete ครอบคลุม
ขอบเขตการวิจัย และการพัฒนาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ CASC มีการจัดดรรชนีและสาระสังเขปของ
วารสารเชิงวิชาการสิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอื่น ๆ จาก
รายการทรัพยากรอันหลากหลายกว่า 2,000 รายการ และให้ข้อมูล
เอกสารเต็มของวารสารอีกกว่า 950 ฉบับ
Dissertation Full Text in PDF format ฐานข้อมูลเอกสาร
เต็มของวิทยานิพนธ์ภาษาต่างประเทศอิเล็กทรอนิกส์ 3,850 ชื่อเรื่อง
Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลเฉพาะ
ทางด้านการศึกษามี เนื้ อหาครอบคลุ มการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 1,870 ชื่อเรื่อง เป็นเอกสารเต็มกว่า
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1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core journals) ตั้งแต่ระดับ
อนุ บ าลจนถึ ง การศึ ก ษาขั้ น สู ง รวมทั้ ง มี ห นั ง สื อ (Books
and
monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่าง ๆ อีกจํานวนมาก
H.W. Wilson ฐานข้อมูลดรรชนี บทคัดย่อ และเอกสารเต็ม
ทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการ บริหาร กฎหมาย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1994 ถึงปัจจุบัน กว่า 1,800 ชื่อเรื่องจาก 11 ฐานข้อมูล
ย่อย
IEEE/IET Electronic Library (IEL) ฐานข้อมูลเอกสารเต็ม
ของวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า และเอกสารการประชุม
รว มทั้ ง เอกสา รมาตรฐ านต่ า ง ๆ ทางด้ า น วิ ศ ว กรรมไฟฟ้ า
อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กว่า 1.2 ล้านรายการจาก
สิ่ ง พิ ม พ์ ม ากกว่ า 12,000 ชื่ อ เรื่ อ ง จาก 2 แหล่ ง ข้ อ มู ล คื อ The
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ
The Institution of Engineering and Technology (IET)
ILO Encyclopaedia ฐานข้อมูลของ The International Labour
Office (ILO) เพื่อใช้ใช้ Encyclopaedia of Occupational Health
and Safety แบบเข้าใช้ได้ทีละ 1 คน (Single User) โดยเลือกคลิกที่
ชื่อหัวข้อที่จะอ่านกรอก User&Password และสามารถสั่งพิมพ์ได้
Library, Information Science & Technology
Abstracts™ with Full Text (LISTA with FT) ฐานข้อมูล
ออนไลน์ของวารสารกว่า 270 ชื่อเรื่อง รวมทั้งหนังสือ รายงานการวิจัย
และเอกสารทางด้ า นวิ ช าการ ทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
บรรณารั ก ษศาสตร์ การค้ น คื น สารสนเทศออนไลน์ การจั ด การ
สารสนเทศและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 ถึงปัจจุบัน
NPC Safety and Environmental Service ฐานข้อมูลให้
ข้อมูลการอบรมกฎหมาย มาตรฐานและสารสนเทศทางด้านเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ProQuest Dissertations & Theses Global เป็น
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกฉบับเต็มของ
สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ
แคนาดา รวมถึ ง บางสถาบั น การศึ กษาจากทวี ป ยุโ รป ออสเตรเลี ย
เอเชีย และแอฟริ กา มากกว่า 1,000 แห่ ง ประกอบไปด้วยเอกสาร
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ฉบั บ เต็ม ของวิทยานิ พนธ์ ป ริ ญญาเอกและปริญญาโท ตั้งแต่ ปี ค.ศ.
1997 ถึ ง ปั จ จุ บั น ไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ล้ า นรายการ และสาระสั ง เขป
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ
SEA Digital Library เป็นฐานข้อมูลที่ผ ลิตโดย SAE
International รวบรวม Technical Paper มากกว่ า 90,000
รายการ และหนั งสืออิเล็ กทรอนิกส์ มากกว่า 110 รายการ ตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1998 ถึ ง ปั จ จุ บั น ครอบคลุ ม เนื้ อ หาด้ านวิ ศ วกรรมยานยนต์
แสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูป HTML หรือ PDF file
Safety Info ฐานข้อมูลเอกสารเต็มของบทความ รายงาน
เอกสาร แบบฟอร์ม รูปภาพ โปสเตอร์ คู่มือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทางด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัย
สิ่งแวดล้อมและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยให้เอกสารมากกว่า 5,000
ชื่อเรื่อง
SCOPUS
เป็ น ฐานข้ อ มู ล ดรรชนี แ ละสาระสั ง เขปของ
วารสารวิชาการกว่า 15,000 ชื่อเรื่อง มีข้อมูลกว่า 29 ล้านระเบียนจาก
สํานักพิมพ์กว่า 4,000 แห่งทั่วโลก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 ถึงปัจจุบัน ซึ่ง
รายการวารสารที่ ป รากฏหากเป็ น วารสารที่ ศู น ย์ บ รรณสารและ
สื่อการศึกษาบอกรับจะสามารถเรียกดูเอกสารฉบับเต็มได้
Siamsafety.com ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม
UpToDate เป็นฐานข้อมูลทางการแพทย์ ยาและ สมุนไพรจาก
สหรัฐอเมริกาที่เชื่อถือได้ของโลก โดยสามารถสืบค้นหาคําตอบตรงจุด
ตรงประเด็น ครอบคลุม 18 สาขาทางการแพทย์ เช่น อายุรศาสตร์ใน
สาขาต่าง ๆ, สูติ-นรีเวชวิทยา, กุมารเวชศาสตร์ อุบัติเหตุฉุกเฉินและ
ศัลยศาสตร์โดยทําการ review จากวารสารทั่วโลกกว่า 462 รายชื่อ
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มากกว่า 4,800 ท่านที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก
อ่านได้ไม่จํากัดจํานวนผู้เข้าใช้
Web of Science ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อพร้ อม
การอ้างอิงและอ้างถึง ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทางด้านวิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 ชื่อเรื่อง
เรื่อง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 ถึงปัจจุบัน
ห้องสมุดข่าวมติชน (Matichon E-Library) บริการสืบค้นที่
ครอบคลุมฐานข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ มากที่สุดกว่า 30 ฉบับในเมืองไทย
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ทางเลือกใหม่ในการสืบค้นและติดตามข้อมูลในหมวดและหัวเรื่องที่คุณ
หรื อ องค์ ก ร ต้ อ งการทุ ก ที่ ทุ ก เวลา ในรู ป แบบของข่ า ว สั ม ภาษณ์
บทความ บทวิเคราะห์ -วิจารณ์ รายงานหรือข้อเขียนอื่น ๆ เกี่ยวข้อง
กับองค์กร ภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งบุคคลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ทุกประเภทในเครือมติชน และสื่อสิ่งพิมพ์อีก กว่า 30 ฉบับในเมืองไทย
สื่ออื่นๆ ได้แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศน์

4,436 รายการ

การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่ เกี่ยวข้อง
เพื่อบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน โดยอาจารย
สามารถเสนอรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเปนต้องใช้ในการเรียนการสอนตามหลักสูตร
นอกจากนี้อาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่ อ
หนังสือเพื่อให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดซื้อดวย
ในส่ วนของอุปกรณ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสรางต่าง ๆ สํานักวิชามีการประชุม
วางแผนเพื่ อ การจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ และจั ด สร างสิ่ ง ก่ อ สรางต่ า ง ๆ เสนอต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของหลักสูตร
7.ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพหลั กสูตร ดัง
ภาคผนวก จ
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีกระบวนประเมิน ประสิทธิผลของการสอนเพื่อนําไปใช้ใน
การปรับปรุงกลยุทธ์สําหรับพัฒนาการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกําหนดใหนักศึกษาประเมินการสอนของอาจารยผูสอนใน
ทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษยเก่า
ดําเนินการประเมิน จากนักศึกษา โดยการติดตามหรือสอบถามนักศึกษา นอกจากนี้จะ
จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาต่อคุณภาพของหลักสูตร
สําหรับศิษยเก่านั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารีมีกระบวนการประเมินตามโอกาสที่
เหมาะสม
2.2 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ และ/หรือผูเกี่ยวข้องอื่น ๆ
ดําเนินการโดยสัมภาษณจากนายจาง หรือส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู ใช
บัณฑิตไปยังสถานประกอบการ
2.3 ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา
ดําเนิ นการโดยเชิญผู ทรงคุณวุฒิมาใหความเห็น หรือพิจารณาข้อมูลในรายงานผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินผลการดําเนินการใหเปนไปตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชี้
ผลการดําเนินการในแต่ละป (ภาคผนวก จ)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธการสอน
จากการรวบรวมข้อมูลในขอ 2 ทําใหทราบคุณภาพในภาพรวมของหลักสูตร ซึ่งทําใหสามารถ
วางแผน หรือเตรียมการสําหรับการปรับปรุง หลักสูตรในรอบต่อไป โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5
ป ทั้งนี้เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัย และสอดคล้องกับความตองการของประเทศ
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ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ซ

ภาคผนวก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา
คําอธิบายรายวิชา
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตร การเรียนการสอน และเกณฑการประเมินประจําปี
แผนที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสําหรับหลักสูตร
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสําหรับรายวิชา
รายการเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่
ปรับปรุงใหม่ เฉพาะส่วนที่มีการปรับปรุง
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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