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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
 “ผลิตบัณฑิตฟิสิกส์ ที่มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา เพื่อร่วมพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” 

 
  ฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานที่ส าคัญมากแขนงหนึ่งที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีของประเทศ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันประเทศไทยยังมีจ านวนบุคลากรระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์

โดยเฉพาะทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ที่สามารถท าการวิจัยและพัฒนาอยู่ในระดับที่ต่ ามาก กอรปกับในรอบสาม

ทศวรรษที่ผ่านมา  การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศไทยเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก ท าให้

เกิดการขาดแคลนก าลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู่แล้วก็ไม่อาจ

ตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้อย่างเพียงพอ   

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในการผลิตและ

พัฒนาบุคลากรในวิชาชีพชั้นสูงของด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาล ที่

ต้องการให้ประเทศไทยพ่ึงตนเองได้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาฟิสิกส์  ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ได้ด าเนินการผลิต นักฟิสิกส์ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ วิทยา

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต ฟิสิกส์ ได้อย่างประสบผลส าเร็จ จนกระทั่งได้ถูกจัดล าดับโดย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย (สกว.) ว่า มีความเป็นเลิศทางวิชาการวิจัยฟิสิกส์เป็นล าดับที่หนึ่งของประเทศในการประเมินครั้งที่หนึ่งในปี 

พ.ศ. 2551 และครั้งที่สองในปี พ.ศ. 2553  

 เพ่ือให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนของสาขาฯ ครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สามารถรองรับผู้มีศักยภาพ
และความสามารถพิเศษทางด้านฟิสิกส์ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีไปจนถึงระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์  ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์นี้ขึ้น เพ่ือมุ่งให้
เกิดการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Honors Program) ให้เป็นหลักสูตรส าหรับผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษได้มีโอกาสศึกษาตามความต้องการและสอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง สามารถพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัยให้เป็นนักวิจัยอาชีพต่อไปในอนาคต โดยนอกจากจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานและทักษะใน
สาขาวิชาฟิสิกส์เป็นอย่างดีแล้ว ยังได้มีการก าหนดให้ศึกษาในรายวิชาที่ก้าวหน้ากว่าที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ทั่วๆไป มากกว่าที่ก าหนดโดยกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
นั่นคือให้ผู้เรียนไดเ้ลือกศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่เปิดสอนอยู่แล้ว และ ด้วยความ

http://qa.bu.ac.th/buqa/index.php/kmqa/57-tqf


พร้อมในด้านผู้สอน อาคารสถานที่ ห้องสมุด อุปกรณ์การเรียนการสอน ระบบการให้ค าปรึกษาและค าแนะน า รวมทั้ง
มีระบบที่ส่งเสริมและเอ้ือต่อการศึกษาและการค้นคว้าวิจัย สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ท าวิจัยเพ่ือความลุ่มลึกทางวิชาการ 
สนใจเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถใช้ผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับสูง
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของการพัฒนาประเทศได้ โดยสนับสนุนให้
นักศึกษาได้มีโอกาสร่วมศึกษา เรียนรู้ รวมทั้งมีโอกาสฝึกการท าวิจัยและพัฒนากับนักฟิสิกส์ชั้นแนวหน้าของประเทศ 
โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาฟิสิกส์ขั้นสูง ในแขนงที่คณาจารย์และบุคคลากรของมหาวิทยาลัยมีความ
เชี่ยวชาญ คือ ฟิสิกส์อนุภาคและนิวเคลียร์ (Nuclear and Particle Physics) ฟิสิกส์สสารควบแน่น (Condensed 
Matter Physics) การแผ่รังสีซินโครตรอน (Synchrotron Radiation) วัสดุนาโน (Nano Materials) และ ดารา
ศาสตร์ (Astronomy) เป็นต้น โดยหลักสูตรก าหนดให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 182 หน่วย
กิต ซึ่งประกอบไปด้วย (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  38 หน่วยกิต (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 127 
หน่วยกิต (3) หมวดวิชาสหกิจศึกษาและโครงการวิจัย 9 หน่วยกิตและ (4) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
ส าหรับการจัดการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า ก าหนดให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่
น้อยกว่า 190 หน่วยกิต ซึ่งประกอบไปด้วย (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  38 หน่วยกิต (2) หมวดวิชา
เฉพาะ ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต (ในกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต) (3) หมวดวิชาสหกิจศึกษาและโครงการวิจัย 9 หน่วยกิต 
และ (4) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์/

มหาวิทยาลัย 

จ านวนหน่วยกิตของหมวดวิชา (ไตรภาค)* หน่วยกิต 

รวม ศึกษา

ทั่วไป 

เฉพาะ สหกิจ+

โครงงาน/

วิจัย 

เลือก 

เสรี แกน+บังคับ เฉพาะดา้น 

ก้าวหน้า/มทส 38 123 ≥12** 9 ≥8 ≥190 

พิสิฐวิธาน/มหิดล 38 108 ≥12** 8 ≥8 ≥174 

ปกติ/มหิดล 38 99 ≥14 6 ≥8 ≥169 

เกียรตินิยม/จุฬา 38 102 16 15 ≥8 ≥179 

ปกติ/จุฬา 38 98 28 4 ≥8 ≥176 

มคอ. 1/วท.บ. 38 ≥101 3 ≥8 ≥150 

*  1 หน่วยกิต ไตรภาค เทียบเท่ากับ 0.8 หน่วยกิต ทวิภาค  
 ** นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาได้ 
 



ทั้งนี้  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เน้นความส าคัญไปที่หมวดวิชาเฉพาะสาขา โดย
นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาบังคับของสาขาวิชาที่มุ่งเน้นความลุ่มลึกในศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์ที่มากขึ้น และใน
กระบวนวิชาเลือกเฉพาะสาขาวิชา นักศึกษาที่อยู่ในรูปแบบการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตแบบก้าวหน้า 
สามารถที่จะเลือกเรียนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาฟิสิกส์ได้ นอกจากนี้ หลังผ่านการศึกษาส่วนใหญ่
ของแต่ละสาขาวิชาแล้ว (ภาคการศึกษาที่ 3 ของชั้นปีที่ 3) นักศึกษาทุกคนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จะได้มี
โอกาสที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกันในเชิงบูรณาการผ่านกระบวนวิชาเสวนาวิทยาศาสตร์และกระบวนวิชาแนว
หน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และที่ส าคัญที่สุด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ในรูปแบบการจัดการศึกษา
วิทยาศาสตร์บัณฑิตแบบก้าวหน้า ถือเป็นหลักสูตรแรกของประเทศที่นักศึกษาทุกคนเริ่มต้นการศึกษาใน 
นับตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าสู่หลักสูตรที่มุ่งคัดสรรนักศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษโดยตรง 



 



มคอ. 2 

ก 

สารบัญ 

            หน้า 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 1 ชื่อหลักสูตร  1 

 2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  1 

 3 วิชาเอก  1 

 4 จ านวนหน่วยกิต  1 

 5 รูปแบบของหลักสูตร  1 

 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  2 

 7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  2 

 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  2 

 9 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  3 

 10 สถานที่จัดการเรียนการสอน  3 

 11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  3 

 12 ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับ 

  พันธกิจของสถาบัน  4 

 13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  4 

 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 1 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  6 

 2 แผนพัฒนาปรับปรุง  8 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 1 ระบบการจัดการศึกษา  9 

 2 การด าเนินการหลักสูตร  9 

 3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  11 

 4 องค์ประกอบที่เกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  38 

 5 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงการหรืองานวิจัย  39 

 



มคอ. 2 

ข 

สารบัญ(ต่อ) 

 หน้า 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  40 

 2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  41 

 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 

  (Curriculum Mapping)  47 

  

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  61 

 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  62 

 3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  62 

 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  63 

2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  64 

 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1 การบริหารหลักสูตร  65 

2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  66 

3 การบริหารคณาจารย์  69 

4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  70 

5 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา  70 

6 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  71 

7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  72 

 

 

 

 



มคอ. 2 

ค 

สารบัญ(ต่อ) 

   หน้า 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน  73 

2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  73 

3 การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  74 

4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  74 

  

    ภาคผนวก  

ก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า 

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙   ก-1 

ข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546  

 และ พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2)……………………………………………………………………………………….  ข-1 

ค ค าอธิบายรายวิชา  ค-1 

ง ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
 สาขาวิชาฟิสิกส์.....................................................................................................................      ง-1 
จ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554  และ  

     พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2)……………………………………………………………………………………………….  จ-1 

ฉ รายวิชาเอกหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  ฉ-1 

ช ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 1016/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Honors Program) สาขาวิชาฟิสิกส์  ช-1 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาฟิสิกส์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
คณะ/ภาควิชา  ส านักวิชาวิทยาศาสตร์/สาขาวิชาฟิสิกส์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Physics 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ไทย)  : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 
ชื่อย่อ  (ไทย)  :  วท.บ. (ฟิสิกส์) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :  Bachelor of Science (Physics) 
ชื่อย่อ  (อังกฤษ)  :  B.Sc. (Physics) 
 
3. วิชาเอก 

ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
    4.1 การจัดการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต  
       จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 182 หน่วยกิต (ไตรภาค)  
    4.2 การจัดการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 

จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 190 หน่วยกิต (ไตรภาค) 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี โดยมีการบริหารจัดการแบบก้าวหน้า (ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๙ (ภาคผนวก ก)) 
5.2 ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โปรแกรมท่ีเน้นวิทยาศาสตร์     
   คณิตศาสตร์ หรือมีวุฒิเทียบเท่าตามที่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งก าหนด 
2. เป็นไปตามประกาศ และ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ภาคผนวก ข) 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 
 สภาวิชาการเห็นชอบหลกัสูตรในการประชุมครั้งที่  10/2557 วันที่  30 ตุลาคม 2557 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่  6/2557 วันที่  22 พฤศจิกายน 2557  
 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติใน
ปีการศึกษา 2557 (ใช้เวลา 2 ปีในการประเมินนับจากเริ่มใช้) 

 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
ประกอบอาชีพเป็นนักฟิสิกส์ นักวิทยาศาสตร์  นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ ในหน่วยงานของรัฐหรือ

หน่วยงานด้านอุตสาหกรรมของภาคเอกชนตลอดจนประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณภาพทางวิชาการด้าน
ฟิสิกส์ที่เพียงพอที่จะท าการศึกษาต่อในขั้นสูงขึ้น ณ สถาบันการศึกษาชั้นน าทั้งในและต่างประเทศ 
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9. ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ล าดับ 

ที่ 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ 

การศึกษา 
1 รศ. ดร. ประพันธ์   แม่นย า D.Phil. Materials 

Science 
University of Oxford, UK 2538 

  M.Sc. Nuclear Physics University of Oxford, UK 2533 
  วท.บ. ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2532 
2 รศ. ดร. พวงรัตน์  ไพเราะ Ph.D. Physics University of Toronto, Canada 2544 
  M.Sc. Physics University of Toronto, Canada 2539 
  วท.บ. ฟิสิกส ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2537 
3 อ. ดร. ขรรค์ชัย โกศลทองก่ี วท.ด. ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี 2547 

  วท.บ. ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 2542 

 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
เป็นที่ยอมรับกันเป็นอย่างดีในหมู่ประเทศที่พัฒนาแล้วว่า การผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน

ที่มีคุณภาพในปริมาณที่เพียงพอนับเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่องในด้านต่างๆ และวิชาฟิสิกส์นับเป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีความส าคัญที่ประเทศไทยยังมีความ
ขาดแคลนอยู่มาก การผลิตนักฟิสิกส์ที่มีคุณภาพจะสามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้และช่วย
สนับสนุนให้ประเทศสามารถพ่ึงพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ในระยะยาว 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การผลิตบัณฑิตฟิสิกส์ จะช่วยเพ่ิมสัดส่วนการผลิตบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ต่อ
สังคมศาสตร์ให้มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมความสมดุลและนับเป็นต้นทุนทางปัญญาที่จะใช้พัฒนาและแก้ปัญหาสังคม
และวัฒนธรรมของประเทศได้ต่อไป 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ที่สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์
การวิจัยและพัฒนาเพิ่มข้ึนจากหลักสูตรปกติ เพื่อท าการผลิตบุคลากรฟิสิกส์พื้นฐานที่มีคุณภาพสูงและเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชาฟิสิกส์นับเป็นความจ าเป็นในการตอบสนองความต้องการของประเทศและ
มีส่วนสนับสนุนให้ประเทศสามารถพ่ึงพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ในระยาว 

 
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีภารกิจหลัก 5 ประการ ได้แก่ 
1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

การพัฒนาประเทศ 
2. วิจัยและค้นคว้าเพ่ือสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทาง วิชาการและการน าผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้

ในการพัฒนาประเทศ  
3. ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือให้ประเทศไทยพ่ึงพาตนเองทางเทคโนโลยีเพ่ือ

การพัฒนาได้มากขึ้น  
4. ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
5. ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรมของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
จึงเป็นที่ชัดเจนว่าการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ สอดคล้องกับภารกิจหลักของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นอย่างดี 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มีความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนทั้งภายในและภายนอกส านัก
วิชาดังนี้ 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชา ในหลักสูตรที่เปิดสอนโดย คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
กลุ่มวิชาภาษามนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ จัดสอนโดยส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จัดสอนโดยส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มวิชาเฉพาะและวิชาแกน จัดสอนโดยส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชา ในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้มีบางรายวิชา เช่น ฟิสิกส์ 1 ฟิสิกส์ 2 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 และ 2

เป็นรายวิชาพ้ืนฐานในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีอื่น ๆ อีก หลายสาขา ต้องเรียน  

รายวิชา มนุษย์กับเทคโนโลยี เปิดให้นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนสามารถเลือกเรียนได้ เป็นรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 
13.3 การบริหารจัดการ 

การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

ปรัชญาของหลักสูตร 
 

“ผลิตบัณฑิตฟิสิกส์ ที่มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา เพื่อร่วมพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” 
 
  ฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานที่ส าคัญมากแขนงหนึ่งที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีของประเทศ จากรายงานของโครงการวิจัยน าร่องเกี่ยวกับการคาดการณ์สถานภาพการวิจัยด้าน

วิทยาศาสตร์กายภาพของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ 8 แห่ง ที่สนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย (สกว.) พบว่าประเทศไทยยังมีบุคลากรระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ที่

สามารถท าการวิจัยและพัฒนาอยู่ในระดับที่ต่ ามาก กอรปกับในรอบสามทศวรรษที่ผ่านมา  ความเจริญก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และการพัฒนาด้านการเกษตรอุตสาหกรรมของประเทศไทยเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก ท า

ให้เกิดการขาดแคลนก าลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู่แล้วก็ไม่อาจ

ตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้อย่างเพียงพอ  ทั้งด้านก าลังความสามารถในการผลิต  และความไม่พร้อมที่จะผลิต

ก าลังคนระดับสูงให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานได้ 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในการผลิตและ

พัฒนาบุคลากรในวิชาชีพชั้นสูงของด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาล ที่

ต้องการให้ประเทศไทยพ่ึงตนเองได้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชาฟิสิกส์  ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนทางด้านฟิสิกส์มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 โดยพิจารณา

จากความพร้อมด้านบุคลากร ความพร้อมด้านครุภัณฑ์ อุปกรณ์การวิจัย โดยในระยะแรกได้เน้นหนักในการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา คือหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต และได้เน้นหนักในการให้

การศึกษาด้านฟิสิกส์อนุภาคและนิวเคลียร์ (Nuclear and Particle Physics) ฟิสิกส์ด้านเครื่องเร่งอนุภาค 

(Accelerator Physics) การแผ่รังสีซินโครตรอน (Synchrotron Radiation) และ ฟิสิกส์สสารควบแน่น 

(Condensed Matter Physics) และ ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหารมหาวิทยาลัย กอปรกับความสามารถของ

คณาจารย์และนักศึกษาท าให้ในช่วงกว่าสิบปีที่ผ่านมา สาขาฯ มีพัฒนาการ เติบโตอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งได้ถูก

จัดล าดับโดย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ว่า มีความเป็นเลิศทางวิชาการวิจัยฟิสิกส์เป็นล าดับที่หนึ่ง

ของประเทศในการประเมินครั้งท่ีหนึ่งในปี พ.ศ. 2551 และครั้งที่สองในปี พ.ศ. 2553 
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  เพ่ือให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนของสาขาฯ ครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สามารถรองรับผู้มี ศักยภาพและ

ความสามารถพิเศษทางด้านฟิสิกส์ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีไปจนถึงระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์  ส านักวิชา

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  นี้ขึ้น เพ่ือมุ่ง

ให้เกิดการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Honors Program) ส าหรับผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษได้มี

โอกาสศึกษาตามความต้องการและสอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง สามารถพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้เป็น

นักวิจัยอาชีพต่อไปในอนาคต โดยนอกจากจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานและทักษะในสาขาวิชาฟิสิกส์เป็นอย่างดี

แล้ว ยังได้มีการก าหนดให้ศึกษาในรายวิชาที่ก้าวหน้ากว่าที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิชาฟิสิกส์ทั่วๆ ไป นั่นคือให้ผู้เรียนได้เลือกศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่เปิด

สอนอยู่แล้วและมีความพร้อมทั้งในด้านผู้สอน อาคารสถานที่ ห้องสมุด อุปกรณ์การเรียนการสอน ระบบการให้

ค าปรึกษาและค าแนะน า รวมทั้งมีระบบที่ส่งเสริมและเอ้ือต่อการศึกษาและการค้นคว้าวิจัย สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ท า

วิจัยเพื่อความลุ่มลึกทางวิชาการ สนใจเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาการได้อย่ างต่อเนื่อง 

เป็นบัณฑิตท่ีมีภูมิรู้ ภูมิธรรม และ ภูมิปัญญา เพื่อร่วมพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
ความส าคัญของหลักสูตร 

 
วิชาฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานแขนงหนึ่งซึ่งศึกษาเก่ียวกับปริมาณทางกายภาพและปรากฏการณ์ต่างๆใน

ธรรมชาติ บนพ้ืนฐานของเหตุและผลเพ่ือท าความเข้าใจสร้างองค์ความรู้ในการอธิบายและท านายปรากฏการณ์ต่างๆ

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ครอบคลุมตั้งแต่ระบบอนุภาคมูลฐานที่มีขนาดเล็กที่สุดไปจนกระทั่งถึงจักรวาล 

ซึ่งเป็นระบบขนาดใหญ่ที่สุด นอกจากนี้วิชาฟิสิกส์ยังเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของศาสตร์อ่ืนๆ อาทิเช่น เคมี ชีววิทยา

วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์สุขภาพ อีกทั้งเป็นวิชาที่น าไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมต่างๆ

จนท าให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีปรับเปลี่ยนสภาพเศรษฐกิจและสังคมของโลก ตั้งแต่อดีตกาลจนกระทั่งที่เป็นอยู่ใน

ปัจจุบัน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถใช้ผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับสูง

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองความต้องการของการพัฒนาประเทศได้ โดยสนับสนุนให้นักศึกษา

ได้มีโอกาสร่วมศึกษา เรียนรู้ รวมทั้งมีโอกาสฝึกการท าวิจัยและพัฒนากับนักฟิสิกส์ชั้นแนวหน้าของประเทศ เพ่ื อให้

ประเทศไทยสามารถท าการพัฒนาจนกระทั่งพ่ึงพาตนเองทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้ในที่สุด 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

1. ผลิตบัณฑิตฟิสิกส์ที่มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา เพื่อร่วมพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

2. สนับสนุนให้นักศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้ในการวิจัยและพัฒนา จากนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ ทราบถึง

แนวทางการค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์ จรรโลง ความก้าวหน้าทาง วิชาการและการน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ใน

การพัฒนาประเทศ 

3. ผลิตบัณฑิตฟิสิกส์ที่มีคุณภาพ มีความสามารถปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสม 

เพ่ือให้ประเทศไทยพ่ึงพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มากขึ้น  

4. สนับสนุนการให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยใช้

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตฟิสิกส์  

5. ผลิตบัณฑิตฟิสิกส์ที่มีความโดดเด่นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี รวมทั้งมีความ

ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม  

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1.พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

เ พ่ื อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงของโลกทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

2.พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการใน
ระดับนานาชาติ 

3.ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือให้นักศึกษาบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการของและหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนในด้าน
ก าลังคนการพัฒนาการวิจัยการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ 

2. ติดตามการพัฒนาองค์ความรู้
ทางวิชาการสาขาวิชาฟิสิกส์ใน
ระดับนานาชาติ 

3. มีระบบติดตามและประเมินผล
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

4. สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาส
เข้าร่วมการวิจัยและพัฒนาของ
คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ 

 

1. ข้อมูลความเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการจากภาคส่วน
ต่างๆ 

2. รายงานการวิจัยและพัฒนา 
หรือผลงานทางวิชาการในระดับ
นานาชาติของคณาจารย์และ
นักศึกษา 

3. รายงานการประชุมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

4. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

หลักสูตรนี้จัดการศึกษาในระบบไตรภาค (Trimester) 13 สัปดาห์ โดยเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 (ภาคผนวก ข) 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน 

ไม่มี 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

1 หน่วยกิต ไตรภาค เทียบเท่ากับ 0.8 หน่วยกิต ทวิภาค  
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 ช่วงเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในการจัดการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต  

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 (ภาคผนวก ข) 

2.2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในการจัดการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า   
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า และเป็นผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ที่ผ่านการสอบคัดเลือก  

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 ไม่มี 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาตามกลยุทธ์และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วได้หากเกิด

 ปัญหา 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
แผนการรับนักศึกษาและประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี มีดังนี้ 

ปีการศึกษา 2555 2556 2557 2558 2559 
ปีที่ 1 30 30 30 30 48 
ปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ปีที่ 3 - - 30 30 30 
ปีที่ 4 - - - 30 30 

ผู้ส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 
 
2.6 งบประมาณตามแผน 

งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ ให้เป็นไปตามท่ีได้รับการจัดสรรจริง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีในแต่ละป ีตามแนวคิด “รวมบริการ ประสานภารกิจ” โดยอาจประมาณการได้ดังนี้ 

 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

 
 

2555 2556 2557 2558 2559 

1. ค่าบ ารุงการศึกษา 150,000 300,000 450,000 600,000 690,000 

2. ค่าลงทะเบียน 675,000 1,350,000 2,025,000 2,700,000 3,105,000 

3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ร้อยละ 60) 495,000 990,000 1,485,000 1,980,000 2,277,000 

รวม 1,320,000 2,640,000 3,960,000 5,280,000 6,072,000 
 

 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
1.  ทุนการศึกษา* 831,000 1,662,000 2,493,000 3,324,000 3,324,000 

รวม  831,000 1,662,000 2,493,000 3,324,000 3,324,000 
*จัดสรรตามประกาศของมหาวิทยาลัย เช่น ทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ทุนการศึกษาแก่นักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ ทุน
โควตาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น 
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2.6.3 งบลงทุน (หน่วย : บาท) 

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

จ านวนนักศึกษา 30 60 90 120 138 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (4 ปี
การศึกษา) 

954,800 954,800 954,800 954,800 954,800 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
การเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษา

ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 (ภาคผนวก ข) 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลกัสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
3.1.1.1 การจัดการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
          จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 182  หน่วยกิต  
3.1.1.2 การจัดการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 190  หน่วยกิต  

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
3.1.2.1 โครงสร้างการจัดการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า  38 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป        12 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ        15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์         9 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก          2 หน่วยกิต 
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(2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 
- วิชาแกน           45 หน่วยกิต 
- วิชาบังคับ           75 หน่วยกิต 
- วิชาโครงงาน            3 หน่วยกิต 
- วิชาเลือกเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า     4 หน่วยกิต 
 

(3) หมวดวิชาสหกิจศึกษาและโครงการวิจัย         9 หน่วยกิต 
- เตรียมสหกิจศึกษา            1 หน่วยกิต 
- สหกิจศึกษา           8 หน่วยกิต 
หรือ  
- โครงการวิจัย           8 หน่วยกิต 

(4) หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า    8 หน่วยกิต 
 

3.1.2.2 โครงสร้างการจัดการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า  38 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป        12 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ        15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์         9 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก          2 หน่วยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 
- วิชาแกน           45 หน่วยกิต 
- วิชาบังคับ           75 หน่วยกิต 
- วิชาโครงงาน            3 หน่วยกิต 
- วิชาเลือกเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า    12 หน่วยกิต 
(ส าหรับกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านให้เลือกเรียนรายวิชา 
ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต และรายวิชา 
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต) 

(3) หมวดวิชาสหกิจศึกษาและโครงการวิจัย         9 หน่วยกิต 
- เตรียมสหกิจศึกษา            1 หน่วยกิต 
- สหกิจศึกษา           8 หน่วยกิต 
หรือ  
- โครงการวิจัย           8 หน่วยกิต 

 (4) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า    8 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา     จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป ให้เรียน 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ    3(2-2-5) 
 (Use of Computer and Information)   

 202211 การคิดเพ่ือการพัฒนา      3(3-0-6) 
 (Thinking for Development) 

202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม      3(3-0-6) 
 (Man and Culture) 
 202213 โลกาภิวัตน ์       3(3-0-6) 

 (Globalization) 
 
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ให้เรียน 15 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

 203101 ภาษาอังกฤษ 1       3(3-0-6) 
 (English I) 
 203102 ภาษาอังกฤษ 2       3(3-0-6) 
 (English II) 

203203 ภาษาอังกฤษ 3       3(3-0-6) 
 (English III) 
 203204 ภาษาอังกฤษ 4       3(3-0-6) 
 (English IV) 

203305 ภาษาอังกฤษ 5       3(3-0-6) 
 (English V) 
 

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ให้เรียน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
  (Mathematics in Daily Life) 

104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
 (Man and Environment)   

105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี      3(3-0-6) 
 (Man and Technology)   
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- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
114100 กีฬาและนันทนาการ      2(1-2-4) 
 (Sport and Recreation) 
202111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     2(2-0-4) 
 (Thai for Communication) 
202241 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน     2(2-0-4) 
 (Law in Daily Life) 
202261 ศาสนากับการด าเนินชีวิต     2(2-0-4) 
 (Religion for Life) 
202262 พุทธธรรม       2(2-0-4) 
 (Buddhadhamma) 
202291 การจัดการสมัยใหม่      2(2-0-4) 
 (Modern Management) 
202292 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี     2(2-0-4) 
 (Technopreneur) 
202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม     2(2-0-4) 
 (Pluri-cultural Thai Studies) 
202354 ปรัชญาว่าด้วยการศึกษาและการท างาน    2(2-0-4) 
 (Philosophy of Education and Working) 
 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 
- วิชาแกน ให้เรียนจ านวน 45 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

101301 เสวนาวิทยาศาสตร์      1(1-0-6) 
 (Science Colloquium)       

 101302 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3(3-0-6) 
 (Frontiers of Science and Technology) 

102111 เคมีพ้ืนฐาน 1       4(4-0-8) 
 (Fundamental Chemistry I) 

102112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1      1(0-3-0) 
 (Fundamental Chemistry Laboratory I)   

102113 เคมีพ้ืนฐาน 2       4(4-0-8) 
 (Fundamental Chemistry II) 
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102114 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 2      1(0-3-0) 
(Fundamental Chemistry Laboratory II)      

103101 แคลคูลัส 1       4(4-0-8) 
(Calculus I) 

103102 แคลคูลัส 2       4(4-0-8) 
(Calculus II) 

103141 วิธีเชิงสถิติ       3(3-0-6) 
(Statistical Methods) 

104101 หลักชีววิทยา 1       4(4-0-8) 
(Principles of Biology I) 

104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1     1(0-3-0) 
(Principles of Biology Laboratory I)      

104108 หลักชีววิทยา 2       4(4-0-8) 
(Principles of Biology II) 

104109 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2     1(0-3-0) 
(Principles of Biology Laboratory II)  

105101 ฟิสิกส์ 1       4(4-0-8) 
(Physics I) 

105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1      1(0-3-0) 
(Physics Laboratory I)      

105102 ฟิสิกส์ 2       4(4-0-8) 
(Physics II) 

105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2      1(0-3-0) 
(Physics Laboratory II)      

 
- วิชาบังคับ ให้เรียนจ านวน 75 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

103221 แคลคูลัสขั้นสูง       4(4-0-8) 
 (Advanced Calculus) 

103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1      4(4-0-8) 
 (Differential Equations I) 

105201 พ้ืนฐานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักฟิสิกส์   4(4-0-8) 
(Basic Computer Programming for Physicists) 
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105202 คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์     4(4-0-8) 
(Mathematics for Physicists) 

105211 กลศาสตร์คลาสสิค 1      4(4-0-8) 
(Classical Mechanics I) 

105212 กลศาสตร์คลาสสิค 2      4(4-0-8) 
 (Classical Mechanics II) 

105213 แม่เหล็กไฟฟ้า 1      4(4-0-8) 
 (Electromagnetism I) 

105214 แม่เหล็กไฟฟ้า 2      4(4-0-8) 
 (Electromagnetism II) 

105215 อุณหพลศาสตร์       4(4-0-8) 
 (Thermodynamics) 

105233 ดาราศาสตร์เบื้องต้น      4(4-0-8) 
 (Introduction to Astronomy) 

105261 ทัศนศาสตร์       4(4-0-8) 
 (Optics) 

105291 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 1     2(0-6-1) 
(Intermediate Physics Laboratory I)  

105292 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 2     2(0-6-1) 
(Intermediate Physics Laboratory II) 

105316 ฟิสิกส์เชิงสถิติ       4(4-0-8) 
(Statistical Physics) 

105317 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น      4(2-6-4) 
(Basic Electronics) 

105321 กลศาสตร์ควอนตัม 1      4(4-0-8) 
(Quantum Mechanics I) 

105322 กลศาสตร์ควอนตัม 2      4(4-0-8) 
(Quantum Mechanics II) 

105351 ฟิสิกส์สสารควบแน่นเบื้องต้น     4(4-0-8) 
(Introduction to Condensed Matter Physics) 

105371 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคเบื้องต้น    4(4-0-8) 
(Introduction to Nuclear and Particle Physics) 
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105392 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับสูง 1     2(0-6-1) 
 (Advanced Physics Laboratory I) 
105493 สัมมนาฟิสิกส์       1(1-0-6) 
 (Physics Seminar) 
 

- วิชาโครงงาน ให้เรียนจ านวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
105395 โครงงาน       3(0-9-0) 

 (Project) 
 
- วิชาเลือกเฉพาะด้าน ให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

105303 ฟิสิกส์เชิงค านวณเบื้องต้น     4(4-0-8) 
 (Introduction to Computational Physics) 
105331 ทฤษฎีสัมพัทธภาพเบื้องต้น       4(4-0-8) 
 (Introduction to Relativity)  
105343 แหล่งก าเนิดแสงซินโครตรอนและการใช้ประโยชน์   4(4-0-8) 
 (Synchrotron Light Source and Applications) 
105353 ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวน าเบื้องต้น     4(4-0-8) 
 (Introduction to Semiconductor Physics) 
105355 สภาพน ายวดยิ่งเบื้องต้น      4(4-0-8) 
 (Introduction to Superconductivity) 
105357 ฟิสิกส์ของวัสดุนาโนเบื้องต้น     4(4-0-8) 
 (Introduction to Nanomaterials Physics) 
105393 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับสูง 2     2(0-6-1) 
 (Advanced Physics Laboratory II) 
105394 ปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง    2(0-6-1) 
 (Advanced Analytical Instruments Laboratory) 
105445 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุญญากาศ    4(4-0-8) 
 (Vacuum Science and Technology) 
105453 กรรมวิธีและกระบวนการปลูกผลึก    4(4-0-8) 
 (Crystal Growth Processes and Methods) 
105455 ฟิสิกส์ของพ้ืนผิวเบื้องต้น     4(4-0-8) 
 (Introduction to Surface Physics) 
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105457 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฟิล์มบาง      4(4-0-8) 
 (Thin Film Science and Technology) 

105465 ชีวฟิสิกส์เบื้องต้น      4(4-0-8) 
 (Introduction to Biophysics) 
105467 สารสนเทศควอนตัม      4(4-0-8) 
 (Quantum Information) 
105472 พลังงานทดแทน      4(4-0-8) 
 (Renewable Energy) 
105474 ฟิสิกส์ดาราศาสตร์เบื้องต้น     4(4-0-8) 
 (Introduction to Astrophysics) 
105481 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์     4(4-0-8) 
 (Selected Topics in Physics) 
 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 

เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบ

ก้าวหน้าในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ (ภาคผนวก ก) ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาฟิสิกส์แบบก้าวหน้าที่เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ และมีศักยภาพสูง (ทั้งนี้คุณสมบัติของนักศึกษาผู้เรียนใน

หลักสูตรก้าวหน้าให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด)  

ให้ผู้เรียนเลือกเรียนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์  ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต จากรายวิชา 

ดังต่อไปนี้ 

105503 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับฟิสิกส์ 4(4-0-8) 
 (Applied Mathematics for Physics) 
105604 การจ าลองแบบและการจ าลองในฟิสิกส์ 4(4-0-8) 
 (Modeling and Simulation in Physics) 
105605 ฟิสิกส์ของการประมาณ 4(4-0-8) 
 (Back-of-the-Envelope Physics) 
105613 กลศาสตร์ 4(4-0-8) 
 (Mechanics) 
105614 พลศาสตร์ไฟฟ้า 4(4-0-8) 
 (Electrodynamics) 
105617 ฟิสิกส์เชิงสถิติ 4(4-0-8) 
 (Statistical Physics) 
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105618  กลศาสตร์ของไหล  4(4-0-8) 
         (Fluid Mechanics) 

105621 ทฤษฎีควอนตัม 1 4(4-0-8) 
 (Quantum Theory I) 
105622 ทฤษฎีควอนตัม 2  4(4-0-8) 
 (Quantum Theory II) 
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) 
105643 เทคนิคการกระเจิงและการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ 4(4-0-8) 
 (X-ray Scattering and Diffraction Techniques) 
105644 สเปกโตรสโกปีการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์และการประยุกต์ใช้ 4(4-0-8) 
 (X-ray Absorption Spectroscopy and Applications) 
105645 การฝึกฝีมือและเขียนแบบวิศวกรรม 4(4-0-8) 
 (Engineering Workshop and Drawing) 
105653 ฟิสิกส์วัสดุ 4(4-0-8) 
 (Materials Physics) 
105654 วัสดุนาโน 4(4-0-8) 
 (Nanomaterials) 
105655 ฟิสิกส์โพลิเมอร์ 4(4-0-8) 
 (Polymer Physics) 
105661 ทัศนศาสตร์กายภาพ 1 4(4-0-8) 
 (Physical Optics I) 
105662 ทัศนศาสตร์กายภาพ 2 4(4-0-8) 
 (Physical Optics II) 
105663 ฟิสิกส์ที่อุณหภูมิต่ า 4(4-0-8) 
 (Low Temperature Physics) 
105664 การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 4(4-0-8) 
 (Materials Characterization) 
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105673 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค 4(4-0-8) 
 (Nuclear and Particle Physics) 
105674 ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ 4(4-0-8) 
 (Astrophysics) 
105703 ฟิสิกส์ค านวณ 4(4-0-8) 
 (Computational Physics) 
105704 ทฤษฎีกลุ่ม 4(4-0-8) 
 (Group Theory) 
105713 กลศาสตร์ของความต่อเนื่อง 4(4-0-8) 
 (Continuum Mechanics) 
105714 ฟิสิกส์ไม่เชิงเส้น 4(4-0-8) 
 (Nonlinear Physics) 
105715 อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 4(4-0-8) 
 (Advanced Electronics) 
105716   คลื่นและโซลิตอน 4(4-0-8) 

         (Wave and Solitons) 
105733 สัมพัทธภาพพิเศษและสมมาตร 4(4-0-8) 
 (Special Relativity and Symmetry) 
105734 สัมพัทธภาพและกาลอวกาศ 4(4-0-8) 
 (Relativity and Space-Time) 
105741 ฟิสิกส์ของเครื่องเร่งอนุภาค 1 4(4-0-8) 
 (Accelerator Physics I) 
105742 ฟิสิกส์ของเครื่องเร่งอนุภาค 2 4(4-0-8) 
 (Accelerator Physics II) 
105743 เทคนิคเครื่องมือการทดลองส าหรับการวิจัยฟิสิกส์ 4(2-6-8) 
 (Instrumentation Techniques for Physics Research) 
105744 ทัศนศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีระบบล าเลียงแสง 4(4-0-8) 
 (Applied Optics and Beam Line Technology) 
105745 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุญญากาศ 4(4-0-8) 
 (Vacuum Science and Technology) 
105751 ฟิสิกส์ของสารควบแน่น 1 4(4-0-8) 
 (Condensed Matter Physics I) 
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105752 ฟิสิกส์ของสารควบแน่น 2 4(4-0-8) 
 (Condensed Matter Physics II) 
105753 การปลูกผลึก 4(4-0-8) 
 (Crystal Growth) 
105754 อิเล็กตรอนไมโครสโกปี 4(4-0-8) 
 (Electron Microscopy) 
105755 ทฤษฎีดิสโลเคชัน 4(4-0-8) 
 (Dislocation Theory) 
105763 สเปกโทรสโกปีของแข็ง 4(4-0-8) 
 (Solid State Spectroscopy) 
105764 โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของผิวของแข็งและวัสดุระดับนาโน 4(4-0-8) 
 (Electronic Structures of Solid Surface and Nano-scale Materials) 
105765 สเปกโทรสโกปีของอะตอมและโมเลกุล 4(4-0-8) 
 (Atomic and Molecular Spectroscopy) 
105771   การใช้งานการประมวลผลแบบกริดและกลุ่มเมฆในฟิสิกส์อนุภาค     4(4-0-8) 

       (Application of Grid and Cloud Computation in Particle Physics) 
105773 ฟิสิกส์เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 4(4-0-8) 
 (Nuclear Reactor Physics) 
105774 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์ 4(4-0-8) 
 (Applied Nuclear Physics) 
105775 ฟิสิกส์ของแสงซินโครตรอน 4(4-0-8) 
 (Physics of Synchrotron Radiation) 
105783 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์ 4(4-0-8) 
 (Selected Topics in Physics) 
105785 ชีวฟิสิกส์ 4(4-0-8) 
 (Biophysics) 
105786 ฟิสิกส์การแพทย์ 4(4-0-8) 
 (Medical Physics) 
105791 ปฏิบัติการทัศน์ศาสตร์ประยุกต ์ 4(0-8-12) 
 (Applied Optics Laboratory) 
105813 ฟิสิกส์ที่ความดันสูง 4(4-0-8) 
 (High-Pressure Physics) 
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105814 ธรณีฟิสิกส์ 4(4-0-8) 
 (Geophysics) 
105815 ฟิสิกส์บรรยากาศ 4(4-0-8) 
 (Atmospheric Physics) 
105823 ทฤษฎีสนามควอมตัม 4(4-0-8) 
 (Quantum Field Theory) 
105825 การค านวณเชิงควอนตัม      4(4-0-8) 

         (Quantum Computation) 
105853 สภาพน ายวดยิ่ง 4(4-0-8) 
 (Superconductivity) 
105854 วิธีการค านวณส าหรับวัสดุจริง 4(4-0-8) 
 (Computational Methods for Real Materials) 
105855 ฟิสิกส์ของพ้ืนผิว 4(4-0-8) 
 (Surface Physics) 
105863 เทคโนโลยีเลเซอร์และการประยุกต์ 4(4-0-8) 
 (Laser Technology and Applications) 
105864 พ้ืนฐานของฮอโลกราฟี 4(4-0-12) 
 (Fundamentals of Holography) 
105865 ทัศนศาสตร์เชิงข้อมูล 4(4-0-12) 
 (Information Optics) 
105903 วิธีการทางเรขาคณิตในฟิสิกส์ 4(4-0-8) 
 (Geometrical Methods in Physics) 
105913 อุปกรณ์และการอัตโนมัติเชิงอุตสาหกรรม 4(4-0-8) 
 (Industrial Instrumentations and Automations) 
105914 เทคโนโลยีเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 4(4-0-8) 
 (Sensor and Transducer Technology) 
105915 เทคโนโลยีหน่วยเก็บข้อมูล 4(4-0-8) 
 (Data Storage Technology) 
105923 ทฤษฎีสนามควอมตัมข้ันสูง 1 4(4-0-8) 
 (Advanced Quantum Field Theory I) 
105924 ทฤษฎีการรบกวนไครอล 4(4-0-8) 
 (Chiral Perturbation Theory) 
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105925 ทฤษฎีสนามควอมตัมข้ันสูง 2 4(4-0-8) 
 (Advanced Quantum Field Theory II) 
105953 เทคโนโลยีสารกึ่งตัวน า 4(4-0-8) 
 (Semiconductors Technology) 
105954 นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 4(4-0-8) 
 (Nanoscience and Nanotechnology) 
105955 เทคโนโลยีแผ่นฟิล์มบางและการประยุกต์ 4(4-0-8) 
 (Thin-film Technology and Applications) 
105973 ปฏิกิริยาของไอออนหนัก 4(4-0-8) 
 (Heavy Ion Reactions) 
105974 ระบบหลายควาร์ก 4(4-0-8) 
 (Multi-Quark Systems) 
 

(3) หมวดวิชาสหกิจศึกษาและโครงการวิจัย 9 หน่วยกิต 
105391 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-3) 

(Pre-Cooperative Education) 

105491 สหกิจศึกษา 8 หน่วยกิต 
     (Cooperative Education) 
 หรือ ลงเรียนรายวิชาโครงการวิจัย ทดแทนรายวิชาสหกิจศึกษา 
 105492 โครงการวิจัย 8 หน่วยกิต 

      (Research Project) 
 

(4) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนวิชาใดๆในระดับปริญญาตรี อย่างน้อย 8 หน่วยกิต ไตรภาคหรือเทียบเท่า จากรายวิชาที่เปิด

สอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือ จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยรับรอง ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ 
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ความหมายของรหัสวิชา 
รหัสวิชา ประกอบด้วยตัวเลข 6 หลัก โดยแต่ละหลักมีความหมาย ดังนี้ 
หลักท่ี 1 หมายถึง  ส านักวิชาที่รับผิดชอบในแต่ละวิชา ก าหนดรหัส ดังนี้ 
  1 หมายถึง  ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
  2 หมายถึง  ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
  3 หมายถึง  ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
  4-5  หมายถึง  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
  6 หมายถึง  ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
  7 หมายถึง  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 

หลักท่ี 2-3 หมายถึง  สาขาวิชาที่รับผิดชอบในแต่ละวิชา ก าหนดรหัสควบกับหลักที่ 1 ดังนี้ 
 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
  101 หมายถึง  ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
  102 หมายถึง  สาขาวิชาเคมี 
  103 หมายถึง  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
  104 หมายถึง  สาขาวิชาชีววิทยา 
  105 หมายถึง  สาขาวิชาฟิสิกส์ 
  106 หมายถึง  สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล 
  107 หมายถึง  สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ 
  108 หมายถึง  สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
  109 หมายถึง  สาขาวิชาชีวเคมี 
  110 หมายถึง  สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 
  111 หมายถึง  สาขาวิชาสรีรวิทยา 
  112 หมายถึง  สาขาวิชาปรสิตวิทยา 
  113 หมายถึง  สาขาวิชาเภสัชวิทยา 
  114 หมายถึง  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
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หลักท่ี 4 หมายถึง   ระดับของรายวิชา 
 1 หมายถึง  วิชาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 
 2 หมายถึง  วิชาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 
 3 หมายถึง  วิชาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 
 4 หมายถึง  วิชาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 
 5  หมายถึง  วิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง 
 6  หมายถึง  วิชาระดับบัณฑิตศึกษาขั้นต้น 
 7  หมายถึง  วิชาระดับบัณฑิตศึกษาขั้นกลาง 
 8-9  หมายถึง  วิชาระดับบัณฑิตศึกษาขั้นสูง 
 
หลักท่ี 5 หมายถึง  แขนงวิชา 
 0  หมายถึง  General Physics, Mathematical Physics, Computational Physics 

1  หมายถึง Mechanics, Electricity and Magnetism, Thermodynamics, 
Statistical Mechanics 

 2  หมายถึง  Quantum Field Theory, Quantum Physics, Theoretical Physics 
 3  หมายถึง  Relativity, Gravitation, Astronomy 
 4  หมายถึง  Accelerator Physics, Synchrotron Radiation 
 5  หมายถึง  Solid State Physics, Condensed Matters 
 6  หมายถึง  Molecular and Atomic Physics, Optics 
 7  หมายถึง  Nuclear and Elementary Particle Physics, Astrophysics 
 8  หมายถึง  Selected Topics in Physics and others 
 9  หมายถึง Cooperative Education, Laboratory, Research Project, Seminar, 

    Thesis 

 

หลักท่ี 6 หมายถึง ล าดับวิชาในแต่ละแขนง 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
แนะน าให้นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มีแผนการศึกษา ดังนี้ 

ปี 1 ภาคการศึกษาที ่1 นก. ปี 1 ภาคการศึกษาที ่2 นก. ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 
102111  เคมีพื้นฐาน 1            
102112  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1        
103101  แคลคูลัส 1                        
104101  หลักชีววิทยา 1 
104102  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1     
105001    ฟิสกิส์พื้นฐาน * 
203101 ภาษาอังกฤษ 1                  
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และ  
             สารสนเทศ               

รวม  20  หน่วยกิต 

4 
1 
4 
4 
1 
- 
3 
3 

103102  แคลคูลัส 2 
104108  หลักชีววิทยา 2                 
104109 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2    
105101  ฟิสิกส์ 1                          
105191  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1              
203102 ภาษาอังกฤษ 2                 
104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

 
 

รวม  20  หน่วยกิต 

4 
4 
1 
4 
1 
3 
3 

102113 เคมีพื้นฐาน 2                   
102114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2       
103141 วิธีเชิงสถิติ 
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
105102 ฟิสิกส์ 2  
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2              
105113 มนุษย์กับเทคโนโลย ี
 
 

รวม  19  หน่วยกิต 

4 
1 
3 
3 
4 
1 
3 

ปี 2 ภาคการศึกษาที ่1 นก. ปี 2 ภาคการศึกษาที ่2 นก. ปี 2 ภาคการศึกษาที ่3 นก. 
105201  พื้นฐานการโปรแกรม

 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักฟิสิกส์          
105202    คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 
105211 กลศาสตร์คลาสสิค 1              
105215 อุณหพลศาสตร์    
203203 ภาษาอังกฤษ 3                    
 

 
รวม  19  หน่วยกิต 

4 
 
4 
4 
4 
3 

103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1 
105212 กลศาสตร์คลาสสิค 2         
105213 แม่เหล็กไฟฟ้า 1 
103221 แคลคูลัสขั้นสูง 
105291 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 1 

 
 
 

รวม  18  หน่วยกิต 

4 
4 
4 
4 
2 
 
 

105214 แม่เหล็กไฟฟ้า 2 
105261  ทัศนศาสตร์                    
105233 ดาราศาสตร์เบื้องต้น 
105292 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 2 
203204 ภาษาอังกฤษ 4          
114100 กีฬาและนันทนาการ           
   หรอื 
202xxx วิชาเลือกศึกษาทั่วไป 

รวม  19  หน่วยกิต 

4 
4 
4 
2 
3 
2 
 
2 

ปี 3 ภาคการศึกษาที ่1 นก. ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 
105316 ฟิสิกส์เชิงสถิติ 
105317 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
105321 กลศาสตร์ควอนตัม 1              
203305    ภาษาอังกฤษ 5                     
202211  การคิดเพื่อการพัฒนา 

 
 
 

รวม  18  หน่วยกิต 

4 
4 
4 
3 
3 

105322 กลศาสตร์ควอนตัม 2 
105351 ฟิสิกส์สสารควบแน่นเบื้องต้น 
105392 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับสูง 1 
105xxx   วิชาเลือกเฉพาะด้านฟิสิกส ์
202212   มนุษย์กับวัฒนธรรม            

 
 
 

รวม  17  หน่วยกิต 

4 
4 
2 
4 
3 

101301 เสวนาวิทยาศาสตร์ 
101302 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และ            
 เทคโนโลยี 
105371  ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนภุาค                
             เบื้องต้น                           
105391  เตรียมสหกิจศึกษา            
105395    โครงงาน    
202213  โลกาภวิัตน์           

รวม  15  หน่วยกิต 

1 
3 
 
4 
 
1 
3 
3 

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ปี 4 ภาคการศึกษาที ่3 นก. 
105491 สหกิจศึกษา                        
        หรอื 
105492 โครงการวิจัย 

 
รวม  8  หน่วยกิต 

8 
 
8 

105493 สัมมนาฟิสิกส์  
xxxxxx วิชาเลือกเสร ี
 
 

รวม  5  หน่วยกิต 

1 
4 
 
 

xxxxxx  วิชาเลือกเสร ี
 

 
 

รวม  4  หน่วยกิต 

4 

รวมหน่วยกิตทัง้หลักสูตร = (20+20+19)+(19+18+19)+(18+17+15)+(8+5+4) = 59 + 56 + 50 + 17 = 182 หน่วยกิต 

* เฉพาะนกัศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาฟิสกิส์ 
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แนะน าให้นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า สาขาวิชาฟิสิกส์ มีแผนการศึกษา ดังนี้ 
ปี 1 ภาคการศึกษาที ่1 นก. ปี 1 ภาคการศึกษาที ่2 นก. ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 

102111  เคมีพื้นฐาน 1            
102112  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1        
103101  แคลคูลัส 1                        
104101  หลักชีววิทยา 1 
104102  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1     
105001    ฟิสิกส์พื้นฐาน * 
203101 ภาษาอังกฤษ 1                  
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และ  
             สารสนเทศ               

รวม  20  หน่วยกิต 

4 
1 
4 
4 
1 
- 
3 
3 

103102  แคลคูลัส 2 
104108  หลักชีววิทยา 2                 
104109 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2    
105101  ฟิสิกส์ 1                          
105191  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1              
203102 ภาษาอังกฤษ 2                 
104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

 
 

รวม  20  หน่วยกิต 

4 
4 
1 
4 
1 
3 
3 

102113 เคมีพื้นฐาน 2                   
102114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2       
103141 วิธีเชิงสถิติ 
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
105102 ฟิสิกส์ 2  
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2              
105113 มนุษย์กับเทคโนโลย ี
 
 

รวม  19  หน่วยกิต 

4 
1 
3 
3 
4 
1 
3 

ปี 2 ภาคการศึกษาที ่1 นก. ปี 2 ภาคการศึกษาที ่2 นก. ปี 2 ภาคการศึกษาที ่3 นก. 
105201  พื้นฐานการโปรแกรม

 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักฟิสิกส์          
105202    คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 
105211 กลศาสตร์คลาสสิค 1              
105215 อุณหพลศาสตร์    
203203 ภาษาอังกฤษ 3                    
 

 
รวม  19  หน่วยกิต 

4 
 
4 
4 
4 
3 

103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1 
105212 กลศาสตร์คลาสสิค 2         
105213 แม่เหล็กไฟฟ้า 1 
103221 แคลคูลัสขั้นสูง 
105291 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 1 

 
 
 

รวม  18  หน่วยกิต 

4 
4 
4 
4 
2 
 
 

105214 แม่เหล็กไฟฟ้า 2 
105261  ทัศนศาสตร์                    
105233 ดาราศาสตร์เบื้องต้น 
105292 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 2 
203204 ภาษาอังกฤษ 4          
114100 กีฬาและนันทนาการ           
   หรอื 
202xxx วิชาเลือกศึกษาทั่วไป 

รวม  19  หน่วยกิต 

4 
4 
4 
2 
3 
2 
 
2 

ปี 3 ภาคการศึกษาที ่1 นก. ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 
105316 ฟิสิกส์เชิงสถิติ 
105317 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
105321 กลศาสตร์ควอนตัม 1              
203305    ภาษาอังกฤษ 5                     
202211  การคิดเพื่อการพัฒนา 

 
 
 

รวม  18  หน่วยกิต 

4 
4 
4 
3 
3 

105322 กลศาสตร์ควอนตัม 2 
105351 ฟิสิกส์สสารควบแน่นเบื้องต้น 
105392 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับสูง 1 
105xxx   วิชาเลือกเฉพาะด้านฟิสิกส ์
202212   มนุษย์กับวัฒนธรรม            

 
 
 

รวม  17  หน่วยกิต 

4 
4 
2 
4 
3 

101301 เสวนาวิทยาศาสตร์ 
101302 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และ            
 เทคโนโลยี 
105371  ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนภุาค                
             เบื้องต้น                           
105391  เตรียมสหกิจศึกษา            
105395    โครงงาน    
202213  โลกาภวิัตน์           

รวม  15  หน่วยกิต 

1 
3 
 
4 
 
1 
3 
3 

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ปี 4 ภาคการศึกษาที ่3 นก. 
105491 สหกิจศึกษา                        
        หรอื 
105492 โครงการวิจัย 

 
รวม  8  หน่วยกิต 

8 
 
8 

105493 สัมมนาฟิสิกส์  
105xxx   วิชาเลือกเฉพาะด้านฟิสิกส ์
xxxxxx วิชาเลือกเสร ี
 

รวม  9  หน่วยกิต 

1 
4 
4 

 

105xxx   วิชาเลือกเฉพาะด้านฟิสิกส์ 
xxxxxx  วิชาเลือกเสร ี
 

 
รวม  8  หน่วยกิต 

4 
4 

รวมหน่วยกิตทัง้หลักสูตร = (20+20+19)+(19+18+19)+(18+17+15)+(8+9+8) = 59 + 56 + 50 + 25 = 190 หน่วยกิต 

* เฉพาะนกัศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาฟิสกิส์ 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

 (ภาคผนวก ค) 

3.2 ชื่อสกุลต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

(1) รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์   แม่นย า  
  คุณวุฒิ  D.Phil. (Materials Science), University of Oxford, UK (1995) 
    M.Sc. (Nuclear Physics), University of Oxford, UK (1991) 
    วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1989) 

ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก ง) 
 
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว 
105101 ฟิสิกส์ 1 
105102 ฟิสิกส์ 2 
105104 ฟิสิกส์พื้นฐาน 
105105 ฟิสิกส์ 
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
105194 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 
105195 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่ 
105101 ฟิสิกส์ 1 
105102 ฟิสิกส์ 2 
105233 ดาราศาสตร์ 
105453 กรรมวิธีและกระบวนการปลูกผลึก 
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(2) รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ  
คุณวุฒิ  Ph.D. (Physics), University of Toronto, Canada (2001)  

M.Sc. (Physics), University of Toronto, Canada (1996)   
วท.บ. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1994) 

ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 

ผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก ง) 
 
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว 
105101 ฟิสิกส์ 1 
105102 ฟิสิกส์ 2 
105104 ฟิสิกส์พื้นฐาน 
105105 ฟิสิกส์ 
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
105194 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 
105195 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่ 
105211 กลศาสตร์คลาสสิค 1 
105212 กลศาสตร์คลาสสิค 2 
105213 แม่เหล็กไฟฟ้า 1 
105214 แม่เหล็กไฟฟ้า 2 
105215 อุณหพลศาสตร์ 
105316 ฟิสิกส์เชิงสถิติ 
105321 กลศาสตร์ควอนตัม 1 
105322 กลศาสตร์ควอนตัม 2 
105355 ฟิสิกส์ของสภาพน ายวดยิ่งเบื้องต้น 
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(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตติกร  ยิ้มนิรัญ   
 คุณวุฒิ  Ph.D. (Materials Science and Engineering (Ceramic Science)),  
    The Pennsylvania State University, USA (2001) 

M.S. (Physics), University of Tennessee at Knoxville, USA (1995) 
    วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1993) 
    วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (1991) 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก ง) 
 
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว 
105101 ฟิสิกส์ 1 
105102 ฟิสิกส์ 2 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่ 
101301 เสวนาวิทยาศาสตร์ 
105317 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
105343 แหล่งก าเนิดแสงซินโครตรอนและการใช้ประโยชน์ 
105351 ฟิสิกส์สสารควบแน่นเบื้องต้น 
105472 พลังงานทดแทน 
105493 สัมมนาฟิสิกส์ 

 
(4) อาจารย์ ดร. ขรรค์ชัย   โกศลทองกี่   

คุณวุฒิ  Ph.D. (Physics), Suranaree University of Technology, Thailand (2004) 

วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล (1999) 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

ผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก ง) 
 
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว 
105101 ฟิสิกส์ 1 
105102 ฟิสิกส์ 2 
105103 ฟิสิกส์ทั่วไป 
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 



มคอ. 2 

31 

105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
105193 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่ 
105361 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคเบื้องต้น 
105465 ชีวฟิสิกส์เบื้องต้น 
105291 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 1 
105292 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 2 
105392 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับสูง 1 

  
(5) อาจารย์ ดร. สาโรช  รุจิรวรรธน์   

คุณวุฒิ  Ph.D. (Physics), University of Illinois at Chicago, USA (2000) 
   M.S. (Physics), University of Illinois at Chicago, USA (1998) 
 วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (1992) 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก ง) 
 
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว 
105101 ฟิสิกส์ 1 
105102 ฟิสิกส์ 2 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่ 
105261 ทัศนศาสตร์ 
105394 ปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง 
105445 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุญญากาศ 
105455 ฟิสิกส์ของพ้ืนผิวเบื้องต้น 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 
3.2.2.1 สาขาวิชาฟิสิกส์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 

 

ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ  สาขาวิชา 

1 ศ. ดร. ประสาท  สืบค้า ปริญญาบัตร, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42  (1999) 
Ph.D. (Physics), Arizona State University, Tempe, USA (1984) 
M.S. (Physics), Indiana University, Bloomington, USA (1980) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1974) 
กศ.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (1972) 

2 ศ. ดร. ชูกิจ ลิมปิจ านงค์ Ph.D. (Physics), Case Western Reserve University, USA (1999) 
M.S.  (Physics), Case Western Reserve University, USA (1996)  
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (1993) 

3 Prof. Dr. Yupeng Yan Ph.D. (Physics), Tuebingen University, Germany (1994) 
M.Sc. (Physics), Nankai University, P. R. China (1987)             
B.Sc. (Physics), Nankai University, P. R. China (1984) 

4 รศ. ดร. ประพันธ์  แม่นย า D.Phil. (Materials Science),  University of Oxford, UK (1995) 
M.Sc. (Nuclear Physics), University of Oxford, UK (1991) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1989) 

5 รศ. ดร. พวงรัตน์  ไพเราะ Ph.D. (Physics), University of Toronto, Canada (2001)  
M.Sc. (Physics), University of Toronto, Canada (1996)  
วท.บ. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1994) 

6 รศ. ดร. ประยูร  ส่งสิริฤทธิกุล Ph.D. (Physics), Gothenburg University (1997) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่(1990) 

7 รศ. ดร. สันติ  แม้นศิริ D.Phil. (Materials Science : Ceramic Nanocomposites) 
        The University of Oxford, UK (2001) 
M.Sc. (Materials Science : Ceramic Processing) 
        The University of Leeds, UK (1997) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (1995) 

8 ผศ. ดร. ชโินรัตน์  กอบเดช Ph.D. (Theoretical Physics),  University of London, UK (1995) 
M.Sc. (Mathematical Physics), University of London, UK (1990) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1989) 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ  สาขาวิชา 

9 ผศ. ดร. รัตติกร  ยิ้มนิรัญ Ph.D. (Materials Science and Engineering: Ceramic Science),  
The Pennsylvania State University, University Park, USA (2001) 
M.S. (Physics), University of Tennessee, Knoxville, USA (1995) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่(1993) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (1991) 

10 ผศ. ดร. ศุภกร  รักใหม่ Ph.D. (Physics),University of Surrey, UK (1998) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (1994) 

11 ผศ. ดร. สิรโิชค  จึงถาวรรณ    Ph.D. (Physics), Suranaree University of Technology (2007) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (2000) 

12 อ. ดร. สาโรช  รุจิรวรรธน์ Ph.D. (Physics), University of Illinois at Chicago, USA (2000) 
M.S. (Physics), University of Illinois at Chicago, USA (1998) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (1992) 

13 อ. ดร. ขรรค์ชัย  โกศลทองกี่ Ph.D. (Physics), Suranaree University of Technology (2004) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล (1999) 

14 อ. ดร. วรวัฒน ์ มีวาสนา Ph.D. (Physics), Stanford University, USA (2008)   
M.S. (Physics), Stanford University, USA (2007) 
B.S. (Physics), University of California, Santa Barbara, USA (2002) 

15 Dr. Michael Smith Ph.D. (Physics), University of Toronto, Canada (2005) 
M.Sc. (Physics), University of Toronto, Canada (2000) 
B.Sc. (Physics), McMaster University, Canada (1998)   

 

3.2.2.2 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) 

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
Prof. Dr. Sergey Meleshko Ph.D. (Mechanics of Solids) 
Assoc. Prof. Dr. Nikolay Moshkin Ph.D. (Mechanics of Fluid, Gas, and Plasma) 
รศ.ดร. ประภาศรี อัศวกุล  Ph.D. (Mathematics) 
Asst. Prof. Dr. Eckart Schulz Ph.D. (Mathematics)  
ผศ.ดร. อรชุน ไชยเสนะ Ph.D. (Mathematics) 
ผศ.ดร. เจษฎา ตัณฑนุช วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
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อ.ดร. ธิดารัตน์ อารีรักษ์ วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
อ.ดร. เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์ ปร.ด. (คณิตศาสตร์) 
อ.ดร. สายันต์ แก่นนาค า Ph.D. (Computational Fluid Dynamics) 
 
สาขาวิชาเคมี 
ศ.ดร. กฤษณะ สาคริก  Dr.rer.nat. (Computational Chemistry) 
Assoc. Prof. Dr. Albert Schulte Dr.rer.nat. (Applied Electro-Chemistry) 
รศ.ดร. อนันต์ ทองระอา Dr.rer.nat. (Computational Chemistry) 
รศ.ดร. จตุพร วิทยาคุณ Ph.D. (Inorganic Chemistry)  
ผศ.ดร. กุลวดี รังษีวัฒนานนท์ Dr.rer.nat. (Physical Chemistry) 
ผศ.ดร. ธนพร แม่นย า Ph.D. (Chemistry) 
ผศ.ดร. วิสิษฐ์ แววสูงเนิน Ph.D. (Polymer Science) 
ผศ.ดร. พิชญา ตระการรุ่งโรจน์ Ph.D. (Chemistry)  
ผศ.ดร. สัญชัย ประยูรโภคราช Ph.D. (Chemistry)  
อ.ดร. ระพี โกศัลวิตร-อูทเคอ วท.ด. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) 
สาขาวิชาชีวเคมี 
Assoc. Prof. Dr. James R. Ketudat-Cairns Ph.D. (Biology)  
รศ.ดร. วิภา สุจินต์ Ph.D. (Biochemistry) 
ผศ.ทนพญ.ดร. จารุวรรณ ศิริเทพทวี วท.ด. (ชีวเคมี) 
อ.ดร. พนิดา ขันแก้วหล้า Dr.Scient.Med. (Immunology) 
 
สาขาวิชาชีววิทยา/จุลชีววิทยา 
รศ.ดร. ยุพาพร ไชยสีหา Ph.D. (Animal Physiology)  
รศ.ดร. ทัศนีย์ เสาวนะ ปร.ด. (เวชศาสตร์เขตร้อน)  
รศ.สพญ.ดร. ศจีรา คุปพิทยานันท์ Ph.D. (Physiology) 
ผศ.ดร. พาณี วรรณนิธิกุล Ph.D. (Natural Science)  
ผศ.ดร. เบ็ญจมาศ จิตรสมบูรณ์ Ph.D. (Toxicology)  
ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ ธานี Ph.D. (Plant Health)  
ผศ.ดร. สุรีลักษณ์ รอดทอง Ph.D. (Microbiology)  
ผศ.ภก.ดร. เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ Ph.D. (Pharmacology) 
ผศ.ดร. รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์ Ph.D. (Physiology)  
ผศ.ภกญ.ดร. นวลน้อย จูฑะพงษ ์ Ph.D. (Pharmacology and Toxicology) 
ผศ.ทนพญ.ดร. วิไลรัตน์ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ Ph.D. (Microbiology and Immunology) 
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ผศ.ดร. ดวงกมล แม้นศิริ Ph.D. (Molecular Biology)  
ผศ.ดร. หนูเดือน เมืองแสน Ph.D. (Plant Molecular Biology) 
Dr. Paul J. Grote Ph.D. (Biology)  

อ.ดร. ราเชนทร์ โกศัลวิตร Ph.D. (Anatomy) 
อ.ดร. พงศ์เทพ สุวรรณวารี Ph.D. (Crop and Soil Science) 
อ.ดร. พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา ปร.ด. (อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์)  
อ.ดร. นฦวรรณ เสาวคนธ์ ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์) 
อ.ดร. นวรัตน์ นันทพงษ์ Ph.D. (Bioresources Science: Applied Microbiology)  
อ.ดร. อภิชาติ เงินสูงเนิน ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์)  
อ.ดร. ปิยดา เงินสูงเนิน ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์) 
อ.ดร. อัจฉราพร  แถวหมอ ปร.ด. (สรีรวิทยาการแพทย์) 
อ. มงคล ผจงธนสฤษฏ์ MHS (Molecular Microbiology and Immunology)   
อ. อรทัย วีระนันทนาพันธ์  วท.ม. (ประสาทวิทยาศาสตร์)  
 
สาขาวชิาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
รศ.ดร. ด ารัส ดาราศักดิ์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา) 
อ.ดร. พรเทพ ราชนาวี ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
อ. วีรพล จันทิมา กศ.ม. (พลศึกษา) 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ 
Prof. Dr. Joewono Widjaja D.Eng. (Electronic Engineering) 
อ.ดร. สุกัญญา เตชะไตรภพ Ph.D. (Electrical Engineering) 
 
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล 
ผศ.ดร. ทรงกต ทศานนท์ Ph.D. (Remote Sensing) 
ผศ.ดร. สัญญา สราภิรมย ์ Ph.D. (Geography) 
ผศ.ดร. สุวิทย์ อ๋องสมหวัง Dr.rer.nat. (Remote Sensing/GIS) 
อ.ดร. ดุษฎี ชาญลิขิต Ph.D. (Meteorology) 
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  3.2.3.3 อาจารย์ประจ าส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
 
สาขาวิชาศึกษาทั่วไป 
อ.ดร. เทพทวี โชควศิน อ.ด. (ปรัชญา) 
อ.ดร. บุรทิน ข าภิรัฐ ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) 
อ.ดร. วิศิษฎ์พร วัตนวาทิน Docteur en Droit  
อ. ปราโมทย์ ภักดีณรงค์ ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม) 
 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
รศ.ดร. อัญชลี วรรณรักษ์ Ph.D. (Second Language Acquisition and Teacher Education) 
รศ.ดร. ชาญณรงค์ อินทรประเสิรฐ Ph.D. (Teaching English to Speakers of Other Languages) 
Assoc. Prof. Dr. Jeremy Ward Ph.D. (Applied Linguistics) 
ผศ.ดร. ปัณณธร แสงอรุณ Ph.D. (Second Language Educatioin) 
อ.ดร. จิตพนัส สุวรรณเทพ Ph.D. (Education) 
อ.ดร. ณัฏฐญา เผือกผ่อง Ph.D. (Education) 
อ.ดร. ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์ Ph.D. (Linguistics) 
อ.ดร. บุษกร ยอดค าลือ Ph.D. (Linguistics)  
อ.ดร. พีรศักดิ์ สิริโยธิน Ph.D. (Educational Studies) 
อ.ดร. มณีเพ็ญ อภิบาลศรี Ph.D. (Reading) 
อ.ดร. ดวงพร ศรีบุญเรือง ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษศึกษา) 
อ.ดร. สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรี ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษศึกษา) 
อ.ดร. สิรินทร ศรีโพธิ์ Ph.D. (Foreign Language Education) 
อ.ดร. อิศรา ประมูลศุข Ph.D. (Applied Linguistics and English Language Teaching)  
อ. กมร บุตรแสง ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์-การสอน) 
อ. จินดาพร แสงกาญจนวนิช M.A. (TESOL and Bilingual Education) 
อ. มันตา หนุนภักดี ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือจุดมุ่งหมายเฉพาะ) 
อ. รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์ M.A. (Linguistics and Applied Linguistics) 
อ. Peter Bint M.Phil. (Phonetics) 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รศ.ดร. คณิต ไข่มุกต์ ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
ผศ.ดร. วีรพงษ์ พลนิกรกิจ Ph.D. (International Communication)  
ผศ. สถิตย์โชค โพธิ์สอาด M.A. (Information Systems Management) 
ผศ. หนึ่งหทัย ขอผลกลาง นศ.ม. (สื่อสารมวลชน) 
อ.ดร. จิติมนต์ อั่งสกุล วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  
อ.ดร. ธรา อ่ังสกุล Ph.D. (Computer Science)  
อ.ดร. นฤมล รักษาสุข Ph.D. (Library and Information Science) 
อ.ดร. นิศาชล จ านงศรี ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) 
อ.ดร. ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล Ph.D. (Computer Science)  
อ. ธรรมรักษ์ เธียรนิเวศน์ วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
อ. นรินทร ฉิมสุนทร M.A. (Media and Culture)  
อ. พรอนันต์ เอ่ียมขจรชัย อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)  
อ. สรชัย กมลลิ้มสกุล นศ.ม. (สื่อสารมวลชน)  
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 
รศ.ดร. ขวัญกมล ดอนขวา วท.ด. (เศรษฐศาสตร์การเกษตร) 
ผศ.ดร. กาญจนา สุคันธสิริกุล  D.B.A. (Marketing)  
ผศ.ดร. สุนิติยา เถื่อนนาดี  Ph.D. (Business Administration) 
ผศ. ชนิศา มณีรัตนรุ่งโรจน์ M.Sc. (Accounting/Information Systems) 
  M.B.A. (Business Administration) 
อ.ดร. บุญช่วย บุญมี ศ.ด. (เศรษฐศาสตร์) 
อ.ดร. มัลลิกา สังข์สนิท Ph.D. (Educaation/Human Resource Development) 
อ.ดร. วรพจน์ สุทธิสัย Ph.D. (Industrial and Organization Psychology) 
อ.น.ต. เถกิงศักดิ์ ชัยชาญ พบ.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
  พบ.ม. (บริหารการเงิน) 
อ. ประภาวี วงษ์บุตรศรี บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
อ. รัชฎาพร วิสุทธากร M.B.A. (General Management)  
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ปัจจุบันยังไม่มีอาจารย์พิเศษที่สอนประจ าหลักสูตร 
 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จะใช้การด าเนินการตามรูปแบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารีซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้บุกเบิกและเป็นผู้น าด้านสหกิจศึกษาของประเทศ 
 

4.1 รายละเอียดกิจกรรม 
สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษา ที่เน้นการปฏิบัติงานใน สถานประกอบการ

อย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ ที่
นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติงานที่ตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา และเน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการท างาน
จริงเป็นหลัก หรือ Work-based learning หรือได้ท าโครงงานพิเศษ (Project) ที่มีประโยชน์กับสถานประกอบการ 
เช่น การปรับปรุง หรือการเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือการแก้ปัญหาของกระบวนการท างาน ซึ่งนักศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้ภายใน 4 เดือน ท าให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ ประสบการณ์จากการท างาน และมีคุณภาพตรง
ตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้เป็น
หน่วยงานหลักท่ีบริหารจัดการเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ตามหน้าที่ทีก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก จ) 

การจัดระบบการศึกษาแบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1. เพ่ิมเติม ประสบการณ์ ด้านวิชาชีพ (Professional Experience) แก่นักศึกษา 
2. เพ่ือเสริมทักษะนักศึกษา ด้านการท าทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติ ได้อย่างเหมาะสม 
3. พัฒนาบัณฑิต ให้มีคุณภาพสูง และตรงตามความต้องการ ของตลาดแรงงาน มากยิ่งข้ึน 
4. ให้ภาคเอกชน มีส่วนร่วม กับสถานศึกษา ในการผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพสูง 
5. ให้เกิดการพัฒนาหลักสูตร และงานวิชาการ ของสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูล ที่ได้จากการนิเทศงานนักศึกษา 

ในสถานประกอบการ 
 

4.2 ช่วงเวลา 
ชั้นปีที่ 4 ไตรภาคที่ 1 หรือ ตามก าหนดการที่สาขาวิชาเห็นชอบ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก จ) 
 

4.3 จ านวนหน่วยกิต 
 105391  เตรียมสหกิจศึกษา   1 หน่วยกิต 
 105491  สหกิจศึกษา    8 หน่วยกิต 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงการหรืองานวิจัย 
 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
105492  โครงการวิจัย    8  หน่วยกิต 
เป็นการฝึกงานภาคสนามที่เทียบเท่ากับวิชาสหกิจศึกษาโดยนักศึกษาจะได้ฝึกฝนประสบการณ์ ช่วย

ปฏิบัติการตามโครงการวิจัยและพัฒนาภายใต้การดูแลแนะน าโดยคณาจารย์และนักวิจัยสาขาวิชาฟิสิกส์ หรือ จากสห
สาขาวิชา ณ สถาบันวิจัย ศูนย์วิจัย หรือ กลุ่มวิจัย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือด้านวิจัยและ
พัฒนากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

โดยการท าโครงการวิจัยและพัฒนานี้มีจุดมุ่งหมายพัฒนานักศึกษาให้สามารถประยุกต์วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์
และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาโจทย์วิจัยเบื้องต้น และสามารถรายงานผลงานวิจัยตามหลักการ
เขียนบทความทางวิชาการได้ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการวิจัยและพัฒนาทางด้านฟิสิกส์ โดยสามารถวิเคราะห์วางแผนการทดลองสรุปและ
น าเสนอผลงานวิจัยโดยก าหนดผลการเรียนรู้ดังนี้ 

1. มีความซื่อสัตย์เชิงวิชาการเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่นสามารถท างานเป็นทีมได้ 
2. ใช้หลักการและทฤษฎีทางฟิสิกส์เพียงพอที่จะอธิบายผลการทดลอง 
3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและท าการสรุปผลการวิจัยและพัฒนาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
4. สามารถร่วมผลิตผลการวิจัยและพัฒนาตามหลักการเขียนและน าเสนอบทความทางวิชาการได้ 
 

5.3 ช่วงเวลา 
ชั้นปีที่ 4 ไตรภาคท่ี 1  

 หรือ ตามก าหนดการที่สาขาวิชาเห็นชอบ 
 
 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
8 หน่วยกิต 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะ กลยุทธ์/กิจกรรม 
1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิตและประกอบ

อาชีพและมีความรับผิดชอบในหน้ าที่ที่ ได้ รั บ
มอบหมายตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 

นักศึกษารับผิดชอบ assignment ของตนเอง 
เน้นการตรงต่อเวลา และ สนับสนุนให้นักศึกษา
ท าการค้นคว้าด้วยตนเองให้มากท่ีสุด 

2. มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพได้
เป็นอย่างดีตลอดจนมีความใฝ่รู้และสามารถพัฒนา
ความรู้ใหม่โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานฟิสิกส์ และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน และสนับสนุนให้นักศึกษา
ทดลองปฏิบัติการให้เห็นจริง 

3. มีความสามารถในการจัดระบบความคิดคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม
ตลอดจนเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการและ
ความรู้วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 

เน้นการฝึกฝนกระบวนการวิจัยผ่านการท าโครงการวิจัย
ภายใต้การดูแลของคณาจารย์และนักวิจัยที่เชี่ยวชาญ 

4. มีความสามารถในการสังเกตและยอมรับความจริง
จากหลักฐานตามทฤษฎีที่ปรากฏและมีค าอธิบาย
หลักฐานเหล่านั้นตามตรรกะในหลักวิชา 

สอนให้เข้าใจในหลักการพ้ืนฐาน เหตุผล และ
กระบวนการทดสอบทฤษฏีฟิสิกส์พื้นฐานโดยละเอียด  

5. มีความพร้อมในการท างานอยู่เสมอและมีความมุ่งมั่น
ในการพัฒนาตนเองพัฒนางานและพัฒนาสังคม 

มอบหมายงานให้นักศึกษาอย่างพอเพียง รวมทั้ง
สนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษในด้านต่างๆ 

6. มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและใช้
เทคโนโลยีได้ดี 

ฝึกหัดให้นักศึกษาเขียนรายงานวิชาการและค้นคว้า
ข้อมูลที่ส าคัญได้ด้วยตนเอง 

7. มีความสามารถสูงในการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์
และสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 

ในการสอนภาคปฏิบัติ เน้นการน าเสนอข้อมูลตาม
รูปแบบมาตรฐานทางวิชาการ 

8. มีความสามารถในการบริหารจัดการและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได ้

 

มอบหมายหน้าที่เฉพาะให้แก่นักศึกษาเม่ือเข้าร่วม
ฝึกหัดท าวิจัยในกลุ่มวิจัย สอนให้รู้จักการท างานเป็นทีม 
และเรียนรู้วิธีการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2.1.1 คุณธรรมจริยธรรม 

 2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักการแบ่งเวลาและท างานให้เต็มก าลังความสามารถ 
(2) มีหลักธรรมในการด าเนินชีวิตตัดสินประเด็นทางจริยธรรมด้วยเหตุผลที่เหมาะสม 
(3) มีการควบคุมตนเอง สร้างความเคารพและศรัทธาในตนเองได ้
(4) มีจิตส านึกสาธารณะอย่างเข้มแข็ง เป็นพลเมืองที่มีความห่วงใยและรักชาติ 
(5) เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
(6) เคารพและชื่นชมงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสากล 

 2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

(1) มอบหมายให้นักศึกษาท างานจากการค้นคว้า ดูเจตคติทางจริยธรรมจากเนื้อหาความคิดที่น าเสนอ 
(2) มอบหมายให้นักศึกษาท างานกลุ่ม เพ่ือดูการใช้ความร่วมมือกันเป็นกลุ่มในการศึกษาค้นคว้า 
(3) ก าหนดให้มีนักศึกษามีระเบียบวินัยในการเรียน ทั้งในขณะเรียนและในการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ิมเติม 
(4) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 

 2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
(1) ประเมินเหตุผลทางจริยธรรมจากการน าเสนอและอภิปรายประเด็นปัญหาในงานเขียนที่ส่ง 
(2) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
(3) ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน การสอบ การท ากิจกรรม 

2.1.2 ความรู้ 

      2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้ในด้านที่เก่ียวข้องกับภารกิจต่างๆ ของการด าเนินชีวิตให้ดีและประสบความส าเร็จ 
(2) มีความรู้เท่าทันในสภาวการณ์ของโลกปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
(3) อธิบายความเชื่อมโยงแบบบูรณาการของศาสตร์หลักในการด าเนินชีวิต 

2.1.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) ใช้การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(2) ใช้การเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐานศึกษาจากตัวอย่างกรณีศึกษา 
(3) ใช้การเรียนการสอนแบบบรรยายในชั้นเรียน 

     2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

(1) ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้า 
(2) ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
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(3) ประเมินจากการร่วมอภิปราย 
(4) ประเมินจากข้อสอบ 

2.1.3 ทักษะทางปัญญา 

2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริ ง  ท าความเข้ า ใจ วิ เคราะห์และประเมินข้อมูลจากหลักฐานได้                  
และน าข้อสรุปมาใช้ 

(2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขท่ีเป็นนวัตกรรมทางความคิด 
(3) มีความเป็นผู้ใฝ่รู้เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืนตลอดชีวิต 

2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

(1) ให้นักศึกษาได้อ่านหนังสือที่น าเสนอความคิดเชิงวิพากษ์ เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาได้เกิดความคิด
 วิเคราะห์วิจารณ์ 

(2) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ และการอภิปรายต่อประเด็นที่คัดสรร 
(3) จัดให้มีการเขียนรายงานหรือบทความทางวิชาการที่แสดงความคิดเห็นเชิงวิ เคราะห์วิจารณ์           

และแสดงนวัตกรรมทางความคิดที่เป็นของตนเอง 
2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

(1) ประเมินจากการเขียนรายงานของนักศึกษา 
(2) ประเมินจากการใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ปัญหา 
(3) ประเมินจากการที่นักศึกษาจะต้องตั้งค าถามและให้ค าตอบได้ด้วยตนเอง 

2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

      2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง 
(2) รู้จักความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อการปรับตัวในการท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 

 2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการสื่อสารความคิดระหว่างบุคคล 
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการอภิปรายกลุ่ม 
(3) จัดการเรียนการสอนด้วยการให้ท ารายงานกลุ่ม และน าเสนอในชั้นเรียน 

 2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะท ากิจกรรม 
(2) สังเกตจากการให้ความร่วมมือในการอภิปราย 
(3) ประเมินจากความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมกลุ่มท างาน และจากความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 



มคอ. 2 

43 

2.1.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถสรุปประเด็น และมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร เลือกใช้รูปแบบการสื่อสารที่ถูกต้องเหมาะสม
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

(2) มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการรวบรวมข้อมูล แปลความหมายและสื่อสาร รวมทั้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 

(3) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ข้อมูลทางสถิติและตรรกศาสตร์ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการ  

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

(1) ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาได้มีกิจกรรมการสื่อสาร และใช้ภาษาอย่างถูกต้องไม่ว่า
จะเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ 

(2) ให้นักศึกษาน าเสนอข้อมูลโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นถึง
ความส าคัญและประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอและสืบค้นข้อมูล 

(3) มอบหมายงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์
อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธี 

 2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร ทั้งจากการเรียนในห้องเรียนและจากการน าเสนองาน 
(2) ประเมินจากความถูกต้องในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและสืบค้นข้อมูล รวมทั้งวิธีการที่

ถูกต้องในการจัดท าเอกสารทางวิชาการ 
(3) ประเมินจากการข้อสอบและงานเขียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิง

คณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์  
 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาสหกิจศึกษาและโครงการวิจัย 
2.2.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
(2) มีระเบียบวินัย 
(3) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
(4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 
(5) มีจิตสาธารณะ 
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 2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) ก าหนดระเบียบวินัยในการเรียน ทั้งในขณะเรียนและในการท างานที่ได้รับมอบหมาย 
(2) ก าหนดให้นักศึกษาท างานกลุ่ม เพ่ือดูการใช้ความร่วมมือกันเป็นกลุ่มในการศึกษาค้นคว้า 
(3) เน้นกระบวนการและระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ การเคารพในภูมิปัญญาของผู้อ่ืน การอ้างอิงอย่างถูก

วิธี การเผยแพร่ความรู้ใหม่ต่อวงการวิชาการ และการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่สังคม 
(4) สนับสนุนการเข้าร่วมปฏิบัติงานอาสาสมัครที่สร้างคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) ประเมินการรู้หน้าที่จากความสม่ าเสมอในการเข้าเรียน และการมีวินัยจากการตรงต่อเวลาในการเข้า
เรียนและการส่งงาน 

(2) ประเมินความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์จากพฤติกรรมในการท างานจากการตรวจงานเป็นรายบุคคล 
หรือจากการสอบ 

(3) ประเมินการท างานเป็นหมู่คณะจากการสังเกตพฤติกรรมของการท างานเป็นกลุ่มของนักศึกษา 
 

2.2.2 ด้านความรู้ 

 2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1)  มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ 

(2)  มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่จะน ามาอธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ 

(3)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 

(4)  มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) เน้นการเรียนการสอนที่ให้หลักการและแนวคิดวิธีการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(2) ยกตัวอย่างและให้หลักการในการคิดวิเคราะห์ และแสดงวิธีการแก้ปัญหา  
(3) ฝึกท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียน เพ่ือให้เข้าใจเนื้อหาของการสอนแต่ละครั้ง  
(4) ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ หรือให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติตามแต่ละรายวิชา 

 2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) ประเมินผลในชั้นเรียน เช่น การถาม-ตอบ การสอบย่อย การท าแบบฝึกหัดกลุ่ม 
(2) ประเมินผลจากการบ้านหรือการท ารายงานค้นคว้า 
(3) ประเมินผลจากการน าเสนองานในชั้นเรียน 
(4) ประเมินผลจากการสอบกลางภาคและประจ าภาคตามระบบของมหาวิทยาลัย 
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2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

 2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
(2) น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 
(3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง 

เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) ยกตัวอย่างหรือการท าโจทย์ในชั้นเรียนเพื่อแสดงการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
(2) ก าหนดการบ้านที่นักศึกษาต้องค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
(3) กระตุ้นให้มีแรงบันดาลใจในการสร้างนวัตกรรมหรือการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ 

 2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

(1) ประเมินจากการบ้านหรือรายงานของนักศึกษา 
(2) ประเมินจากการใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ปัญหา 

 

2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 

 2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ  

(1) ให้แบบฝึกหัดในชั้นเรียนหรือการฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้ฝึกท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
(2) กระตุ้นนักศึกษาให้มีความกล้าในการสอบถามในชั้นเรียน และสามารถแสดงความคิดเห็น 
(3) ในรายวิชาปฏิบัติการ เน้นการท างานเป็นกลุ่มแต่ให้ท ารายงานเป็นรายบุคคล และให้ฝึกหัดการน าเสนอ

ผลงาน 
 2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียน หรือการท ารายงาน 
(2) ประเมินจากปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาในชั้นเรียน 

2.2.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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(1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือการวิเคราะห์และประมวลผลการแก้ปัญหา 
ตลอดจนสามารถน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

(2) มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

(3) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและ
จ าเป็น 

(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ ์

 
 2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ก าหนดโจทย์ปัญหาที่เน้นการประยุกต์ที่ต้องอาศัยทักษะการคิดวิเคราะห์และการค านวณเชิงตัวเลข 
และการแปลความหมายของผลลัพธ์ 

(2) ใช้ต าราภาษาอังกฤษประกอบการเรียนการสอน 
(3) เน้นการค้นคว้า อ้างอิง โดยใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

 2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินผลจากการสอบย่อย การท าแบบฝึกหัดกลุ่ม หรือการท ารายงาน 
(2) ประเมินผลจากการสอบกลางภาคและประจ าภาคตามระบบของมหาวิทยาลัย 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ●  ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

1. กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป  

202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ●
 

○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ 
202211   การคิดเพื่อการพัฒนา ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● 
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ 
202213 โลกาภวิัตน ์ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ 
     2. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  
203101 ภาษาอังกฤษ 1 ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ 

203102 ภาษาอังกฤษ 2 ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ 

203203 ภาษาอังกฤษ 3 ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ 

203204 ภาษาอังกฤษ 4 ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ 

203305 ภาษาอังกฤษ 5 ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
3. กลุม่วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์  
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● 
104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ 
105113 มนุษย์กับเทคโนโลย ี ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● 

     4. กลุ่มวิชาศึกษาทัว่ไปแบบเลือก  
114100 กีฬาและนันทนาการ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ 

202111 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ 

202241 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ 

202261 ศาสนากับการด าเนินชีวิต ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ 

202262 พุทธธรรม ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ 

202291 การจัดการสมัยใหม ่ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ 

202292 ผู้ประกอบการธุรกจิเทคโนโลย ี ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ 

202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ● ○ ○ 

202354 ปรัชญาว่าดว้ยการศึกษา 

 และ การท างาน 
● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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สรุปผลการเรียนรู้ในแผนที่การกระจายความรับผิดชอบของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มีความหมายดังนี้ 

1. คุณธรรมและจริยธรรม 2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีความซ่ือสัตย์สุจริต รู้จักการแบ่ง

เวลาและท างานให้เต็มก าลัง
ความสามารถ 

(2) มีหลักธรรมในการด าเนินชีวิต ตัดสิน
ประเด็นทางจริยธรรมด้วยเหตุผลท่ี
เหมาะสม 

(3) มีการควบคุมตนเอง สร้างความ
เคารพและศรัทธาในตนเองได้ 

(4) มีจิตส านึกสาธารณะอย่างเข้มแข็ง 
เป็นพลเมืองที่มีความห่วงใยและ   
รักชาติ 

(5) เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ 

(6) เคารพและชื่นชมงานศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นสากล 
 

(1) มีความรู้ในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจ
ต่าง ๆ ของการด าเนินชีวิตให้ดีและ
ประสบความส าเร็จ 

(2) มีความรู้เท่าทันในสภาวการณ์ของ
โลกปัจจุบันท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 

(3) อธิบายความเชื่อมโยงแบบบูรณาการ
ของศาสตร์หลักในการด าเนินชีวิต 

(1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความ
เข้าใจ วิเคราะห์และประเมินข้อมูล
จากหลักฐานได้และน าข้อสรุปมาใช้ 

(2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาท่ี
ซับซ้อน และเสนอแนวทางแก้ไขท่ี
เป็นนวัตกรรมทางความคิด 

(3) มีความเป็นผู้ใฝ่รู้เพื่อการศึกษาท่ี
ยั่งยืนตลอดชีวิต 

(1) สามารถวางแผนและรับผิดชอบใน
การเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง 

(2) รู้จักความหลากหลายทางวัฒนธรรม
เพื่อการปรับตัวในการท างานและอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคม 

(1) สามารถสรุปประเด็น และมี
ประสิทธิภาพในการสื่อสาร เลือกใช้
รูปแบบการสื่อสารท่ีถูกต้องเหมาะสม
ท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

(2) มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศต่อการรวบรวมข้อมูล 
แปลความหมายและสื่อสาร รวมท้ัง
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต 

(3) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ข้อมูลทางสถิติและตรรกศาสตร์ที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
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หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาสหกิจศึกษาและโครงการวิจัย  ● ความรับผิดชอบหลัก   ○ ความรับผิดชอบรอง 

 

ผลการเรียนรู้กระจายสูร่ายวชิา 

 

1. คุณธรรม และจรยิธรรม 

 

2. ความรู ้

 

3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
1. หมวดวชิาเฉพาะ 

1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 
101301 เสวนาวิทยาศาสตร์ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● 
101302 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● 

102111 เคมีพื้นฐาน 1 ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ 

102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ 

102113 เคมีพื้นฐาน 2 

 

● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ 

102114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2 

 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ 

103101 แคลคูลัส 1 ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 

103102 แคลคูลัส 2 ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 

103141 วิธีเชิงสถิติ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 

104101 หลักชีววิทยา 1 ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ 
104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ 
104108 หลักชีววิทยา 2 

 

 

● ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ 
104109 ปฏิบัติการหลักชวีวิทยา 2 ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ 
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ผลการเรียนรู้กระจายสูร่ายวชิา 

 

1. คุณธรรม และจรยิธรรม 

 

2. ความรู ้

 

3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
105001 ฟิสิกส์พื้นฐาน ● ○ 

 

○ 

 

● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ● 
105102 ฟิสิกส์ 1 ● ○ 

 

○ 

 

● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ● 
105102 ฟิสิกส์ 2 ● ○ 

 

○ 

 

● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ● 
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ● 
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ● 

1.2 กลุ่มวิชาบงัคับทางฟิสิกส์ 
103221 แคลคูลัสขั้นสูง ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● 
103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1 ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● 
105201 พื้นฐานการโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าหรับนัก

ฟิสิกส์ 

● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● 
105202 คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● 
105211 กลศาสตร์คลาสสิค 1 ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ 
105212 กลศาสตร์คลาสสิค 2 ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ 
105213 แม่เหล็กไฟฟ้า 1 ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ 
105214 แม่เหล็กไฟฟ้า 2 ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ 
105215 อุณหพลศาสตร์ ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● 
105233 ดาราศาสตร์เบื้องต้น ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● 
105261 ทัศนศาสตร์ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● 
105291 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 

1 
● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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ผลการเรียนรู้กระจายสูร่ายวชิา 

1. คุณธรรมจรยิธรรม 

 

2. ความรู ้

 

3. ทักษะทางปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง 

ตัวเลขการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

105292 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง2 ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
105316 ฟิสิกส์เชิงสถิติ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● 
105317 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
105321 กลศาสตร์ควอนตัม 1 ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ 
105322 กลศาสตร์ควอนตัม 2 ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ 
105351 ฟิสิกส์สสารควบแน่นเบื้องต้น ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● 

105371 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนภุาคเบื้องต้น ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● 

105392 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับสูง1  ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

105493 สัมมนาฟิสิกส ์ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ 
1.3 กลุ่มวิชาเลือกทางฟิสิกส ์

105303 ฟิสิกส์เชิงค านวณเบื้องต้น ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● 

105331    ทฤษฎีสัมพัทธภาพเบื้องต้น   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● 

105343 แหล่งก าเนิดแสงซินโครตรอนและการ ใช้

ประโยชน ์ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● 

105353 ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวน าเบือ้งต้น ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● 

 



มคอ. 2 

53 

 

 

ผลการเรียนรู้กระจายสูร่ายวชิา 

1. คุณธรรมจรยิธรรม 

 

2. ความรู ้

 

3. ทักษะทางปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง 

ตัวเลขการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

105355 สภาพน ายวดยิ่งเบื้องต้น ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● 
105357 ฟิสิกส์ของวัสดุนาโนเบื้องต้น ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● 
105393 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับสูง2  ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● 

105394 ปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● 

105445 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุญญากาศ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● 

105453 กรรมวิธีและกระบวนการปลกูผลึก ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● 

105455 ฟิสิกส์ของพื้นผิวเบื้องต้น ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● 

105457   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยฟีิล์มบาง ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● 

105465 ชีวฟิสิกส์เบื้องต้น  ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● 

105467 สารสนเทศควอนตัม ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

105472    พลังงานทดแทน ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● 

105474    ฟิสิกส์ดาราศาสตร์เบื้องต้น ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● 

105481 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส ์  ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● 



มคอ. 2 

54 

ผลการเรียนรู้กระจายสูร่ายวชิา 

1. คุณธรรมจรยิธรรม 

 

2. ความรู ้

 

3. ทักษะทางปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง 

ตัวเลขการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

105503   คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับฟิสิกส์ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105604   การจ าลองแบบและการจ าลองในฟิสิกส์ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105605   ฟิสกิส์ของการประมาณ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105613   กลศาสตร์ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105614   พลศาสตร์ไฟฟ้า ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105617   ฟิสกิส์เชิงสถิติ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105618    กลศาสตร์ของไหล  ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105621   ทฤษฎีควอนตัม 1 ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105622   ทฤษฎีควอนตัม 2  ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105633   ดาราศาสตร์ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105634   จกัรวาลวิทยา ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105637   วีธีการและเครื่องมือทางดาราศาสตร์ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105643   เทคนิคการกระเจิงและการเลี้ยวเบน 

             รังสีเอ็กซ์ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105644   สเปกโตรสโกปีการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์และ 

             การประยุกต์ใช ้ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 



มคอ. 2 

55 

 

 

ผลการเรียนรู้กระจายสูร่ายวชิา 

1. คุณธรรมจรยิธรรม 

 

2. ความรู ้

 

3. ทักษะทางปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง 

ตัวเลขการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

105645   การฝึกฝีมือและเขียนแบบวิศวกรรม ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105653   ฟิสกิส์วัสด ุ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105654   วัสดุนาโน ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105655   ฟิสกิส์โพลิเมอร ์ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105661   ทัศนศาสตร์กายภาพ 1 ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105662   ทัศนศาสตร์กายภาพ 2 ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105663   ฟิสกิส์ที่อุณหภูมิต่ า ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105664   การศึกษาลกัษณะเฉพาะของวัสดุ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105673   ฟิสกิส์นิวเคลียร์และอนภุาค ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105674   ดาราศาสตร์ฟิสิกส ์ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105703   ฟิสกิส์ค านวณ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105704   ทฤษฎีกลุ่ม ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105713   กลศาสตร์ของความต่อเนื่อง ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105714   ฟิสกิส์ไม่เชิงเส้น ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 



มคอ. 2 

56 

 

ผลการเรียนรู้กระจายสูร่ายวชิา 

1. คุณธรรมจรยิธรรม 

 

2. ความรู ้

 

3. ทักษะทางปัญญา 

 

4. ทกัษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง 

ตัวเลขการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

105715   อิเล็กทรอนกิส์ขั้นสูง ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105716   คลื่นและโซลิตอน ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105733   สัมพัทธภาพพิเศษและสมมาตร ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105734   สัมพัทธภาพและกาลอวกาศ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105741   ฟิสกิส์ของเครื่องเร่งอนุภาค 1 ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105742   ฟิสกิส์ของเครื่องเร่งอนุภาค 2 ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105743   เทคนิคเครื่องมือการทดลองส าหรับการ 

             วิจัยฟิสิกส ์ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105744   ทัศนศาสตร์ประยกุต์และเทคโนโลยีระบบ 

             ล าเลยีงแสง ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105745   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีุญญากาศ  ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105751   ฟิสกิส์ของสารควบแน่น 1 ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105752   ฟิสกิส์ของสารควบแน่น 2 ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105753   การปลูกผลึก ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105754   อิเล็กตรอนไมโครสโกป ี ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105755   ทฤษฎีดิสโลเคชัน ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 



มคอ. 2 

57 

 

 

ผลการเรียนรู้กระจายสูร่ายวชิา 

1. คุณธรรมจรยิธรรม 

 

2. ความรู ้

 

3. ทักษะทางปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง 

ตัวเลขการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

105763   สเปกโทรสโกปีของแข็ง ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105764   โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของผิวของแข็ง 

             และวัสดุระดับนาโน ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105765   สเปกโทรสโกปีของอะตอมและโมเลกุล ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105771   การใช้งานการประมวลผลแบบกริดและ 

กลุ่มเมฆในฟิสิกส์อนุภาค ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105773   ฟิสกิส์เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105774   ฟิสกิส์นิวเคลียร์ประยกุต ์ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105775   ฟิสกิส์ของแสงซินโครตรอน ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105783   หวัข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส ์ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105785  ชีวฟิสกิส ์ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105786 ฟิสิกส์การแพทย ์ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105791   ปฏิบัติการทัศน์ศาสตร์ประยกุต์ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105813   ฟิสกิส์ที่ความดันสูง ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 
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ผลการเรียนรู้กระจายสูร่ายวชิา 

1. คุณธรรมจรยิธรรม 

 

2. ความรู ้

 

3. ทักษะทางปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง 

ตัวเลขการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

105814   ธรณีฟิสกิส์ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105815   ฟิสกิส์บรรยากาศ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105823   ทฤษฎีสนามควอมตัม ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105825   การค านวณเชิงควอนตัม      ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105853   สภาพน ายวดยิ่ง ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105854   วธิีการค านวณส าหรับวัสดุจรงิ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105855   ฟิสกิส์ของพื้นผิว ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105863   เทคโนโลยีเลเซอร์และการประยุกต ์ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105864   พื้นฐานของฮอโลกราฟ ี ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105865   ทัศนศาสตร์เชิงข้อมูล ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105903   วธิีการทางเรขาคณิตในฟิสิกส์ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105913   อุปกรณ์และการอัตโนมัติเชิงอุตสาหกรรม ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105914   เทคโนโลยีเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105915   เทคโนโลยหีน่วยเก็บข้อมูล ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105923   ทฤษฎีสนามควอมตัมขั้นสูง 1 ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 
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ผลการเรียนรู้กระจายสูร่ายวชิา 

1. คุณธรรมจรยิธรรม 

 

2. ความรู ้

 

3. ทักษะทางปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง 

ตัวเลขการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

105924   ทฤษฎีการรบกวนไครอล ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105925   ทฤษฎีสนามควอมตัมขั้นสูง 2 ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105953   เทคโนโลยีสารกึ่งตัวน า ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105954   นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105955   เทคโนโลยแีผ่นฟิล์มบางและการประยกุต ์ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105973   ปฏิกิริยาของไอออนหนัก ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

105974   ระบบหลายควาร์ก ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 

2. หมวดวชิาสหกิจศึกษาและโครงการวจิัย 

105391   เตรียมสหกิจศึกษา ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

105395   โครงงาน ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

105491   สหกิจศึกษา ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

105492   โครงการวิจัย ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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สรุปผลการเรียนรู้ในแผนที่การกระจายความรับผิดชอบของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาสหกิจศึกษาและโครงการวิจัย มีความหมายดังนี้ 

1. คุณธรรมและจริยธรรม 2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
(2) มีระเบียบวินัย 
(3) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

(4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 
(5) มีจิตสาธารณะ 

 

(1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎี
ทางด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือ
คณิตศาสตร์ 

(2) มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ท่ีจะน ามาอธิบาย
หลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ 

(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

(4) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีจะ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

(1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
และมีเหตุมีผลตามหลักการและ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

(2) สามารถน าความรู้และความเข้าใจใน
หลักการและทฤษฎีทางฟิสิกส์ ไป
ประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ ได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

(3) มีความใฝ่รู้สามารถวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ ท่ีหลากหลายได้อย่างถูกต้อง
และเพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

(1) มีภาวะผู้น าโดยสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้น าและสมาชิก
ท่ีดี 

(2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
องค์กรรวมท้ังพัฒนาตนเองและ
พัฒนางาน 

(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
และวัฒนธรรมองค์กร 

 

(1) สามารถประยุกต์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการ
วิเคราะห์และประมวลผลการ
แก้ปัญหา ตลอดจนสามารถน าเสนอ
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

(2) มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังการเลือกใช้รูปแบบการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

(3) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เพื่อการ
ค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจ าเป็น 

(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธภิาพและเหมาะสม
กับสถานการณ์ 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 
(ภาคผนวก ข)  

“ข้อ 16 ระบบดัชนีผลการศึกษา 
16.1 ในการประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้ใช้ระดับคะแนน 
ตัวอักษรตามล าดับขั้นเป็นดัชนีผลการศึกษาซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ระดับคะแนนตัวอักษรความหมาย แต้มระดับคะแนน 

A   ดีเยี่ยม   4.00  

B
+ 
  ดีมาก   3.50  

B   ดี   3.00  

C
+ 
  ดีพอใช้   2.50  

C   พอใช้   2.00  

D
+ 
  อ่อน   1.50  

D   อ่อนมาก 1.00  
F   ตก    0  

 
ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัวอักษรตามล าดับขั้นข้างต้นได้ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรต่อไปนี้ 

ระดับคะแนนตัวอักษร  ความหมาย 
I   การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)  
M   นักศึกษาขาดสอบ (Missing)  
P   การสอนยังไม่สิ้นสุด (In progress)  
S   ผลการประเมินเป็นที่พอใจ (Satisfactory)  
ST   ผลการประเมินเป็นที่พอใจส าหรับรายวิชาที่เทียบโอน 
  (Satisfactory, transferred credit)  
U   ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)  
V   ผู้ร่วมเรียน (Visitor)  
W   การถอนรายวิชา (Withdrawal)  
X   ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No report)” 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนประเมินความเหมาะสมของการวัดผลการเรียน 

(2) ผลการเรียนในทุกรายวิชาต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาวิชาฟิสิกส์ และ คณะกรรมการ

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการควบคุมมาตรฐานของสาขาวิชาและส านักวิชา 

(3) ในรายวิชาสัมมนา และ โครงการวิจัย ด าเนินการสอบโดยใช้รูปแบบของคณะกรรมการ 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1  จ านวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 182 หน่วยกิต ส าหรับการจัดการศึกษาวิทยา

ศาสตรบัณฑิต 
จ าแนกเป็น 

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า       38    หน่วยกิต   
(2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า     127     หน่วยกิต   
(3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา                       9     หน่วยกิต   
(4) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า        8     หน่วยกิต  

3.2  จ านวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 190 หน่วยกิต ส าหรับการจัดการศึกษาวิทยา
ศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 
จ าแนกเป็น 

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า       38     หนว่ยกิต   
(2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า     135     หน่วยกิต   
(3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา                       9     หน่วยกิต   
(4) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า        8     หน่วยกิต  

 

และเป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 
(ภาคผนวก ข) และมีรายวิชาเอกของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ตามท่ีระบุไว้ในภาคผนวก ฉ 
“ข้อ 26 ผู้มีสิทธิขอส าเร็จการศึกษา 

26.1 นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้อย่างครบถ้วนจึงจะมีสิทธิขอส าเร็จการศึกษา 
26.1.1  เป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ขอส าเร็จการศึกษา 
26.1.2  สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร, ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 

 และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาเอกไม่ต่ ากว่า 2.00  
… 

ข้อ 28 การให้ปริญญาเกียรตินิยม 
28.1 นักศึกษาผู้จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

28.1.1  มีหน่วยกิตสอบได้ครบถ้วนตามหลักสูตรภายในก าหนดเวลาปกติของหลักสูตร 
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28.1.2  ไม่มีรายวิชาใดในใบแสดงผลการเรียนได้รับระดับคะแนนตัวอักษร F หรือ U  
28.1.3  ไม่เคยเรียนซ้ าในรายวิชาใดๆเพ่ือปรับระดับคะแนน D หรือ D+  
28.1.4  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 

28.2 นักศึกษาผู้ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 28.1.1 - 28.1.3 และได้แต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป” 

 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์ใหม่ ใช้กลไกของสถานพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

สถานพัฒนาคณาจารย์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และนโยบายตามข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพคณาจารย์และองค์กร

ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ที่ให้มีการจัดตั้งสถาบัน/หน่วยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนหรือหน่วยพัฒนา

วิชาชีพอาจารย์ โดยเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าสาขาวิชา และผนวกงานส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน และ

หน่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของสถานพัฒนาคณาจารย์ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรมมีเป้าหมายเพ่ือสร้างความเป็นอาจารย์มืออาชีพให้กับอาจารย์ใหม่ โดยสนับสนุนการปรับปรุง

เทคนิคการเรียนการสอน ทั้งรูปแบบและวิธีการสอนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี รวมทั้งเพ่ิมขีด

ความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ของอาจารย์ใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาอันจะ

ส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาดีขึ้นบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็น

เลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ ภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา เพ่ือการพัฒนาสังคมที่มีความสุข

และยั่งยืนต่อไป 

โดยในแต่ละปี จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ใหม่ อาทิเช่น 

1. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

2. การเสวนาแนวทางการพัฒนาสู่อาจารย์มืออาชีพ 

3. การสัมมนาบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อความส าเร็จของนักศึกษา 

นอกจากนี้ สาขาวิชาฟิสิกส์ ยังได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้อาจารย์ใหม่คือ 

1. จัดให้สอนในระบบทีมร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ที่สามารถแนะน าได้ 

2. จัดเตรียมตัวอย่างเอกสารการสอนและสื่อการศึกษาเพ่ือลดภาระการเตรียมการสอน 

3. จัดให้มีผู้ช่วยสอนในการสนับสนุนการเรียนการสอน 

4. จัดกิจกรรมนอกสถานที่ให้มีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมส านักวิชา 



มคอ. 2 

64 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการสอน 
  ใช้ระบบของสถานพัฒนาคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัย ร่วมกับระบบมิตราจารย์ในสาขาวิชา 

1.2 การพัฒนาทางวิชาการ 
  1. อาจารย์ทุกคนในสาขาวิชามีการท าวิจัยในระดับที่แข่งขันได้กับนานาชาติ 
  2. สนับสนุนการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ 
  3. ร่วมด าเนินการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านฟิสิกส์ 
  4. ร่วมด าเนินการสมาคมฟิสิกส์แห่งประเทศไทย 
  5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินงานโครงการขนาดใหญ่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร 
1. หัวหน้าสาขาวิชา และอาจารย์ประจ าสาขาวิชาฟิสิกส์ทุกคนเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภายใน

สาขาวิชา 

2. คณบดี และ กรรมการประจ าส านักวิชา ควบคุมดูแลกิจกรรมของส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 

3. อธิการบดี รองอธิการ สภาวิชาการ ดูแลกิจกรรมวิชาการของมหาวิทยาลัยในภาพรวม 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะร่วมกันก ากับดูแล วางนโยบาย และให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับหั วหน้าสาขาวิชาและ

คณาจารย์ผู้สอน และมีการติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดย

อาจารย์และนักศึกษาสามารถ
ก้าวทันหรือเป็นผู้น าในการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ทางฟิสิกส ์

2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ 
มีแนวทางการเรียนที่สร้างทั้ง
ความรู้ความสามารถในวิชาชีพที่
ทันสมัย 

3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

 

1. จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
ด้านการจัดการในระดับสากลหรือระดับชาติ  

2. ปรับปรุ งหลักสู ตร ให้ทันสมั ย โดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี 

3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้มีทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หรือกิจกรรม
ประจ าวิชาให้นักศึกษาได้ศึกษาความรู้ที่
ทันสมัยด้วยตนเอง 

4. จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้หรือผู้ช่วยสอน 
เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ 

5. ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนต้องมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเป็นผู้มีประสบการณ์หลายปีและมี
จ านวนคณาจารย์ประจ าไม่น้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

6. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้น าในทาง
วิชาการด้านฟิสิกส์ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง 

7. ส่งเสริมอาจารย์ประจ าให้ไปดูงานหรือประชุม
วิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 

8. มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร การ
เรียนการสอน การบริหารจัดการ และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน จากบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษา 

1. หลักสูตรสามารถอ้างอิงกับมาตรฐานที่
ก าหนดโดยหน่วยงานวิชาชีพด้านการ
จัดการรวมทั้งมีความทันสมัย และมี
การปรับปรุงสม่ าเสมอ 

2. จ านวนวิชาเรียนที่มีภาค ปฏิบัติและ
วิชาเรียนที่มีแนวทางให้นักศึกษาได้
ศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง 

3. จ านวนและรายช่ือคณาจารย์ประจ า 
ป ร ะ วั ติ อ า จ า ร ย์ ด้ า น คุ ณ วุ ฒิ
ประสบการณ์และ  การพัฒนาอบรม
ของอาจารย ์

4. จ านวนบุคลากรผู้สนับสนุนการเรียนรู้
และบันทึกกิจกรรมในการสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

5. ผลการประเมินการเรียน การสอน
อาจารย์ผู้สอนและการสนับสนุนการ
เรียนรู้โดยนักศึกษา 

6. ประเมินผล ทุกๆ 5 ปี 
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน และพิจารณาจัดสรรค่าใช้จ่าย

ตามความจ าเป็นทั้งนี้รายไดของหลักสูตรไดจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ซึ่งไดจากค่าธรรมเนียม และค่าบ ารุง

การศึกษาของนักศึกษา การบริการวิชาการ และอ่ืน ๆ โดยน ามาจัดสรรตามความจ าเปน เพ่ือให้หลักสูตรสามารถ

ด าเนินงานไดอย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของอาคารเรียนรวม อาคารวิชาการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

และของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ตลอดจนศูนย์และสถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่มีความร่วมมือกับ

สาขาวิชา 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีบริการสืบค้นสารสนเทศจาก

ทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดของศูนย์ฯ ให้บริการและที่ห้องสมุดอ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมี

บริการยืมและขอส าเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน และ

หน่วยงานที่ให้ความรู้ทางวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ โดยศูนย์ฯ มีทรัพยากรสารสนเทศ ณ วันที่ 11 

ตุลาคม พ.ศ. 2554 ดังนี้ 

 
หนังสือฉบับพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

 
117,406 

 
เล่ม 

 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 
18,063 

 
ชื่อเรื่อง 

ได้แก่ NetLibrary มทส บอกรับ 3,025 ชื่อเรื่อง 
 ใช้ร่วมกับภาคี 10,243 ชื่อเรื่อง 
 Knovel 1,664 ชื่อเรื่อง 
 SpringerLink e-Book 2,334 ชื่อเรื่อง 
 Wiley Interscience 122 ชื่อเรื่อง 
 OVID (e-Books) 5 ชื่อเรื่อง 
 Annual Reviews 

Access Medicine 
eAudioBooks 
e-Book in Science Direct@online 
ebrary 

33 
71 
8 

392 
166 

ชื่อเรื่อง 
ชื่อเรื่อง 
ชื่อเรื่อง 
ชื่อเรื่อง 
ชื่อเรื่อง 
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วารสารฉบับพิมพ์ 512 ชื่อเรื่อง 
ได้แก่ วารสารภาษาไทย 230 ชื่อเรื่อง 
 วารสารต่างประเทศ 282 ชื่อเรื่อง 
 
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 

 
5,284 

 
ชื่อเรื่อง 

ได้แก่ ACS ให้ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับ
เต็มของวารสารด้านเคมีและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปีค.ศ. 
1879 ถึงปัจจุบัน 

36 ชื่อเรื่อง 

 Emerald Management Xtra ให้ข้อมูลด้านการจัดการ 
การบริหาร และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

175 ชื่อเรื่อง 

 ProQuest Agricultural Science Collection ให้ข้อมูล
บทความวารสารเต็มรูปทางด้านการเกษตรและสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง 

400 ชื่อเรื่อง 

 ProQuest Medical library  ให้ข้อมูลบทความด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ และพยาบาล 

570 ชื่อเรื่อง 

 AIP ให้ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม
ของวารสารด้านฟิสิกส์และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

11 
 

ชื่อเรื่อง 

 APS ให้ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับ
เต็มของวารสารด้านฟิสิกส์และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

8 ชื่อเรื่อง 

 ScienceDirect ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มทุกสาขาวิชาโดย
เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ปีค.ศ. 1995 
ถึงปัจจุบัน 

1,700 ชื่อเรื่อง 

 Multi-Scienceให้ข้อมูลทางด้าน engineering, built 
environment, energy, acoustics, และ sport science 

24 ชื่อเรื่อง 

 SpringerLink-Journalให้ ข้ อมู ลทางด้ านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตั้งแต่ปีค.ศ. 1997 ถึง
ปัจจุบัน 

1,130 ชื่อเรื่อง 

 Wiley-Blackwell ให้ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และการแพทย์ และมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์  ตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1997 ถึงปัจจุบัน 

1,200 ชื่อเรื่อง 

 ASCE ให้ข้อมูลทางด้านวิศวกรรมโยธา 30 ชื่อเรื่อง 
 
ฐานข้อมูลออนไลน์ 

 
17 

 
ฐาน 

ได้แก่ LISTA with FTให้ข้อมูลบทคัดย่อของบทความวารสารด้าน
สารสนเทศศาสตร์จากวารสาร 270 ชื่อ ตั้งแต่ปีค.ศ. 1960 ถึง
ปัจจุบัน 

  

 ASTMStandards & Journalให้ข้อมูลด้านวิธีมาตรฐาน
ของการทดสอบและการวัด 

  

 ProQuest Dissertations & Theses ให้ข้อมูลบทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์ ปริญญาโทและปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัย
มากกว่า 1000 แห่ง ตั้งแต่ปีค.ศ. 1997 ถึงปัจจุบัน 
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 ACM Digital Libraryให้ข้อมูลเต็มรูปของบทความ วารสาร 
และรายงานการประชุม ด้ านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กว่า 300 ชื่อ 
ตั้งแต่ปีค.ศ. 1960 ถึงปัจจุบัน 

  

 Computer & Applied Sciences Completeให้ข้อมูล
ขอบ เขตการวิ จั ย และการ พัฒนาในสาขาวิ ทย าการ
คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

  

 Dissertation Fulltext ให้ข้อมูลเต็มรูปวิทยานิพนธ์
ภาษาต่างประเทศ 

  

 H. W. Wilson allให้ข้อมูลเต็มรูปด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การจัดการ บริหาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ 

  

 IEEE/IELให้ข้อมูลเต็มรูปของบทความ วารสาร รายงานการ
ประชุ ม  แล ะมาต รฐ านต่ า งๆ  ด้ าน วิ ศ วก รรม ไฟ ฟ้ า 
อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

  

 ABI/INFORM Completeให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มด้าน
ธุรกิจ การเงิน การตลาด ภาษี การโฆษณา เศรษฐศาสตร์ การ
จัดการมนุษย์ และคอมพิวเตอร์ 

  

 Acadamic Search Premier ให้ข้อมูลสหสาขาวิชา 
Education Researh Complete เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
Mactichonelibrary ให้ข้อมูลครอบคลุมฐานข้อมูลจากสื่อ
สิ่งพิมพ์ 
Mosby’s Nursing Skills ให้ข้อมูลทางการพยาบาล 
Safety Info ให้ข้อมูลเอกสารเต็มของบทความ รายงาน 
เอกสาร แบบฟอร์ม รูปภาพ โปสเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทางด้านสาธารณสุขและสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
SCOPUS ให้ข้อมูลดรรชนีและสาระสัง เขปของ
วารสารวิชาการกว่า 15,000 ชื่อเรื่อง มีข้อมูลกว่า 29 ล้าน
ระเบียนจากส านักพิมพ์กว่า 4,000 แห่งทั่วโลก โดยให้ข้อมูล
ตั้งแต่ป ีค.ศ. 1990-ปัจจุบัน 
Siamsafety.com ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานปลอดภัย อาชีวอนา
มัยและ  สิ่งแวดล้อม 
Web of Science ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อ
พร้อมการอ้างอิงและอ้างถึงครอบคลุมสาขาวิชาหลักทางด้าน
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 

  

 
สื่ออ่ืนๆ ได้แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศน์ 

 
4,707 

 
รายการ 
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

มหาวิทยาลัยได้มีการจัดสรรงบประมาณให้สาขาวิชาฯได้จัดหาทรัพยากรเพ่ิมเติมให้เพียงพอส าหรับการ

เรียนการสอนในทุกปีงบประมาณ  ดังนี้ 

1) หนังสือ ต ารา วารสารงานวิจัย ทั้งที่อยู่ในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
2) จัดท า E-Learning ในแต่ละรายวิชา  เพ่ือเป็นสื่อส าหรับการเรียนการสอน 
3) จัดซื้อซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 
4) เครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอน และงานวิจัย 

 

 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  

มีการประเมินความเพียงพอของอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ หนังสือและเอกสารประกอบการเรียนการสอน โดยให้
นักศึกษาและอาจารยผูสอนเปนผูตอบแบบสอบถาม นอกจากนี้ การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรให้เป็นไปตาม 

1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หรือฉบับ

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด (ข้อ 14 ว่าด้วยการประกันคุณภาพของหลักสูตร) 

2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ว่าด้วยมาตรฐานด้านพันธกิจ

ของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนา สังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
3. การบริหารคณาจารย์ 
 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

สาขาวิชาเป็นผู้ก าหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติที่ต้องการ  โดยการรับสมัครอาจารย์ใหม่เป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย  

1) อาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

2) ผ่านการคัดเลือกและสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของหลักสูตรตลอดจนวิสัยทัศน์และนโยบายของมหาวิทยาลัย  
 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการติดตาม และ ทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผล

และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร 
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ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตที่เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิต

ที่พึงประสงค ์

 

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  

มีการ เชิญผู้ เชี่ ยวชาญจากสถาบันวิจัยด้ านฟิสิกส์  และสาขาที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้ งภาคธุรกิจและ

ภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่างๆรวมทั้งอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการมาเป็นวิทยากรหรือ

อาจารย์พิเศษที่จะมาบรรยายในรายวิชาต่างๆ โดยให้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยคุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2536 และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ และผู้สอน

ของมหาวิทยาลัย ตามมติสภาวิชาครั้งท่ี 1/2542 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2542 

 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1) มีการก าหนดคุณสมบัติของบุคลากรให้ตรงตามต าแหน่งงาน และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 

2) ผ่านการคัดเลือกและสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เข้าใจถึงรายละเอียด
ของต าแหน่งงานตลอดจนวิสัยทัศน์และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

มีการส่งเสริมให้บุคลากรเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน โดยการฝึกอบรม การไปศึกษาดูงานนอก

สถานที่และสนับสนุนให้มีการวิจัยสถาบัน 

 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา โดยนักศึกษาแต่ละคนจะมีอาจารย์ที่

ปรึกษาที่คอยให้ค าปรึกษาในด้านการเรียน ตลอดจนปัญหาอ่ืนที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน โดยจะมีการเรียกประชุม

และพบปะนักศึกษาทุกชั้นปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพ่ือให้นักศึกษาได้พบปะสังสรรค์และพูดคุยกับคณาจารย์ใน

สาขาวิชา 
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5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 ในกรณีที่นักศีกษามีความสงสัยในผลการประเมิน หรือ ผลการเรียนในแต่ละรายวิชา สามารถติดต่อผู้สอนได้

ด้วยตนเองเพ่ือขอทราบหลักเกณฑ์การประเมิน วิธีการให้คะแนน หรือวิธีการวัดผล ส าหรับนักศึกษาเฉพาะรายนั้นๆ

ได้ โดยให้เป้นไปตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

 ในกรณีความผิดทางวินัย การอุทธรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
6. ความต้องการของตลาดแรงงานสังคมและ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ประเทศไทยยังมีจ านวนนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและพัฒนา อยู่ในสัดสวนที่ต่ าเมื่อเทียบกับประชากรทั้ง

ประเทศ ประกอบกับมีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งต้องการก าลังคนที่ส าเร็จการศึกษาด้าน

ฟิสิกส์โดยเฉพาะ ส าหรับบัณฑิตท่ีจบการศึกษาจากหลักสูตรแต่ละรุ่น สาขาวิชาฯ จะด าเนินการเพ่ือประเมินความพึง

พอใจของผู้ใช้บัณฑิต หรือ สอบถามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และสอบถามบัณฑิตถึงความพอเพียงและ

คุณภาพของความรู้ที่ได้ศึกษาและได้น าไปใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 
ปีท่ีแล้ว   

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพฒันา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคณุภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

เกณฑ์ประเมิน: การได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีผลการด าเนินการ

บรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีทั้งหมด อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การ

ประเมินผ่านคือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

  1) มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ที่นักศึกษาสามารถประเมินได้ในระหว่าง 

      การเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา  

            2) มหาวิทยาลัยได้มีการจัดประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา 
            3) มหาวิทยาลัยมีสถานพัฒนาคณาจารย์ เพ่ือสนับสนุนการปรับปรุงเทคนิคการเรียนการสอนทั้งรูปแบบ 
               และวิธีการสอนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีรวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต 

               ผลงานวิจัยการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ของคณาจารย์ อันจะส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ใน 
               การศึกษาดีขึ้น 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 1) การประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา ทุกปลายภาคการศึกษา  

2) การประเมินการเรียนการสอนในการประชุมสาขาวิชา ทุกปลายภาคการศึกษา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษยเก่า 

ด าเนินการประเมินจากนักศึกษา โดยอาจท าการติดตามหรือสอบถามนักศึกษาเปนรายบุคคล รวมทั้ง
สอบถามข้อมูลจากสถาบัน ศูนย์วิจัย องค์กร และ สถานประกอบการ นอกจากนี้จะจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาต่อคุณภาพของหลักสูตร  ส าหรับศิษยเก่านั้นจะประเมินโดยใชแบบสอบถามและ
ด าเนินการตามโอกาสที่เหมาะสม 

2.2 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ และ/หรือ ผูเกี่ยวของอ่ืน ๆ 

ด าเนินการโดยสัมภาษณจากนายจาง หรือส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู ใชบัณฑิตไปยัง
สถานประกอบการ 

2.3 ประเมินโดยผทูรงคณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 

ด าเนินการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความเห็น หรือพิจารณาข้อมูลในรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร 
หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

ฟิสิกส์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการก าหนดตัวบ่งชี้หลักและเป้าหมายผลการด าเนินงานขั้นต่ าทั่วไปตามเกณฑ์

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม จากรายงานผลการ

ด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจ าปีการศึกษา เพ่ือให้ทราบข้อมูล

การบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาว่าเป็นไปตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งให้น าผลการวิเคราะห์มา

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการด าเนินการของหลักสูตรต่อไป โดยการปรับปรุงหลักสูตรจะกระท าทุก 5 ปี

ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและของประเทศ 
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ภาคผนวก 

 
ภาคผนวก ก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ภาคผนวก ข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546  

และ พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2) 
ภาคผนวก ค ค าอธิบายรายวิชา 
ภาคผนวก ง ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ประจ าสาขาวิชาฟิสิกส์ 
ภาคผนวก จ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2554  

(ฉบับที่ 2) 
ภาคผนวก ฉ รายวิชาเอกหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์

ภาคผนวก ช ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ ๑๐๑๖/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Honors Program) สาขาวิชาฟิสิกส์ 

 
 
 



มคอ. 2 

76 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ก 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
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ภาคผนวก ข 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2) 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 

----------------------------------------- 

อาศัยอ านาจตามข้อ 16 (2) และ (3) และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในการประชุมครั้ง
ที ่ 3/2546    เมื่อวันที่   31พฤษภาคม  พ.ศ. 2546    โดยค าแนะน าของสภาวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 12/2545  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2545,  ครัง้ที่ 15/2545  เมื่อ
วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2545      และครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546        จึงออกข้อบังคับว่า
ด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไว้ดังต่อไปนี้ 
            ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
พ.ศ. 2546" 
            ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป 
            ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
                      3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2541 
                      3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2543  บรรดาระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติหรือมติใดๆซึ่งขัดหรือแย้งกับ ข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้
แทน 
            ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
                      "มหาวิทยาลัย"        หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
                      "สภามหาวิทยาลัย"   หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
                      "สภาวิชาการ"         หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
                      "อธิการบดี"            หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
                      "ส านักวิชา"            หมายถึง ส านักวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 
                      "คณบดี"                หมายถึง คณบดีส านักวิชาที่หัวหน้าสาขาวิชาสังกัด 
                      "คณะกรรมการประจ าส านักวิชา"   หมายถึง คณะกรรมการประจ าส านักวิชาในส านักวิชา                                                                                       
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
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"หัวหน้าสาขาวิชา"     หมายถึง หัวหน้าสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดในกรณีที่นักศึกษายัง                                 
ไม่สังกัดสาขาวิชาให้หมายถึงหัวหน้าสาขาวิชาที่อาจารย์ที่ปรึกษาสังกัด 
            "อาจารย์ที่ปรึกษา      หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
                      "รายวิชาเอก"          หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และเป็นผู้วินิจฉัยหรือชี้ขาดในกรณีท่ีมีปัญหาจาก  

การใช้ข้อบังคับนี้ 

  ข้อ 6 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบประกาศ และแนวปฏิบัติอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่ไม่ขัดหรือ

แย้งกับ ข้อบังคับนี้ 

 

หมวด 1 

การรับเข้าศึกษา 

 

 ข้อ 7 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 

                     7.1 ผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี     ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา  ตอนปลาย

หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

                     7.2 ผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)    ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าหรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือ

เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 

                     7.3 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไม่รับบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาว่าไม่เหมาะสมต่อการศึกษาขั้น

ปริญญาตรี 

            ข้อ 8 วิธีการรับเข้าศึกษา ให้เป็นไปตามที่สภาวิชาการก าหนด 

            ข้อ 9 การขอเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง 

                     9.1 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย  หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัย

รับรองอาจขอเข้าศึกษาต่อเพ่ือรับปริญญาตรีเพ่ิมขึ้นอีกสาขาหนึ่งได้ 

                     9.2 การขอเข้าศึกษาให้ยื่นค าร้องต่อศูนย์บริการการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเปิดภาคการศึกษา

ที่จะเข้าศึกษา 

                     9.3 การพิจารณาการรับนักศึกษา รายวิชาที่เทียบโอน       หรือโอนย้ายรายวิชาที่ต้องศึกษา

เพ่ิมเติม  รวมถึงระยะเวลาของการศึกษาให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติโดยค าแนะน าของ

หัวหน้าสาขาวิชาที่นักศึกษาสมัครเข้าศึกษา 
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                     9.4 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนให้เทียบโอนรายวิชา         ส่วนผู้ที่ส าเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยให้โอนย้ายรายวิชา 

           9.5 รายวิชาที่จะพิจารณาเทียบโอนให้นั้นต้องเป็นรายวิชาที่นักศึกษาเคยสอบได้ระดับคะแนน

ตัวอักษรไม่ต่ ากว่า C  หรือเทียบเท่าส่วนรายวิชาที่โอนย้ายต้องได้รับระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต่ ากว่า D 

                     9.6 รายวิชาที่น ามาเทียบโอนหรือโอนย้ายต้องเป็นรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรที่นักศึกษาจบมาแล้วไม่

เกิน 1 ปี 

                     9.7 รายวิชาที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม ต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 

            ข้อ 10 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

                       10.1 ผู้สมัครเป็นนักศึกษาจะมีสถานภาพนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียนแล้ว 

                       10.2 วิธีการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

หมวด 2 

ระบบการศึกษา 

 

     ข้อ 11 ระบบการศึกษา 

                       11.1 เป็นระบบเรียนเก็บหน่วยกิตแบบไตรภาค (Trimester) ในปีการศึกษาหนึ่งมี 3   ภาค

การศึกษาแต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 13 สัปดาห์ 

                       11.2 หน่วยกิต หมายถึง หน่วยนับที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษา    การก าหนดจ านวน   หน่วยกิต 

1 หน่วยกิตมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

                                11.2.1 การบรรยายหรือการเรียนการสอนที่เทียบเท่า ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อ

ภาคการศึกษา 

                                11.2.2 การปฏิบัติการ การทดลอง หรือการฝึกที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษา 

                                11.2.3 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การฝึกงานการฝึกภาคสนาม หรือการฝึกงาน

วิชาชีพ ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

                                11.2.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาไม่น้อย

กว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

                       11.3 หน่วยกิตเรียน หมายถึง จ านวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
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                       11.4 หน่วยกิตสะสม  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดของทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้รับ

ระดับคะแนนตัวอักษร A B+ B C+ C D+ D และ F ในกรณีที่นักศึกษาได้รับระดับคะแนนตัวอักษรจากการลงทะเบียน

เรียนซ้ าในรายวิชาใดให้นับจ านวนหน่วยกิตสะสมจากรายวิชานั้นในครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว 

            11.5 หน่วยกิตสอบได้ หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่นักศึกษาได้รับระดับคะแนน

ตัวอักษร A B+ B C+ C D+ D S หรือ ST ในกรณีที่นักศึกษาสอบได้รายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้งหรือสอบได้รายวิชาใดที่

ระบุไว้ว่าเทียบเท่ารายวิชาที่สอบได้มาแล้ว     ให้นับจ านวนหน่วยกิตสอบได้ครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว 

 

หมวด 3 

การลงทะเบียนเรียน 

 

                   ข้อ 12 การลงทะเบียนเรียน 

                       12.1 นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรกต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่

มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิการเข้าเป็นนักศึกษา และจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน 

                       12.2 นักศึกษาปัจจุบันจะต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดมิฉะนั้นจะไม่มี

สิทธิลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 

                       12.3 นักศึกษาปัจจุบันที่มิได้ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดต้องได้รับอนุมัติ

ให้ลาพักการศึกษาตามข้อ 23 และจะต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษามิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพ

นักศึกษา 

                       12.4 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 

                       12.5 หน่วยกิตเรียนในแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต

นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนต่ ากว่าที่ก าหนดได้ก็ต่อเมื่อจะจบหลักสูตรหรือรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้ตาม

หลักสูตรมีจ านวนหน่วยกิตต่ ากว่าที่ก าหนดหรือในภาคการศึกษานั้น      หลักสูตรก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนต่ ากว่า

ที่ก าหนดและจะลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตท่ีก าหนดได้ก็ต่อเมื่อจะขอจบการศึกษาในภาคการศึกษานั้น   การขอ

ลงทะเบียนต่ าหรือเกินกว่าหน่วยกิตท่ีก าหนดข้างต้นให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติโดยค าแนะน าของ

อาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียน 
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                       12.6 การลงทะเบียนเรียนซ้ า 

                                12.6.1 นักศึกษาที่ได้รับ F U หรือ W  ในรายวิชาบังคับ  จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา

นั้นซ้ าอีก  จนกว่าจะได้รับ  A B+ B C+ C D+ D หรือ S 

                                12.6.2 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาใดๆ ที่ได้รับ D หรือ D+อีกเพ่ือปรับ

ระดับคะแนนก็ได้ 

                                12.6.3 นักศึกษาที่ได้รับ  F U หรือ W  ในรายวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น

ซ้ าอีกจนกว่าจะได้รับ  A B+ B C+ C D+ D หรือ S หรือเลือกเรียนรายวิชาเลือกอ่ืนก็ได้ ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจาก

อาจารย์ที่ปรึกษาและโดยอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา 

                                12.6.4  การลงทะเบียนเรียนตามข้อ 12.6.1, 12.6.2   และ 12.6.3   ให้ใช้ระดับคะแนน

ตัวอักษรที่ได้รับครั้งสุดท้าย  ส าหรับการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและให้บันทึกผลการเรียนทุกครั้งที่

ลงทะเบียนเรียนไว้ในใบแสดงผลการเรียน 

                       12.7 การลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกจากที่ก าหนดในหลักสูตรหากนักศึกษาประสงค์จะขอรับ

ผลการประเมินเป็นระดับคะแนนตัวอักษร หรือ U ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา   โดยความยินยอม

ของอาจารย์ผู้สอนและได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา ทั้งนี้ให้นับเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย 

                       12.8 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนร่วมเรียนรายวิชานอกหลักสูตรเพื่อเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ได้ 

โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโดยความยินยอมของอาจารย์ผู้สอน และได้รับอนุมัติจากหัวหน้า

สาขาวิชาซึ่งนักศึกษาจะได้รับผลการประเมินเป็นระดับคะแนนตัวอักษร V หรือ W ทั้งนี้ให้นับเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย 

                       12.9 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอาจได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชาโดย

ค าแนะน าของสาขาวิชาให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีเนื้อหาและคุณภาพเหมือนหรือ

คล้ายคลึงกับรายวิชาในหลักสูตรที่ก าลังศึกษา  เพ่ือน าจ านวนหน่วยกิตและผลการศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของ

การศึกษาตามหลักสูตร   แต่จ านวนหน่วยกิตต้องไม่เกิน 1 ใน 4  ของหลักสูตร 

                       12.10 การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

                       12.11 ก าหนดวันวิธีการลงทะเบียนเรียนและรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 

            ข้อ 13  การขอเพ่ิม ขอลด และ ขอถอนรายวิชา 

                       13.1 การขอเพ่ิม ขอลด และขอถอนรายวิชานั้นต้องไม่เป็นผลให้จ านวนหน่วยกิตเรียนลดลงหรือ

เพ่ิมข้ึนจนแย้งกับเกณฑ์ในข้อ 12.5 
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                       13.2 การขอเพ่ิมรายวิชา  จะกระท าได้ภายใน  10  วันแรกของภาคการศึกษาและจะสมบูรณ์ก็

ต่อเมื่อนักศึกษาได้ช าระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

                       13.3 การขอลดรายวิชา   จะกระท าได้ภายใน  5  สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา   ทั้งนี้จะไม่มี

การบันทึกรายวิชาที่ขอลดในใบแสดงผลการศึกษา 

                       13.4 การขอถอนรายวิชา จะกระท าได้หลังจาก 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา     แต่ไม่เกิน 

10 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาทั้งนี้จะมีการบันทึกรายวิชาที่ขอถอนในใบแสดงผลการศึกษา 

                       13.5 การขอเพ่ิมและการขอลดรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

                       13.6 การขอถอนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน

รายวิชานั้น 

            ข้อ 14 เวลาเรียน 

                       14.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีเวลาเรียนซ้ าซ้อนกันมิได้ 

                       14.2 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชาหรือของ

การปฏิบัติการ การทดลอง การฝึกหรือการศึกษาที่เทียบเท่าการฝึกงาน  หรือการฝึกภาคสนาม  จึงจะมีสิทธิเข้าสอบ

ในรายวิชาดังกล่าวได้   ในกรณีท่ีนักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่านี้อาจารย์ผู้สอนอาจพิจารณาอนุญาตให้เข้าสอบใน

รายวิชานั้นได้ 

 

หมวด 4 

ระยะเวลาการศึกษา 

 

      ข้อ 15 ระยะเวลาการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆมีระยะเวลาการศึกษาต่ าสุดและสูงสุด ดังนี้ 

                       15.1 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา และ ไม่เกิน 12 ภาคการศึกษา

หรือเทียบเท่า 

                       15.2 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ไม่น้อยกว่า 9 ภาคการศึกษา และ ไม่เกิน 24 ภาคการศึกษา 

หรอืเทียบเท่า 

                       15.3 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ไม่น้อยกว่า 12 ภาคการศึกษา และ ไม่เกิน 30 ภาคการศึกษา

หรือเทียบเท่า 

                       15.4 หลักสูตรปริญญาตรี (6 ปี) ไม่น้อยกว่า 13 ภาคการศึกษา และ ไม่เกิน 36 ภาคการศึกษา

หรือเทียบเท่า 
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หมวด 5 

ระบบการวัดและการประเมินผลการศึกษา 

 

                 ข้อ 16 ระบบดัชนีผลการศึกษา 

                       16.1 ในการประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา   ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรตามล าดับขั้นเป็น

ดัชนีผลการศึกษา   ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

            ระดับคะแนนตัวอักษร                 ความหมาย                 แต้มระดับคะแนน 

                    A                          ดีเยี่ยม                            4.00   

                     B+                          ดีมาก                             3.50                                     

                  B                             ดี                                3.00 

                   C+                         ดีพอใช้                           2.50    

C                            พอใช้                            2.00 

        D+                          อ่อน                            1.50 

         D                          อ่อนมาก                           1.00            

กรณีท่ีไม่สามารถประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัวอักษรตามล าดับขั้นข้างต้นได้ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรต่อไปนี้ 

ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมาย  

 I                             การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 

  M                          นักศึกษาขาดสอบ (Missing) 

        P                          การสอนยังไม่สิ้นสุด (In progress) 

  S                          ผลการประเมินเป็นที่พอใจ (Satisfactory) 

 ST                         ผลการประเมินเป็นที่พอใจส าหรับรายวิชาที่เทียบโอน  

    (Satisfactory, transferred credit) 

 U                          ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 

 V             ผู้ร่วมเรียน (Visitor) 

 W           การถอนรายวิชา (Withdrawal) 

 X       ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No report) 
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            16.2 การให้ระดับคะแนนตัวอักษร 

                       16.2.1 ระดับคะแนน A B+ B C+ C D+ D และ F ให้ใช้กับกรณีต่อไปนี้ 

                               (1)  เป็นรายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินได้เป็นล าดับขั้น 

                               (2)  เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนตัวอักษรจาก I หรือ M ที่ศูนย์บริการการศึกษาได้รับแจ้ง

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อนสิ้นสุด 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป 

                               (3)  เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก P หรือ X 

                       16.2.2 ระดับคะแนน F นอกเหนือจากกรณีตามข้อ 16.2.1 ให้ใช้กับกรณีต่อไปนี้ 

                               (1)  ในรายวิชาที่นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ 14 

                               (2)  นักศึกษาท าผิดระเบียบการสอบและได้รับการลงโทษให้ได้ระดับคะแนน F ตามข้อ 24 

                               (3)  เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนโดยอัตโนมัติจาก I หรือ M ในกรณีท่ีไม่ได้รับแจ้งจาก

ส านักวิชาหลังจาก 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป 

                      16.2.3 ระดับคะแนน I ให้ใช้กับกรณีต่อไปนี้ 

                               (1)  นักศึกษาป่วยจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบได้โดยปฏิบัติถูกต้องตาม  ข้อ 21 

                               (2)  นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพ้นวิสัยและได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา 

                               (3)  นักศึกษาท างานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์และอาจารย์ผู้สอนโดย

ความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด เห็นว่าสมควรให้ชะลอการวัดผลการศึกษา 

                       16.2.4 ระดับคะแนน M ให้ใช้กับกรณีท่ีนักศึกษาขาดสอบแต่ยังไม่สามารถแสดงหลักฐานที่

สมบูรณ์ในการขาดสอบได้ 

                       16.2.5 ระดับคะแนน P ใช้กับรายวิชาที่มีการสอนและหรือท างานต่อเนื่องล้ าเข้าไปในภาค 

การศึกษาถัดไป 

                       16.2.6 ระดับคะแนน S, U ใช้กับกรณีท่ีผลการประเมินเป็นที่พอใจหรือไม่พอใจตามล าดับใน

รายวิชาต่อไปนี้ 

                               (1)  รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้ว่า ให้ประเมินเป็น S, U 

                               (2)  รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามข้อ 12.7 

                               (3)  เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก I, M, P หรือ X 

                       16.2.7 ระดับคะแนน ST ใช้กับรายวิชาที่นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชา 

                       16.2.8 ระดับคะแนน V ใช้กับรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมเรียน

โดยมีเวลาเรียนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดและอาจารย์ผู้สอนวินิจฉัยว่าได้เรียนด้วยความ

ตั้งใจ 
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                       16.2.9 ระดับคะแนน W จะให้ได้หลังจาก 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาในกรณีต่อไปนี้ 

                                (1)  รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนตามข้อ 13.4 

                                (2)  นักศึกษาป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบได้โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ 21 และหัวหน้า

สาขาวิชาพิจารณาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนเห็นว่าสมควรให้ถอนรายวิชานั้น 

                                (3)  นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาด้วยเหตุผลตามข้อ 23.1        หรือ 23.2 

                                (4)  นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้นด้วยเหตุผลอื่นนอกจากท่ีระบุไว้ในข้อ 

24 

                                (5)  หัวหน้าสาขาวิชาอนุมัติให้เปลี่ยนจาก I  ที่ได้รับตามข้อ 16.2.3 (1) หรือข้อ 16.2.3 

(2)  เนื่องจากการป่วยหรือเหตุอันพ้นวิสัยนั้นยังไม่สิ้นสุด 

                                (6)  รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมเรียน   ตามข้อ 

12.8    และได้เข้าชั้นเรียนเป็นเวลาเรียนทั้งสิ้นน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดหรืออาจารย์ผู้สอนวินิจฉัย

ว่าไม่ได้เรียนด้วยความตั้งใจ 

                                (7)  รายวิชาที่นักศึกษากระท าผิดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน 

                       16.2.10 ระดับคะแนน X ให้ใช้กับเฉพาะในรายวิชาที่ศูนย์บริการการศึกษายังไม่ได้รับรายงานผล

การประเมินการศึกษาในรายวิชานั้นๆตามก าหนดเวลา 

 

หมวด 6 

การย้ายสาขาวิชา การโอนย้าย และการเทียบโอนรายวิชา 

 

                ข้อ 17 การย้ายสาขาวิชา 

                       17.1  นักศึกษาที่มีสิทธิขอย้ายสาขาวิชาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

                                 17.1.1  สังกัดสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งแล้วและมีผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชา

เฉพาะของสาขาวิชานั้นแล้ว 

                                 17.1.2  มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ยื่นขอย้ายไม่ต่ ากว่า 2.00 

                                 17.1.3  มีคุณสมบัติอ่ืนที่อาจก าหนดเพิ่มเติมโดยสาขาวิชาซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจ าส านักวิชา 

                       17.2  นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาต่อศูนย์บริการการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อน

วันสิ้นภาคการศึกษา 
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                       17.3  คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้อนุมัติการย้ายสาขาวิชาโดยค าแนะน าของหัวหน้า

สาขาวิชาที่นักศึกษาขอย้ายเข้า 

                       17.4  ระยะเวลาที่ได้ศึกษาในหลักสูตรที่ย้ายออกให้นับรวมเป็นระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

ที่ย้ายเข้าด้วย 

                       17.5  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาแล้วจะยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาอีกไม่ได้ 

                 ข้อ 18 การโอนย้าย และการเทียบโอนรายวิชา 

                       รายวิชาที่โอนย้ายจะได้รับระดับคะแนนตัวอักษรเดิมส่วนรายวิชาที่เทียบโอนจะได้รับระดับคะแนน

ตัวอักษร ST  

                       18.1  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาให้ด าเนินการดังนี้ 

                                 18.1.1  นักศึกษาต้องขอโอนย้ายรายวิชาภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาที่ได้รับ

อนุมัติให้ย้ายสาขาวิชา 

                                 18.1.2  ต้องโอนย้ายทุกรายวิชาที่เคยเรียนในหลักสูตรที่ย้ายออกและเป็นรายวิชาที่ต้อง

เรียนในหลักสูตรที่ย้ายเข้าโดยให้ได้รับระดับคะแนนตัวอักษรเดิม 

                                 18.1.3  ให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายวิชาที่โอนย้ายโดยค าแนะน าของ

อาจารย์ที่ปรึกษา 

                       18.2  นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและประสงค์จะน าผลการศึกษาที่เคย

ศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิมมาเทียบโอนให้ด าเนินการดังนี้ 

                                 18.2.1  นักศึกษาต้องขอเทียบโอนรายวิชาภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแรกท่ี

เข้าศึกษาโดยมีสิทธิยื่นได้เพียงครั้งเดียว 

                                 18.2.2  ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมไม่น้อยกว่า   2  ในระบบ 4   และต้อง

ไม่เป็นผู้ที่พ้นสถานภาพการเป็นนิสิต  หรือนักศึกษาเนื่องจากกระท าผิดระเบียบวินัยนักศึกษา 

                                 18.2.3  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนให้เฉพาะรายวิชาที่ปรากฏอยู่ในหลักสูตรของ

สถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองและเห็นว่ามีมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

                                 18.2.4  รายวิชาที่ขอเทียบโอนได้นั้นต้องมีเนื้อหาสาระเหมือนหรือคล้ายคลึงและมีจ านวน

หน่วยกิตเทียบเท่าหรือมากกว่าตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

                                 18.2.5  รายวิชาที่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนให้นั้นต้องเป็นรายวิชาที่นักศึกษา

สอบได้ระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต่ ากว่า C หรือ S หรือเทียบเท่า 

                                 18.2.6  รายวิชาตามข้อ 18.2.5 ต้องเป็นรายวิชาที่เรียนมาแล้วไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่

นักศึกษายื่นค าร้องและจ านวนหน่วยกิตท่ีเทียบโอนได้ต้องไม่เกิน 1 ใน 4 ของหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ 
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                                 18.2.7  นักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

                                 18.2.8  นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนให้หัวหน้าสาขาวิชาที่รับผิดชอบ

รายวิชานั้นพิจารณาอนุมัติ 

                       18.3  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนตาม

ข้อ  12.7      ให้ขอเทียบโอนรายวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษาสุดท้ายที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา

เท่านั้น 
 

หมวด 7 

การประเมินผลการศึกษา 
 

                      ข้อ 19  การประเมินผลการศึกษาและการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย 

                       19.1  การประเมินผลการศึกษาให้กระท าเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา 

                       19.2  การค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย 

                                 19.2.1  แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่

ละภาคการศึกษา  โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนที่นักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชา

เป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยผลรวมของจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาเหล่านั้น 

                                 19.2.2  แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการศึกษาของรายวิชาที่

ลงทะเบียนตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่ก าลังค านวณ   โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับ

แต้มระดับคะแนนที่นักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในครั้งสุดท้ายเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยจ านวน

หน่วยกิตสะสม 
 

หมวด 8 

การจ าแนกสถานภาพนักศึกษา 
 

                      ข้อ 20 การจ าแนกสถานภาพนักศึกษา 

                       20.1  การจ าแนกสถานภาพนักศึกษาจะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาโดยให้เริ่มจ าแนกสถานภาพ

นักศึกษาเม่ือสิ้นภาคการศึกษาที่สามนับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา 

                       20.2  นักศึกษาที่ได้รับการจ าแนกสถานภาพแล้วมี 2 ประเภทได้แก่ 

                                 20.2.1  นักศึกษาสถานภาพปกติ คือนักศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 

1.80 
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                                 20.2.2  นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ได้แก่นักศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 

1.50 ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 1.80 

 

หมวด 9 

การลา การลงโทษ และการพ้นสถานภาพนักศึกษา 

 

                 ข้อ 21 การลาป่วย 

                       21.1  การลาป่วย คือการลาของนักศึกษาที่ป่วยจนไม่สามารถเข้าเรียนและหรือเข้าสอบในบาง

รายวิชาหรือทั้งหมดได้ 

                       21.2  การลาป่วยตามข้อ 21.1 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห์นับ

จากวันที่นักศึกษาเริ่มป่วยพร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยหรือสถานพยาบาลอื่นที่

มหาวิทยาลัยรับรอง 

                ข้อ 22 การลาเนื่องจากเหตุสุดวิสัย นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห์นับแต่

เกิดเหตุ 

                ข้อ 23 การลาพักการศึกษา 

                       23.1  นักศึกษาอาจยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาโดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ช้ากว่าสัปดาห์ที่ 10 

ของภาคการศึกษาส าหรับกรณีต่อไปนี้ 

                              23.1.1  ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 

                              23.1.2  ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นซึ่งมหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 

                              23.1.3  มีความจ าเป็นส่วนตัวโดยนักศึกษาผู้นั้นได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 

1 ภาคการศึกษา 

                       23.2  นักศึกษาที่ยังไม่มีผลการเรียนแต่จ าเป็นต้องลาพักการศึกษาให้ยื่นค าร้องต่อหัวหน้า

สาขาวิชาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาโดยเร็วที่สุดและให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชาที่หัวหน้าสาขาวิชาสังกัดเป็นผู้

พิจารณาอนุมัติ 

                       23.3  การลาพักการศึกษาตามข้อ 23.1 และ 23.2 ให้อนุมัติครั้งละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา ถ้า

นักศึกษายังมีความจ าเป็นต้องขอลาพักการศึกษาต่อไปอีกให้ยื่นค าร้องใหม่ ยกเว้นการลาตามข้อ 23.1.1 ให้เป็นไป

ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
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                       23.4  ให้ถือว่าระยะเวลาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลา

การศึกษาของผู้นั้น   ยกเว้นการลาพักการศึกษาตามข้อ 23.1.1 และ 23.1.2 

                       23.5  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพ

นักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีลาพักและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ภายใน 15 วันนับจาก

วันที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษายกเว้นกรณีที่ได้ช าระค่าหน่วยกิตแล้วมิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนักศึกษา 

                       23.6  นักศึกษาที่ประสงค์จะกลับเข้าศึกษาก่อนระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ยื่นค าร้องขอกลับเข้า

ศึกษาเพ่ือขออนุมัติต่อหัวหน้าสาขาวิชาก่อนก าหนดวันลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

                       23.7  เมื่อนักศึกษากลับเข้าศึกษาแล้วให้มีสถานภาพนักศึกษาเดียวกันกับสถานภาพก่อนได้รับ

อนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

                ข้อ 24 การลงโทษนักศึกษาผู้กระท าผิด 

                       24.1  เมื่อนักศึกษากระท าผิด หรือร่วมกระท าผิดระเบียบการสอบหรือการวัดผลให้คณะกรรมการ

พิจารณาโทษนักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบการสอบตามที่สภาวิชาการแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาแล้วรายงานผลการ

พิจารณาต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการลงโทษและแจ้งโทษให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทราบโดยมีแนวทางการพิจารณา

โทษดังต่อไปนี้ 

                                 24.1 1  ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริต ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ F ในรายวิชาที่กระท าผิด

ระเบียบการสอบส่วนรายวิชาอ่ืนที่นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียนไว้ ถ้าเป็นรายวิชาที่สอบมาแล้วให้ได้ผลการสอบ

ตามท่ีสอบได้จริง ถ้าเป็นรายวิชาที่ยังไม่ได้สอบก็ให้ด าเนินการสอบตามปกติและให้ได้ผลการสอบตามที่สอบได้จริง

และให้พิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้นั้น 1 ภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อยหรืออาจให้พ้นสถานภาพนักศึกษาก็ได้ 

                                 24.1.2  ถ้าเป็นความผิดประเภทส่อเจตนาทุจริต ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ F ในรายวิชาที่

กระท าผิดระเบียบการสอบและอาจพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นได้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา 

                                 24.1.3  ถ้าเป็นความผิดอย่างอ่ืนที่ระบุไว้ในข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบให้ลงโทษ

ตามควรแก่ความผิดนั้นแต่จะต้องไม่เกินกว่าระดับโทษต่ าสุดของความผิดประเภททุจริต ตามข้อ 24.1.1 

                       24.2  ถ้านักศึกษากระท าผิดหรือร่วมกระท าผิดอ่ืน ๆที่เก่ียวกับการศึกษาให้คณะกรรมการ

พิจารณาโทษนักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบการสอบเป็นผู้พิจารณาเสนอการลงโทษต่อมหาวิทยาลัยตามควรแก่

ความผิดนั้น 

                       24.3  การให้พักการศึกษาของนักศึกษาตามค าสั่งของมหาวิทยาลัยให้เริ่มเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา

ที่กระท าผิดนั้นโดยให้มีระยะเวลาการลงโทษต่อเนื่องกันทั้งนี้ให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเข้าเป็นระยะเวลา

การศึกษาและให้จ าแนกสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ถูกสั่งพักด้วย 
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                       24.4  นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา     จะต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษา

ทุกภาคการศึกษาที่พักการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ภายใน 15 วันนับจาก

วันที่ถูกสั่งพักยกเว้นภาคการศึกษาที่ได้ช าระค่าหน่วยกิตแล้ว มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนักศึกษา 

            ข้อ 25 การพ้นสถานภาพนักศึกษานอกจากกรณีที่ระบุไว้ในข้ออื่นแล้วนักศึกษาจะพ้นสถานภาพในกรณี

ดังต่อไปนี้ 

                       25.1  เมื่อได้รับอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย 

                       25.2  เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาออก 

                       25.3  เมื่อสิ้นสุด 10 วันแรกของภาคการศึกษาแล้วยังไม่ลงทะเบียนเรียนหรือยังไม่ช าระ

ค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษานักศึกษาที่พ้นสถานภาพในกรณีนี้อาจขอคืนสถานภาพนักศึกษาภายใน

ภาคการศึกษาเดียวกันได้โดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 

                       25.4  เมื่อมีการจ าแนกสถานภาพนักศึกษา และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.50 

                       25.5  เมื่อเป็นนักศึกษาสถานภาพรอพินิจที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 

ต่อเนื่องกัน 4 ภาคการศึกษา 

                       25.6  เมื่อมีระยะเวลาการศึกษาครบตามข้อ 15 แล้วยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

                       25.7  เมื่อมหาวิทยาลัยโดยค าแนะน าของคณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระท าผิด

ระเบียบการสอบสั่งให้พ้นสถานภาพนักศึกษา ตามข้อ 24 

                       25.8  เมื่อมหาวิทยาลัยมีประกาศให้พ้นสถานภาพนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือท าผิด

ข้อบังคับ หรือระเบียบอื่นของมหาวิทยาลัย 

                       25.9  เมื่อเสียชีวิต 

 

หมวด 10 

การส าเร็จการศึกษา 

 

                ข้อ 26 ผู้มีสิทธิขอส าเร็จการศึกษา 

                       26.1 นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้อย่างครบถ้วนจึงจะมีสิทธิขอส าเร็จการศึกษา 

                                 26.1.1  เป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ขอส าเร็จ

การศึกษา 

                                 26.1.2  สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร, ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ า

กว่า 2.00 และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาเอกไม่ต่ ากว่า 2.00 
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                                 26.1.3  นักศึกษาที่เข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีเพ่ิมข้ึนอีกสาขาหนึ่งต้องสอบได้ครบถ้วน

ทุกรายวิชาที่ก าหนดให้ศึกษาเพ่ิมเติม โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาที่ศึกษาเพ่ิมเติมไม่ต่ ากว่า 2.00 

                                 26.1.4  มีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ ากว่าและไม่เกินที่ก าหนดไว้ในข้อ 15 ยกเว้นผู้ที่เข้า

ศึกษาเพ่ือขอรับปริญญาตรีเพ่ิมข้ึนอีกสาขาหนึ่งให้ระยะเวลาการศึกษาต่ าสุดเป็นไปตามที่คณะกรรมการประจ าส านัก

วิชาก าหนดไว้ในข้อ  9.3 

                       26.2  นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ  26.1  จะต้องยื่นค าร้องแสดงความจ านง

ขอส าเร็จการศึกษาต่อศูนย์บริการการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดมิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อ

สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาในภาคการศึกษานั้น 

                       26.3  ในกรณีท่ีนักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 26.1 แต่มิได้ยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอ

ส าเร็จการศึกษาตามข้อ 26.2 หรือยื่นค าร้องขอลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่าง ๆ เพิ่มเติมสามารถยื่นค าร้องขอส าเร็จ

การศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษานั้นไว้ด้วย 

            ข้อ 27 การพิจารณาให้ปริญญา 

                       27.1  นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาให้ปริญญาต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียและไม่มี

พันธะหนี้สินค้างช าระต่อมหาวิทยาลัย 

                       27.2  คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาที่นักศึกษาสังกัดเป็นผู้

พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาต่อสภาวิชาการ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบส าเร็จการศึกษาเมื่อสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาจึงจะมีสิทธิรับปริญญา 

            ข้อ 28 การให้ปริญญาเกียรตินิยม 

                       28.1  นักศึกษาผู้จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

                                 28.1.1  มีหน่วยกิตสอบได้ครบถ้วนตามหลักสูตรภายในก าหนดเวลาปกติของ  

                                              หลักสูตร 

                                 28.1.2  ไม่มีรายวิชาใดในใบแสดงผลการเรียนได้รับระดับคะแนนตัวอักษร F  

                                              หรือ U 

                                 28.1.3  ไม่เคยเรียนซ้ าในรายวิชาใด ๆเพ่ือปรับระดับคะแนน D หรอื D+ 

                                 28.1.4  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 

                       28.2  นักศึกษาผู้ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 28.1.1   

                               28.1.3 และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป 
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                       28.3  คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาที่นักศึกษาสังกัด  เป็นผู้

พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่สมควรได้รับปริญญาเกียรตินิยมต่อสภาวิชาการเพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

อนุมัติ 

                       28.4  นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมต้องไม่เป็นผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 

(ต่อเนื่อง)หรือผู้ที่เข้าศึกษาเพ่ือขอรับปริญญาตรีเพ่ิมขึ้นอีกสาขาหนึ่ง หรือไม่เป็นผู้ที่เทียบโอนรายวิชา 

            ข้อ 29 การให้เหรียญรางวัลและเข็มทองค า 

                       นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเหรียญรางวัลจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

                       29.1  นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจะได้รับเหรียญทองเกียรตินิยม 

                       29.2  นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองจะได้รับเหรียญเงินเกียรตินิยม 

                       29.3  นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย 

                                 สะสมสูงสุดในสาขาวิชาจะได้รับรางวัลเข็มทองค า 

 

บทเฉพาะกาล 

 

              ข้อ 30 การใดที่ได้ด าเนินการไปแล้วส าหรับนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาก่อนภาคการศึกษาที่ 1  ปี

การศึกษา 2546 ให้ถือว่าการด าเนินการนั้นๆ สิ้นสุดมิอาจขอเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ได้ 

              ข้อ 31 ให้ใช้วิธีค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามข้อบังคับเดิมส าหรับนักศึกษาท่ีเข้ารับการศึกษา

ก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2546 จนถึงภาคการศึกษาก่อนที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้  และให้ใช้วิธีการ

ค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามข้อบังคับนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ 

              ข้อ 32 ในการพิจารณาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 

2546 ให้ยกเว้นไม่ต้องน าเกณฑ์แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มวิชาเอกมาประกอบการพิจารณา 

 

                       ประกาศ ณ วันที่ 10  มิถุนายน พ.ศ. 2546 

 

                                  ลงนาม           คนงึ ฦๅไชย 

 

(ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย) 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป 

202107  การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ         3(2-2-5) 
 (Use of Computer and Information) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

ความรู้เบื้องต้นและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้งาน
โปรแกรมประยุกต์พ้ืนฐาน ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง สารสนเทศและระบบการจัดเก็บ การใช้บริการสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า การเขียนรายงาน การอ้างและ
การเขียนรายการอ้างอิง 

Introduction to computer and computer organization; operating systems  
and utility programs; application software; computer network systems and internet; computer 
systems security and related legal issues; information systems storage; information services for 
searching; report writing; citations and reference writing. 
 
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา         3(3-0-6) 
 (Thinking for Development)  
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล ตรรกวิทยาแบบนิรนัยและอุปนัยเพ่ือการวิเคราะห์การอ้างเหตุผล ความ
สมบูรณ์ของการอ้างเหตุผล แนวคิดเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนในหนทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสนาและ
จริยธรรมเพื่อการพัฒนาการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ 

Process of logical-analytical thinking; deductive and inductive logic for argument analysis; 
soundness of argument; conceptions in sufficiency economics for sustainable development; 
religions and ethics for development in quality of living.  

 
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม         3(3-0-6)
 (Man and Culture) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

องค์ความรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม วิวัฒนาการของอารยธรรมและวิทยาการที่ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ความเป็นมนุษย์และการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในระบบพหุวัฒนธรรม ความส าคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญากับคนยุคใหม่  
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Social and cultural body of knowledge; evolution of arts and civilization and their social 
phenomena; being human and human community in a system of plural cultures; significance of 
arts/culture and wisdom for new generations. 
 
202213 โลกาภิวัตน์          3(3-0-6)
 (Globalization) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก่อนและหลังปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์ ทั้ง
ด้านความเป็นรัฐ/ประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาค 
เศรษฐกิจระหว่างประเทศภายใต้อิทธิพลของประเทศมหาอ านาจ กลุ่มประเทศเศรษฐกิจกลุ่มใหม่และบรรษัทข้ามชาติ 
การพัฒนาและผลกระทบจากการพัฒนา ภาคประชาสังคมกับกระแสโลกาภิวัตน์ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปสู่โลกาภิ
วัตน์ในศตวรรษที่ 21 

Comparative studies on international relations both before and after the advent of 
globalization in terms of state/country status; international laws; international organizations both 
at the regional and global levels; international economics under the influence of powerful 
countries; emerging economies and multinational enterprises; development and its impact; civil 
society and globalization trends as well as changing trends towards globalization in the 21st 
century. 

 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

 
203101 ภาษาอังกฤษ 1         3(3-0-6)
 (English I)  
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี    

พัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษา ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสังคมและในชั้นเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาในหลักสูตรเน้นหัวข้อเรื่องที่นักศึกษาสนใจ บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ โดยให้การฟัง 
การพูดเป็นความส าคัญล าดับแรกเพ่ิมพูนและพัฒนากลวิธีในการสื่อสารและการเรียนภาษา ส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยตนเองโดยใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 

Developing students’ ability for effectivecommunication in social and academic  settings;  
course  content  reflecting  students’  interests  using  integrated  skills  with  primary  emphasis  
on  listening  and  speaking; improving  communication  and language learning strategies;  and 
introducing autonomous learning using various resources. 
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203102 ภาษาอังกฤษ 2         3(3-0-6) 
 (English II) 

วิชาบังคับก่อน: 203101 English I 
เพ่ิมพูนทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับที่สูงขึ้น พัฒนาทักษะทางภาษาและกลวิธีในการเรียนรู้

ภาษาบูรณาการทักษะทางภาษาและส่งเสริมให้ท ากิจกรรมแบบเผชิญประสบการณ์ เน้นเนื้อหาในหัวข้ อเรื่องและ
ประเด็นร่วมสมัยกึ่งวิชาการจากแหล่งข้อมูลต่างๆโดยไม่มีการดัดแปลงภาษา เช่น หนังสือพิมพ์ บทความในนิตยสาร 
และแหล่งข้อมูลอิเลคทรอนิคส์  

Enhancing students’ proficiency in social communication; developing students’ ability to 
accomplish learning tasks;  using integrated skills and task-based learning with emphasis on 
contemporary themes and current issues; reading semi-academic texts from a variety of authentic 
sources such as newspapers, magazines and online resources. 
 
203203  ภาษาอังกฤษ 3         3(3-0-6)

 (English III) 
วิชาบังคับก่อน: 203102 English II 

โครงสร้างและองค์ประกอบของภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในลักษณะที่เป็นข้อความต่อเนื่อง การฟังเพ่ือจด
บันทึกข้อความทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทักษะการอ่านแบบส ารวจ การอ่าน แบบข้ามค า และการอ่านแบบ
กวาดสายตา ตลอดจนศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดของเนื้อหา บูรณาการของทักษะ ที่ใช้ในการเรียนรู้ข้อมูล 
ตลอดจนทักษะในการวิจักษ์ และวิจารณ์ ค าศัพท์ ไวยากรณ์ และการฟังเพ่ือให้ได้ ข้อมูลที่ต้องการ การเรียนรู้ลักษณะ
ต่างๆ ทางภาษา ด้วยตนเอง 

Course content dealing with science and technology for effective communication in an 
academic field of study; text-based activities involving integrated language skills with an emphasis 
on reading; exposure to both authentic and semi-authentic materials from both printed and 
audiovisual materials, as well as online resources. 
 
203204  ภาษาอังกฤษ 4         3(3-0-6)

 (English IV) 
วิชาบังคับก่อน: 203203 English III 

พัฒนาการอย่างต่อเนื่องของทักษะเบื้องต้นที่ได้ศึกษา ในภาษาอังกฤษ 2 และภาษาอังกฤษ 3 วิเคราะห์
เนื้อความ ในด้านโครงสร้างประโยค องค์ประกอบ การโต้แย้ง และความต่อเนื่องของเนื้อหา การคาดคะเน การอ่าน 
แบบข้ามค า การอ่านแบบกวาดสายตา ตลอดจนการเรียนรู้โครงสร้างและรายละเอียดของเนื้อหา การเรียนรู้ จาก
แหล่งต่างๆ การสังเคราะห์และการใช้ข้อมูลในการ วิเคราะห์เนื้อความ การใช้แหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนอ่าน
และสร้างค าศัพท์ได ้
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Further enhancement of student’s language learning skills and ability in science and 
technology content developed from English III; exposure to authentic language in science and 
technology from both printed and audiovisual materials, as well as on-line resources; focus on 
text-based tasks involving integrated skills with the emphasis on writing. 
 
203305  ภาษาอังกฤษ 5         3(3-0-6)
 (English V) 
วิชาบังคับก่อน: 203204 English IV 

การอ่าน การเขียน และการสื่อสารในระดับสูง การเพ่ิมพูนความสามารถทางด้านโครงสร้าง ของต าราวิชา 
การภาษาอังกฤษ การเตรียมและน าเสนอโครงการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเรียนรู้ หัวข้อต่างๆ จาก
หลายแง่มุม ที่น าเสนอในรูปของสื่อผสม คู่มือประกอบการเรียนด้วยตนเองซึ่งผสมผสานด้วยหัวข้อ โครงสร้างและ
ค าศัพท์ต่างๆ 

English needed for employment preparation, effective communication skills in the 
workplace, and career advancement, covering topics of job search, resumes, employment letters 
and documents, job interviews, academic applications, some essential correspondence, reports, 
meetings, discussion, and short informal occasional speeches. 

 
กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

 
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6)
 (Mathematics in Daily Life) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 การประยุกต์คณิตศาสตร์พ้ืนฐานในปัญหาชีวิตประจ าวัน  โดยศึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับกราฟ พ้ืนที่ และ
ปริมาตร ปัญหาการเงิน  เช่น การค านวณดอกเบี้ย เงินปี และภาษี ปัญหาการจัดสรรทรัพยากร เช่น การหาจุดคุ้มทุน 
การหาค่าเหมาะที่สุดโดยวิธีกราฟและวิธีซิมเพล็กซ์ และปัญหาอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ 
 Applications of basic mathematics in daily life problems such as problems related to 
graphs,  area  and volume,  financial problems such as computing interests, annuities and taxes, 
resource allocation problems such as break-even point,  finding the  optimal value by graph and 
the simplex method, and other problems of interest. 
 
 
 
 



มคอ. 2 

ค-5 

104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม         3(3-0-6)
 (Man and Environment) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 วิวัฒนาการของมนุษย์ ประชากรมนุษย์และพลวัตประชากร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทางชีวภาพของ
มนุษย์ ปัจจุบันและการอยู่รอดของมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม การวางแผนและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 Evolution of man, human populations and population dynamics, physical and biological 
environments of human populations, present and future design for survival, natural resources and 
conservation, environmental problems, environmental planning and management, human 
resource management, ecotourism for sustainable development. 
 
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี         3(3-0-6)
 (Man and Technology)   
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ประวัติ แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์สสารและพลังงานความส าคัญของแหล่งพลังงานและ
วิกฤตการณ์พลังงาน อะตอม นิวเคลียร์ และนาโนเทคโนโลยี  การจัดการแหล่งน้ า การขุดเจาะหาแก๊สและน้ ามัน 
มลภาวะในอากาศ การสื่อสารผ่านดาวเทียม ภูมิสารสนเทศกับการพัฒนา เคมีในชีวิตประจ าวัน เคมีกับความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์ ผลกระทบของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม 
เศรษฐกิจ สังคม และ อนาคตของมนุษย์ 

History, concepts and principles of physical science, energy and matter, importance of 
energy resources and energy crisis, atom, nuclear and nanotechnology, water management, gas 
and oil drilling, air pollution, satellite communication, geo-informatics and development,  
chemistry in everyday life, chemistry and advancement of science, impacts of science and 
technology  on environment, economics, society and future of mankind. 

 
กลุ่มวิชาด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และ สหสาขาวิชา 

 
114100 กีฬาและนันทนาการ         2(1-2-4) 
 (Sport and Recreation) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นและความหมายของกีฬาและนันทนาการ กฎ กติกา  วัฒนธรรม สังคมทางกีฬา หลักการออก
ก าลังกายที่ถูกต้อง การเป็นผู้น าทางกีฬาและนันทนาการ การฝึกทักษะกีฬาพ้ืนฐานในทักษะกีฬา เช่น กีฬาประเภท
ทีม, กีฬาแร็กเก็ต, กีฬาทางน้ า, กีฬาลีลาศ, ศิลปป้องกันตัว (มวยไทย), วิ่งเพ่ือสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย 
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 Introduction and definition of sport and recreation, rules, culture social sports, principle for 
exercise, leadership of sport and recreation, skill of sports e.g. team sports, racket sports, aquatic 
sports, dance sports, Muay Thai, jogging and physical fitness. 
 
202111  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร        2(2-0-4)
 (Thai for Communication) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

ไวยากรณ์ไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งในด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน การเรียบเรียง
ภาษาไทยเพ่ือการติดต่อสื่อสารและน าเสนองาน 

The Thai grammar, skill of using Thai in speaking, listening, reading, and writing, composition 
in Thai for communication and work presentation. 

 
202241  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน        2(2-0-4) 
 (Law in Daily Life) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

หลักการของกฎหมาย ล าดับศักดิ์ของกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ กฎหมายที่เป็นประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน ได้แก่ กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรมและสัญญา สัญญากู้ยืม สัญญาจ้างแรงงาน สัญญา
จ้างท าของ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ สัญญาค้ าประกัน สัญญาจ านอง กฎหมายพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
ครอบครัวและมรดก กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 

Basic principle of law, hierarchy of law, population registry law, useful law in daily life e.g. 
lawconcerning person,property, legal act and contract, loan agreement, service contract,made-to-
order contract, contract of sale, property rental contract, hire-purchase contract, suretyship 
agreement, mortgage contract, basic law of family and inheritance,consumer protection law,and 
basic law of intellectual property. 
 
202261 ศาสนากับการด าเนินชีวิต        2(2-0-4)
 (Religion for Life) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

หลักค าสอนของศาสนาต่างๆ ในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ทั้งในชีวิตส่วนตัว การท างาน และการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคม 

Teachings from various religions on human living between private and work life, as well as 
living with others in society. 
 



มคอ. 2 

ค-7 

202262 พุทธธรรม          2(2-0-4)
 (Buddhadhamma) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 หลักธรรมต่าง ๆ ที่ส าคัญของพุทธศาสนาทั้งจากนิกายเถรวาทและมหายานเพ่ือความเข้าใจโลก ชีวิต และ
แนวทางที่ถูกต้อง เช่น มงคล 38 ประการ อริยสัจจ์ ปฏิจจสมุปบาท กฎแห่งกรรม ไตรสิกขา ทางสายกลาง ความว่าง 
และความหลุดพ้น 

Essential dhammas from Theravada and Mahayana Buddhism for understanding the world, 
life, and the right path, e.g. the Highest Blessings, the Noble Truth, Dependent Origination, Law of 
Karma, Threefold Training, the Middle Way, Emptiness, and Emancipation. 
 
202291 การจัดการสมัยใหม่         2(2-0-4)
 (Modern Management) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

องค์ประกอบความส าคัญและพฤติกรรมขององค์การ แนวโน้มและผลกระทบของสภาพแวดล้อมภายนอก 
แนวโน้มขององค์การสมัยใหม่ ขั้นตอนและกระบวนการจัดการภายในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ
วางแผน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การจัดองค์การ การน าและภาวะผู้น า และการควบคุม 

Components, importance and behavior of organization, external environment trends and 
effects,trends of modern organizations, process of organizational management for effectiveness 
and efficiency, planning, problem solving and decision making, organizing, leading, leadership and 
control. 
 
202292 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี        2(2-0-4)
 (Technopreneur)  
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

การศึกษาเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเทคโนโลยี การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการในด้านต่าง ๆ รวมถึงการจัดท าแผนธุรกิจอย่างง่าย ได้แก่ การสร้างความคิด  (Idea Grooming) ทางธุรกิจ
และสร้างมูลค่าเพ่ิมของแนวคิด/ผลิตภัณฑ์ ด้านการวิจัย/พัฒนาและน าผลิตภัณฑ์ไปสู่เชิงพาณิชย์ ด้านการตลาด ด้าน
การจัดโครงสร้างองค์การ ด้านการผลิต ด้านการเงินและภาษีอากรเพ่ือให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและสามารถพัฒนาเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างยั่งยืน 
 The study of  entrepreneurship and technology business, analysis and feasibility studies of  
projects  including simple business plan development e.g., business idea grooming for concept/ 
product value creation, research and development of  product for commercialization, marketing 
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analysis, organization analysis and management, production analysis, financial and tax analysis, 
business start-up and the development of technopreneur for sustainable growth. 
 
202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม        2(2-0-4)
 (Pluri-Cultural Thai Studies) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

การจัดการองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสังคมและวัฒนธรรมไทย พหุลักษณ์ในพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจและการเมืองไทย ความส าคัญของพหุปัญญาชาวบ้าน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลก 
 Knowledge management and understanding of the system of Thai society and culture, 
plurality in Thai economic and political development, significance of plural folk wisdom, concept 
of sufficiency economy in worldwide. 
 
202354 ปรัชญาว่าด้วยการศึกษาและการท างาน       2(2-0-4)
 (Philosophy of Education and Working) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

มุมมองแบบปรัชญาที่มีต่อการศึกษาและการท างาน ความหมายของงานและการท างาน  การท างานใน
ฐานะเป้าหมายของการศึกษา ลักษณะของการเรียนในสถาบันการศึกษากับการเรียนรู้งานแบบปฏิบัติจริง การศึกษา
กับการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ การท างานกับการมีชีวิตที่ดี จริยธรรมในการท างาน 

Philosophical perspectives on education and working, meaning of work and working, 
working as the end of education, the nature of study in educational institutions and  work-learning 
from actual performance, education and further opportunity in occupation, working and well-
being, working ethics. 

 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน 

101301  เสวนาวิทยาศาสตร์             1(1-0-6) 
   (Science Colloquium)  
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

 การน าเสนอและอภิปรายร่วมกันของนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์จากทุกสาขาวิชา ผ่าน
ประสบการณ์ในลักษณะของสหวิทยาการ โดยนักศึกษาจะได้ทราบถึงภาพรวมของงานวิจัยแนวหน้า และได้เข้าถึ ง
ความรู้ในหลากหลายสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากการบรรยายและสัมมนาโดยนักวิทยาศาสตร์ที่มี
ชื่อเสียง จากการน าเสนอบทความทางวิชาการโดยนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาจากวารสารวิชาการเพ่ือให้เกิดการ
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อภิปรายของนักศึกษา และการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและศูนย์วิจัยต่างๆ ทั้งนี้ประสบการณ์เหล่านี้จะช่วยเพ่ิม
มุมมองด้านสหวิทยาการให้กับนักศึกษา และช่วยให้นักศึกษาเห็นถึงทิศทางที่ตนเองจะทุ่มเทให้ในอนาคต นักศึกษาจะ
ได้ฝึกฝนกระบวนการคิดและการสื่อสารผ่านการเยี่ยมชม การอภิปรายร่วมกัน และการบันทึกของนักศึกษาแต่ละคน 

 Presentation and discussion by students from all science undergraduate programs are in 
engaged in a series of interdisciplinary learning experiences to obtain an overview of frontier 
scientific research and exposure and experience in research in various fields of science and 
technology through lectures and seminars by distinguished scientists, seminars delivered by the 
students on suitable subjects from academic journals (which would encourage more discussions 
from the other students) and visits to various research laboratories and centers. These experiences 
will enhance interdisciplinary perspectives of the students and help them find out their career 
directions. Critical thinking and communication skills will be gained through field trips, discussion, 
and reports. 
 
101302 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    3(3-0-6) 

  (Frontiers of Science and Technology)  
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์จากทุกสาขาในลักษณะสหวิทยาการ โดย
นักศึกษาจะได้ทราบถึงภาพรวมของงานวิจัยแนวหน้า และได้เข้าถึงความรู้ในหลากหลายสาขาวิชาทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับแนวหน้าจากการบรรยายโดยอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงและ จาก
การน าเสนอบทความทางวิชาการโดยนักศึกษาจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา จาก
วารสารวิชาการเพ่ือให้เกิดการอภิปรายของนักศึกษาตัวอย่างหัวข้อการบรรยายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าว
หน้าที่ก าลังได้รับความสนใจมากท่ีสุดในปัจจุบันเช่น นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี พลังงานทดแทน และเทคโนโลยี
อวกาศ เป็นต้นหัวข้อบรรยายเหล่านี้เป็นสหวิทยาการ สามารถช่วยเพ่ิมความรู้และมุมมองด้านสหวิทยาการให้กับ
นักศึกษาและช่วยให้นักศึกษาเห็นถึงทิศทางท่ีตนเองจะทุ่มเทให้งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคต 
 Students from all science undergraduate programs are engaged in a series of 
interdisciplinary learning experiences to obtain an overview of frontier scientific research and 
exposure and experience in frontier research in various fields of science and technology through 
lectures by distinguished lecturers scientists and seminars delivered by the students on 
mathematics, physics, chemistry, and biology subjects from academic journals (which would 
encourage more discussions from the other students). Focused topics in frontiers of science and 
technology include nanoscience and nanotechnology, renewable energy, and space technology. 
These topics enhance the students interdisciplinary perspective and help them find the directions 
they can work in advanced science and technology in the future. 
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102111  เคมีพื้นฐาน 1          4(4-0-8)
 (Fundamental Chemistry I) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
 ทฤษฎีอะตอมและโครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอมสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟและ
โลหะแทรนซิชัน พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สมดุลเคมี สมบัติทั่วไปของกรดและเบส 
จลนพลศาสตร์เคม ี
 Atomic theory and electronic structure of atoms, periodic properties of atoms, 
representative elements and transition metals, chemical bonding, stoichiometry, gases, liquids, 
solids, chemical equilibrium, general properties of acids and bases, chemical kinetics. 
 
102112  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1        1(0-3-0)
 (Fundamental Chemistry Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน: 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 หรือเรียนควบคู่กัน หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การทดลองในห้องปฏิบัติการที่มีการศึกษาถึงเทคนิคพ้ืนฐานในการท าปฏิบัติการเคมี สมบัติของแก๊ส สมบัติ
ของของเหลว แบบจ าลองโลหะ สมดุลเคมี การไทเทรตกรด–เบส จลนพลศาสตร์เคมี และปฏิกิริยาเคมีแบบต่างๆ 

Experimental works in the laboratory which include the basic techniques in experimental 
chemistry, properties of gases and liquids, metallic models, chemical equilibrium, acid-base 
titrations, chemical kinetics and various types of chemical  reactions. 
 
102113  เคมีพื้นฐาน 2          4(4-0-8)
 (Fundamental Chemistry II) 
วิชาบังคับก่อน: 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 

สมดุลของกรด–เบส เทอร์โมไดนามิกส์และการประยุกต์ทางเคมี  เคมีไฟฟ้า  เซลล์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ  
โลหะแทรนซิชันและสารประกอบโคออร์ดิเนชันของโลหะแทรนซิชัน  เคมีนิวเคลียร์  เคมีอินทรีย์และชีวเคมีเบื้องต้น 
เคมีสิ่งแวดล้อม 

Acid-base equilibria, thermodynamics and applications in chemistry, electrochemistry, 
electrochemical cells, transition metals and coordination compounds, nuclear chemistry, organic 
chemistry and introductory biochemistry, environmental chemistry. 
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102114  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2        1(0-3-0)
 (Fundamental Chemistry Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน: 102113 เคมีพ้ืนฐาน 2 หรือเรียนควบคู่กัน หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การทดลองในห้องปฏิบัติการที่มีการศึกษาถึงการหาค่าคงที่การแตกตัวของกรดอ่อนและเบสอ่อนอุณหเคมี  
เคมีเทคนิคในการท าภาพพิมพ์เขียว  เคมีไฟฟ้า  สารประกอบโคออร์ดิ เนชัน  ปฏิกิริยาของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน  การทดสอบสารประกอบของสิ่งมีชีวิต และเคมีสิ่งแวดล้อม 

Laboratory works which include the studies of acid and base ionization constants of weak 
acids and bases, thermochemistry, chemical method of producing blueprints objects, 
electrochemistry, coordination compounds, hydrocarbon reactions, tests of compounds from living 
organisms, environmental chemistry. 
 
103101  แคลคูลัส 1          4(4-0-8)
 (Calculus I) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์ฟังก์ชันผกผัน อินทิกรัล จ ากัดเขต และทฤษฎีบทมูล
ฐานของแคลคูลัส 
 Limit, continuity, differentiation, application of differentiating inverse function, definite 
integral and fundamental theorem of calculus 
 
103102 แคลคูลัส 2          4(4-0-8)
 (Calculus II)  
วิชาบังคับก่อน: 103101 แคลคูลัส 1 
 เทคนิคการอินทิเกรต (ฟังก์ชันตัวแปรเดียว)  การอินทิเกรตเชิงตัวเลข  ล าดับและอนุกรม  เวกเตอร์และ
เรขาคณิต  ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์  ฟังก์ชันหลายตัวแปร 
 Technique of integration (function of single variable), numerical integration, and series, 
vector and geometry, vector function, multi variable function    
 
103141 วิธีเชิงสถิติ          3(3-0-6) 

 (Statistical Methods) 
วิชาบังคับก่อน: 103102 แคลคูลัส 2 
 แนวคิดหลักและวิธีเชิงสถิติ การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลางและการแปรผัน ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น  
การแจกแจงของตัวแปรสุ่มวิยุตที่ส าคัญ การแจกแจงแบบปรกติ ทฤษฎีการชักตัวอย่าง การประมาณ การทดสอบ
สมมุติฐาน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การทดสอบด้วยไคก าลังสองการใช้ซอล์ฟแวร์ส าเร็จรูปทางสถิติ 
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 Fundamental concepts and statistical methods, measures of central tendency and 
variation, basic probability theory, distribution of some important discrete random variables, 
normal distribution, sampling theory, estimation, hypothesis test, regression and correlation 
analyses, chi-square test, using statistical software.  
 
104101  หลักชีววิทยา 1         4(4-0-8)
 (Principles of Biology I) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 หลักเกณฑ์ทางชีววิทยา  การจัดระบบโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต  พลังงานกับเซลล์  หลักการถ่ายทอด
กรรมพันธุ์ วิวัฒนาการ โครงสร้างระบบนิเวศ พฤติกรรม และการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต เทคโนโลยีชีวภาพ 

Biological concepts, organization of life, energy and life, principles of heredity, evolution, 
structure of ecosystems, behavior and adaptation of life, biotechnology. 
 
104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1        1(0-3-0)
 (Principles of Biology Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน: 104101 หลักชีววิทยา 1 หรือเรียนควบคู่ 

การทดลองต่าง ๆ ทางชีววิทยาเพ่ือเสริมประกอบความรู้ในวิชาหลักชีววิทยา 1 
 Biological experiments which related to principles of biology I course. 
 
104108 หลักชีววิทยา 2         4(4-0-8 

 (Principles of Biology II) 
วิชาบังคับก่อน: 104101 หลักชีววิทยา 1 และ 104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 
 อาณาจักรโมเนอรา อาณาจักรโพรทิสตา อาณาจักรฟังไจ อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์ การจัดระเบียบ
โครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อสัตว์ ระบบอวัยวะ ระบบภูมิคุ้มกัน การรักษาสมดุล การเจริญเติบโต 
 The classification of organisms, virus, monera, protista, fungi, plant kingdom, animal 
kingdom, organization and function of animal tissues, organ system, immune system, homeostasis, 
reproduction and animal development. 
 
104109  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2        1(0-3-0)
 (Principles of Biology Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน: 104108 หลักชีววิทยา 2 หรือเรียนควบคู่ 
 การทดลองต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพื่อเสริมและประกอบความรู้ในวิชาหลักชีววิทยา 2 
 Systematic, and animal experiments which related to principles of biology II course. 



มคอ. 2 

ค-13 

105001 ฟิสิกส์พื้นฐาน          3(3-0-6) 
 (Elementary Physics) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

 รายวิชานี้ออกแบบมาเพ่ือเตรียมพ้ืนฐานและสร้างทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรายวิชาฟิสิกส์เนื้อหา
ประกอบด้วย การวัดและหน่วย การวิเคราะห์มิติ สมบัติของเวกเตอร์ การประยุกต์ใช้พีชคณิต เรขาคณิตและแคลคูลัส
เบื้องต้นในฟิสิกส์ การอ่านข้อมูลจากกราฟ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับแรง การเคลื่อนที่ งานและพลังงาน 

This course is designed to prepare students with necessary background and skills for 
Physics. The materials cover measurement and units, dimensional analysis, vectors, applications of 
basic algebra, geometry and calculus to physics, interpretation of graphs, basic concepts for force, 
motion, work and energy. 
 
105101  ฟิสิกส์ 1          4(4-0-8)
 (Physics I)  
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่านการวัดความรู้พื้นฐานวิชาฟิสิกส์ หรือ 105001 ฟิสิกส์พื้นฐาน 
 การเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นและแบบหมุน  การอนุรักษ์โมเมนตัม  โมเมนตัมเชิงมุม  พลังงาน  ความยืดหยุ่น  
การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก  การแกว่งกวัดแบบหน่วงและเรโซแนนซ์  การแผ่ของคลื่น  คลื่นเสียง  การไหล
ของของไหล  ความร้อนและอุณหพลศาสตร์  ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 
 Linear motion, rotation, momentum conservation, angular momentum, energy, elasticity, 
simple harmonic motion, damped oscillation and resonance, propagation of wave, sound wave, 
flow of fluid, heat and thermodynamics, kinetic theory of gas    
 
105102  ฟิสิกส์ 2          4(4-0-8)
 (Physics II) 
วิชาบังคับก่อน: 105101 ฟิสิกส์ 1 
 สนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า  กระแสและความต้านทาน  สนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวน า  สภาพน ายิ่งยวด  
คลื่นแสง  ท่อน าคลื่นไมโครเวฟ  เส้นใยน าแสงและการใช้การสื่อสาร  อะตอม  โมเลกุล  นิวเคลียส  ควาร์ก  เลปตอน  
และบิกแบง 
 Electric field and potential, current and resistance, magnetic field and induction, 
superconductivity, light wave, microwave wave guide, fiber optics and applications in 
communication, atom, molecule, nucleus, quark, lepton and Big Bang   
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105191  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1         1(0-3-0)
 (Physics Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน: 105101 ฟิสิกส์ 1 หรือเรียนควบคู่กับฟิสิกส์ 1 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การทดลองต่างๆ ทางฟิสิกส์ที่จะสนับสนุนทฤษฎีในวิชาฟิสิกส์ 1  และเพ่ือประสบการณ์ด้านการทดลอง  
จะต้องท าการทดลองทางด้านกลศาสตร์  คลื่นและของไหล 8 การทดลอง 
 This course is intended to expose student to hand-on basic physics experiments supporting 
contents described in Physics I course. The student must perform at least 8 experiments covering 
mechanics, wave and fluids.      
 
105192  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2         1(0-3-0)
 (Physics Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน: 105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 และ 105102 ฟิสิกส์ 2 หรือผ่านการเรียน105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1  

มาแล้วและก าลังเรียน 105102 ฟิสิกส์ 2 อยู่ หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  เช่นเดียวกับวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 1  แต่ทดลองในเรื่อง  แสง  อิเล็กทรอนิกส์  ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก  
และกัมมันตภาพรังสี 
  In a similar manner to Physics Laboratory I, this course is supporting contents described in 
Physics II course. The student must perform at least 8 experiments covering light, electronics, 
photoelectric and radiation.      
 

กลุ่มวิชาบังคับ 

103221 แคลคูลัสขั้นสูง          4(4-0-8) 
 (Advanced Calculus) 

วิชาบังคับก่อน: 103102  แคลคูลัส 2 
 ปริพันธ์หลายชั้น  ปริพันธ์ในเชิงขั้ว  พิกัดทรงกระบอกและพิกัดทรงกลม  เวกเตอร์ฟีลด์  ปริพันธ์ตามเส้น
และปริพันธ์ตามผิว  ทฤษฎีบทของกรีนและสโตกส์ 
 Multiple integration, integrals in polar, cylindrical and spherical coordinates, vector fields, 
line and surface integrals, Green’s and Stoke’s Theorems. 
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103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1         4(4-0-8) 
 (Differential Equations I) 
วิชาบังคับก่อน: 103102 แคลคูลัส 2 

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสอง ปัญหาค่าขอบ วิธีการอนุกรมก าลัง 
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสูงประเภทเชิงเส้นและการประยุกต์ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ การแปลงลาปลาซ 
 First order ordinary differential equations, second order ordinary differential equations, 
boundary value problems, the power series method, higher order linear ordinary differential 
equations and applications, systems of differential equations, the Laplace transform. 
 
105201 พื้นฐานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักฟิสิกส์     4(4-0-8) 
 (Basic Computer Programming for Physicists) 
วิชาบังคับก่อน: 105102 ฟิสิกส์ 2 หรือ  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 โครงสร้างของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูล เมทริกซ์ การหาอนุพันธ์เชิงตัวเลข การอินทิเกรต
เชิงตัวเลข สมการอนุพันธ์แบบปกติ สมการอนุพันธ์ย่อย ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานทางฟิสิกส์ในการหาค าตอบทาง
กลศาสตร์ แม่เหล็กไฟฟ้า และ ฟิสิกส์ยุกใหม่ 
 Computer programming structure, data analysis, matrices, numerical differentiation, 
numerical integration, ordinary differential equations, partial differential equations, application 
examples in classical mechanics, electromagnetic and modern physics. 
 
105202 คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส ์        4(4-0-8) 
 (Mathematics for Physicists) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 การวิเคราะห์ขนาดและวีธีการประมาณค่า แคลคูลัสของเวกเตอร์ ฟังก์ชันพิเศษ การแปลงฟูริเยร์ การ
วิเคราะห์เชิงซ้อน ทฤษฎีกลุ่ม และหัวข้ออ่ืนๆ  
 Dimension analysis and approximation methods, vector calculus, special functions, Fourier 
transform, complex analysis, group theory and other topics. 
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105211 กลศาสตร์คลาสสิค 1         4(4-0-8) 
 (Classical Mechanics I) 

วิชาบังคับก่อน: 105101 ฟิสิกส์ 1 และ 103102 แคลคูลัส 2 

 รายวิชานี้จะครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นความรู้พ้ืนฐานของวิชากลศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 

กลศาสตร์แบบนิวตัน และกฎการอนุรักษ์ การแกว่งกวัด ความโน้มถ่วง การเคลื่อนที่ภายใต้แรงสู่ศูนย์กลาง พลศาสตร์

ของระบบหลายอนุภาค การเคลื่อนที่ในกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉื่อย  

This is an introductory course on Classical mechanics. Topics include Newton mechanics, 
kinematics and dynamics of particles and systems of particles, oscillations, central force motion, 
motion in non-inertial reference frames.  
 
105212 กลศาสตร์คลาสสิค 2         4(4-0-8) 

 (Classical Mechanics II) 
วิชาบังคับก่อน: 105211 กลศาสตร์คลาสสิค 1 

รายวิชานี้เป็นภาคขยายของวิชากลศาสตร์ 1 ซึ่งจะครอบคลุมเนื้อหา พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง การสั่น

แบบควบคู่ กลศาสตร์ของระบบต่อเนื่อง สมการคลื่น การกระเจิง พลศาสตร์แบบลากรองจ์ พลศาสตร์แบบแฮมิลตัน 

การสั่นแบบไม่เชิงเส้น ความอลวน สัมพัทธภาพ 

The course is an extension of Classical Mechanics I.  Topics to be covered are dynamics of 
rigid bodies, coupled oscillations, mechanics of continuous media, wave equation scattering 
Lagrangian and Hamiltonian dynamics, non-linear oscillation, chaos, relativity.  
 
105213 แม่เหล็กไฟฟ้า 1         4(4-0-8) 

 (Electromagnetism I) 
วิชาบังคับก่อน: 103102  แคลคูลัส 2 

รายวิชานี้จะครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นความรู้พ้ืนฐานของวิชาแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ ไฟฟ้า

สถิตย์ สนามไฟฟ้าในตัวกลาง แม่เหล็กสถิตย์ สนามแม่เหล็กในตัวกลาง วงจรไฟฟ้า  สมการแมกซ์เวลล์ 

This is an introductory course on Electromagnetism. Topics include eletrostatics, electric 

field in medium, magnetostatics, magnetic field in medium, electric circuit, Maxwell equations. 
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105214 แม่เหล็กไฟฟ้า 2         4(4-0-8) 
 (Electromagnetism II) 

วิชาบังคับก่อน: 105213 แม่เหล็กไฟฟ้า 1 

รายวิชานี้เป็นภาคขยายของวิชาแม่เหล็กไฟฟ้า 1 ซึ่งจะครอบคลุมเนื้อหา ศักย์และสนาม คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

ท่อน าคลื่น โพรงเรโซแนนซ์ พลศาสตร์ไฟฟ้าเบื้องต้น และ การแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า 

The course is an extension of Electromagnetism I.  Topics to be covered are potential and 

field, electromagnetic wave, wave guide, resonance cavity, basic electrodynamics and 

electromagnetic radiation. 

 
105215 อุณหพลศาสตร์         4(4-0-8) 

 (Thermodynamics) 
วิชาบังคับก่อน: 105101 ฟิสิกส์ 1  

 เนื้อหาประกอบด้วย ความร้อนและอุณหภูมิ สมดุลความร้อนและการถ่ายเทความร้อน สถานะต่างๆของ

สสาร ทฤษฎีจลนศาสตร์ของแก๊ส กฎทางอุณหพลศาสตร์ กระบวนการทางอุณหพลศาสตร์ การประยุกต์ใช้ 

ข้อพิจารณาในการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานกล ความเชื่อมโยงถึงกลศาสตร์สถิติ 

Topics include states of matter, heat and temperature, thermal equilibrium and heat 
transfer, Kinetic theory of gas, thermodynamics laws, thermodynamics processes, applications, 
aspects in thermo-mechanical energy conversion, connection to statistical mechanics.  

 
105233 ดาราศาสตร์เบื้องต้น         4(4-0-8) 

(Introuduction to Astronomy) 

วิชาบังคับก่อน: 105211 กลศาสตร์คลาสสิค 1 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
รายวิชานี้เป็นขั้นแนะน าของแขนงวิชาดาราศาสตร์ หัวข้อที่ครอบคลุมประกอบด้วย การน าทางโดยใช้

ดวงดาว กล้องโทรทรรศน์ ดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์ วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ ซูเปอร์โนวา กระจุกดาว สสารระหว่าง
ดวงดาว ทางช้างเผือก กาแลกซีและควอซาร์ จักรวาลแรกเริ่ม หลุมด า และ พัลซาร์ 

This is an introductory course on Astronomy. Topics include: celestial navigation, 
telescopes, planets, comets, stars, stellar evolution, supernovae, star clusters, interstellar medium, 
the Milky Way, galaxies and quasars, the early universe, black holes and pulsars.  
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105261 ทัศนศาสตร ์          4(4-0-8) 
 (Optics) 

วิชาบังคับก่อน:  105102  ฟิสิกส์ 2 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นความรู้พื้นฐานของทัศนศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย การแผ่กระจายของแสง 

ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต ทัศนอุปกรณ์ สมบัติของคลื่นแสง การแทรกสอด การเลี้ยวเบน โพลาไรเซซัน ทัศนศาสตร์

แบบฟูรีเยร์ และ ทฤษฎีโคฮีเรนซ์เบื้องต้น  เลเซอร์ 

This is an introductory course on Optics. Topics include: dispersion of light, geometrical 
optics, optical instruments, properties of light wave, interference, diffraction, polarization, Fourier 
optics, basic coherent theory, Laser.  

 
105291 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 1        2(0-6-1) 
 (Intermediate Physics Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน: 105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

รายวิชานี้จะครอบคลุมการปฏิบัติการทดลองขั้นกลาง ในหัวข้อที่เกี่ยวกับวิชากลศาสตร์                   และ
อุณหพลศาสตร์ 

This course covers the intermediate-level experiments in mechanics and thermodynamics. 
 
105292 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 2        2(0-6-1) 
 (Intermediate Physics Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน: 105291 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 1 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

รายวิชานี้จะครอบคลุมการปฏิบัติการทดลองขั้นกลาง ในหัวข้อที่เกี่ยวกับวิชาแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ 
และ กลศาสตร์ควอนตัม 

This course covers the intermediate-level experiments in electricity, magnetism, optics and 
quantum mechanics. 
 
105316 ฟิสิกส์เชิงสถิติ          4(4-0-8) 

 (Statistical Physics) 
วิชาบังคับก่อน: 105215 อุณหพลศาสตร์ และ 105321 กลศาสตร์ควอนตัม 1 หรือ โดยความเห็นชอบ 
   ของสาขาวิชา 

เนื้อหาประกอบด้วย การทบทวนเรื่องอุณหพลศาสตร์และเอนโทรปี ทฤษฎีความน่าจะเป็น ทฤษฎีจลน์

ศาสตร์ ฟิสิกส์เชิงสถิติแบบฉบับ ระบบที่มีอันตรกิริยาภายใน ฟิสิกส์เชิงสถิติแบบควอนตัม อนุภาคเหมือนกัน 
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Topics include review of thermodynamics laws and entropy, probability theory, kinetic 
theory, classical statistical mechanics, interacting systems, quantum statistical mechanics, identical 
particles.  
 
105317 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น         4(2-6-4) 

(Basic Electronics) 
วิชาบังคับก่อน: 105213 แม่เหล็กไฟฟ้า 1 

 รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นความรู้ พ้ืนฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วยแบบจ าลองทาง

กายภาพของอุปกรณ์สารกึ่งตัวน า เช่น ไดโอด มอสทรานซิสเตอร์ และทรานซิสเตอร์รอยต่อสองขั้ว เป็นต้น รวมทั้ง

การวิเคราะห์และออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว ครอบคลุมทั้งวงจรอนาลอกและ

ดิจิตอล 

This is an introductory course on electronics. Topics include: basic physical models of 
the operation of semiconductor devices such as diodes, MOS transistors, and bipolar junction 
transistors will be presented including the analysis and design of important circuits that utilize 
these devices covering both Analog and Digital circuits. 

 
105321 กลศาสตร์ควอนตัม 1         4(4-0-8) 

(Quantum Mechanics I) 
วิชาบังคับก่อน: 105212 กลศาสตร์คลาสสิค 1 และ 105213 แม่เหล็กไฟฟ้า 1  หรือ  โดยความเห็นชอบของ 
    สาขาวิชา  
 รายวิชานี้จะครอบคลุมความรู้เบื้องต้นของกลศาสตร์ควอนตัม รากฐานการทดลองของกลศาสตร์ควอนตัม 
จะถูกสรวจในเชิงลึก ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาดังนี้ สมการชโรดิงเจอร์ ตัวด าเนินการพีชคณิต ปริภูมิฮิลเบิร์ต สถานะ
ลักษณะเฉพาะ และ ค่าลักษณะเฉพาะ โจทย์ปัญหาอย่างง่ายเช่น บ่อศักย์ ก าแพงศักย์  การส่งผ่านและการสะท้อน 
การทะลุทะลวง ตัวสั่นฮาร์มอนิกในหนึ่งมิติ และในสามมิติ 
 The course is to introduce the student the principles and basics knowledge of quantum 
mechanics.  Experimental foundations of quantum mechanics are surveyed in depth. Covered are 
also topics: Schroedinger equation, operator algebra, Hilbert space, eigenstates and eigenvalues, 
and simple problems such as potential wall, potential barrier, transmission and reflection, 
tunneling, one-dimensional harmonic oscillator, hydrogen atom, and three-dimensional harmonic 
oscillator. 
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105322 กลศาสตร์ควอนตัม 2         4(4-0-8) 
 (Quantum Mechanics II) 

วิชาบังคับก่อน: 105321 กลศาสตร์ควอนตัม 1 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 รายวิชานี้จะเป็นส่วนขยายของวิชากลศาสตร์ควอนตัม 1ครอบคลุมหัวข้อดังนี้ สปิน คู่ควบของสปินกับออร์บิ
ทอล และผลรวมของโมเมนตัมเชิงมุม การศึกษาต่อของอะตอมไฮโดรเจน สถานะของอนุภาคที่เหมือนกัน วิธีการ
กระจาย ทฤษฎีการรบกวนยุคใหม่ ทฤษฎีกระจายโดยศักย์ และกลศาสตร์ควอนตัมเชิงสัมพันธภาพเบื้องต้น 
 The course is an extension of Quantum Mechanics I. Topics to be covered are spin, spin-
orbit coupling and total angular momentum, further study of hydrogen atom, identical particle 
states, variational method, modern perturbation theory, potential scattering theory, and 
introduction of relativistic quantum mechanics. 
 
105351 ฟิสิกส์สสารควบแน่นเบื้องต้น        4(4-0-8) 

 (Introduction to Condensed Matter Physics) 
วิชาบังคับก่อน:  105316 ฟิสิกส์เชิงสถิติ และ 105321 กลศาสตร์ควอนตัม 1 หรือ โดยความเห็นชอบของ 
   สาขาวิชา 
 รายวิชานี้แนะน าฟิสิกส์ของของแข็งและของเหลว ครอบคลุมทฤษฎีควอนตัมของระบบหลายอิเล็กตรอน 
สหลัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างอะตอม โครงสร้างผลึก สมมาตร ความจุความร้อนจ าเพาะ ความหนาแน่นของ
สถานะอิเล็กตรอน สมบัติของโลหะ สารกึ่งตัวน า ฉนวน  สารแม่เหล็ก สภาพน าไฟฟ้ายวดยิ่ง ผลึกเหลว รวมทั้ง สมบัติ
ของเฟสอื่นๆของสสารที่อธิบายได้ในระดับจุลภาค 

An introduction to the physics of solids and liquids, including the quantum mechanics of 
many electron-systems, atomic correlations and interactions. crystal lattices, symmetry, specific 
heat capacity, electron density of state, fundamental properties of metals, insulators, 
semiconductors, magnetic and superconducting systems, liquid crystals and various other phases 
of matter are explained at the microscopic level. 
 
105371 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคเบื้องต้น       4(4-0-8) 

 (Introduction to Nuclear and Particle Physics) 
วิชาบังคับก่อน: 105341 กลศาสตร์ควอนตัม  2 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 รายวิชานี้จะครอบคลุมความรู้เบื้องต้นในการค้นพบที่ส าคัญในสาขาฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคโดยการ
ติดตามประวัติศาสตร์ของการพัฒนาในสาขานี้ หัวข้อจะครอบคลุมเนื้อหาซึ่งเริ่มจากแบบจ าลองของทอมสันจนถึง
แบบจ าลองควาร์ก การพัฒนาของแบบจ าลองทางนิวเคลียร์ เมซอน และ บารีออนเอ็กโซติก ฮาดรอน แรงชนิด  ต่างๆ  
และการรวมกันของอันตรกิริยาต่างๆ  
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 This course is designed to introduce the student the most important achievements in the 
field by tracing its historical development. Topics to be covered may be: from Thomson model to 
quark model, development of nuclear models, mesons and baryons, exotic hadrons, various 
forces, and unification of interactions.      

 
105392 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับสูง 1        2(0-6-1) 

 (Advanced Physics Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน: 105292 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 2 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

รายวิชานี้จะครอบคลุมการปฏิบัติการทดลองขั้นกลาง เกี่ยวกับหัวข้อในเรื่อง วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ฟิสิกส์สสารควบแน่น และ ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค 

This course covers the advanced-level experiments in electronics and circuits, condensed 
matter physics and nuclear and particle physics. 

 
105493 สัมมนาฟิสิกส์          1(1-0-6) 

 (Physics Seminar) 
วิชาบังคับก่อน: ความเห็นชอบของสาขาวิชา 

รายวิชานี้จะให้พ้ืนฐานในการสื่อสารในแง่การน าเสนอผลงานวิชาการทางฟิสิกส์ นักศึกษาจะมีโอกาสได้
ฝึกหัดการเตรียมการและการน าเสนอบทความทางฟิสิกส์โดยใช้ภาษาอังกฤษภายใต้การชี้แนะจากอาจารย์ผู้ควบคุม 

Students give conference-style talks, short oral presentations of physics topics, to their 

peers in English.  The instructor facilitates the seminars and advises students on how to design and 

deliver effective presentations.  

 

กลุ่มวิชาเลือกทางฟิสิกส์ 

105303 ฟิสิกส์เชิงค านวณเบื้องต้น        4(4-0-8) 
  (Introduction to Computational Physics) 

วิชาบังคับก่อน: 105202 พ้ืนฐานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักฟิสิกส์ และ 105211 กลศาสตร์คลาสสิค 1 

 รายวิชานี้แนะน าเทคนิคและการประยุกต์ใช้ฟิสิกส์เชิงค านวณ หัวข้อที่ครอบคลุมประกอบด้วย พ้ืนฐานของ

เครือข่ายการค านวณ การค านวณและโปรแกรมเชิงสัญลักษณ์และตัวเลข การโปรแกรมทางวิทยาศาสตร์ การ

วิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น การค านวณแบบขนาน การจ าลองแบบของแลททิซ และ ระบบอนุภาค เลขสุ่ม และ 

วิธีการมอนติคาร์โล  
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 This course provides an introduction to techniques and applications in computational 

physics. Topics to be covered include: computation network fundamentals, symbolic & numeric 

computation and programming, scientific programming, basic numerical analysis, parallel 

computing, simulation of lattice and particle systems, random numbers and Monte Carlo 

techniques. 

105331 ทฤษฎีสัมพัทธภาพเบื้องต้น          4(4-0-8) 

  (Introduction to Relativity)  

วิชาบังคับก่อน:  105212 กลศาสตร์คลาสสิค 2 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 กรอบอ้างอิง, การแปลงแบบกาลิเลียน, สมมุติฐานของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ, การแปลงแบบลอเรนซ์, 

ความพร้อมกัน  ความสัมพัทธ์ของเวลา, ความยาวสัมพัทธ์, การแปลงความเร็ว, การแปลงพิกัดและเวลาระหว่างกรอบ

อ้างอิงเฉื่อย  ปรากฎการณ์ดอปเพลอร์ของแสง โมเมนตัมและพลังงานในทฤษฏีสัมพัทธภาพพิเศษ  การใช้เวกเตอร์สี่

มิติในการแก้ปํญหากลศาสตร์เชิงสัมพัทธภาพ, เทนเซอร์ สมการสนามของไอน์สไตน์  หลักการสมมูลในทฤษฎีสัมพัทธ

ภาพทั่ว่ไป หลุมด า และจักรวาลวิทยา 

 Frame of reference, Galilean transformation, postulates of special relativity, Lorentz 

transformation, time dilation, length contraction, composition of velocities, transformation of space 

and time between inertia frames, doppler effect of light, momentum and energy in special 

relativity, using four vector to solve problems in relativistic mechanics, tensor, Einstein field 

equation, equivalence principle, black hole and cosmology. 

 

105343 แหล่งก าเนิดแสงซินโครตรอนและการใช้ประโยชน์     4(4-0-8) 
  (Synchrotron Light Source and Applications) 

วิชาบังคับก่อน:  105214 แม่เหล็กไฟฟ้า 2 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  รายวิชานี้เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์และเทคโนโลยีของแสงซินโครตรอน ทฤษฎีการปลดปล่อยแสงซินโครตรอน
โดยอนุภาคมีประจุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้ความเร็วแสง หลักการของการออกแบบแหล่งก าเนิดแสงซินโครตรอน 
เทคโนโลยีของอุปกรณ์แทรก เลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระ เทคนิคการใช้ประโยชน์ในงานวิจัยขั้นสูง  
  This course covers physics and technology involving synchrotron radiation, theory of 
synchrotron radiation by relativistic charge, principle of synchrotron light source design, insertion 
device technology, free electron laser, applications in advanced research.  
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105353 ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวน าเบื้องต้น        4(4-0-8) 
  (Introduction to Semiconductor Physics) 

วิชาบังคับก่อน: 105321 กลศาสตร์ควอนตัม 1 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  ฟิสิกส์สถานะของแข็งเบื้องต้น  โครงสร้างแถบพลังงาน มวลยังผล ความเข้มข้นของสิ่งเจือปนและพาหะ 
ปรากฏการณ์ฮอลล์ สมบัติเชิงไฟฟ้า สมบัติเชิงแสง รอยต่อ p-n ทรานซิสเตอร์ โครงสร้างจ ากัดมิติ  
  Solid state physics,  band structure, effective mass, impurities and carrier concentration, 
Hall effect, electrical properties, optical properties, p-n junction, transistors, low-dimensional 
structures  
 
105355 สภาพน ายวดยิ่งเบื้องต้น        4(4-0-8) 

 (Introduction to Superconductivity) 
วิชาบังคับก่อน: 105321 กลศาสตร์ควอนตัม 1 และ 105351 ฟิสิกส์สสารควบแน่นเบื้องต้น 

เนื้อหาในวิชานี้เน้นการศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยาของสภาพน ายิ่งยวด และบทน าของทฤษฎีบีซีเอส หัว
เรื่องท่ีเรียนรวมถึงทฤษฎีกินส์เบิร์กแลนเดา ตัวน ายิ่งยวดแบบ 1 และ แบบ 2 ปรากฏการณ์โจเซฟสัน พ้ืนฐานทฤษฎีบี
ซีเอส และบทน าสู่สภาพน ายิ่งยวดไม่ตามแบบแผน 

This course emphasizes a phenomenological treatment of superconductivity and an 

introduction to the BCS theory. The topics include Ginzburg-Landau theory, type I and type II 

superconductors, Josephson effect, basic BCS theory, and introduction to unconventional 

superconductivity. 

 

105357 ฟิสิกส์ของวัสดุนาโนเบื้องต้น        4(4-0-8) 
 (Introduction to Nanomaterials Physics) 

วิชาบังคับก่อน: 105102 ฟิสิกส์ 2 
กลศาสตร์ควอนตัมและโครงสร้างอะตอม  พันธะและโครงสร้างแถบพลังงาน  พ้ืนผิววิทยาส าหรับวัสดุนาโน

การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุนาโน  การเตรียมฟิล์มบาง  นาโนลิโทกราฟฟี  การสังเคราะห์อนุภาคนาโนและการ
จัดเรียงตัวเอง  วัสดุนาโนอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุนาโนชีวภาพ  วัสดุนาโนโครงสร้าง  

Quantum mechanics and atomic structure, Bonding and band structure, Surface science for 
nanomaterials, Nanomaterials characterization, Thin film deposition, Nanolithography, Synthesis of 
nanoparticles and their self-assembly, Nanoelectronic materials, Nanobiomaterials, Nanostructural 
materials. 

 
 



มคอ. 2 

ค-24 

105393 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับสูง 2        2(0-6-1) 
 (Advanced Physics Laboratory II) 

วิชาบังคับก่อน: 105392 ปฏบิัติการฟิสิกส์ระดับสูง 1 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
รายวิชานี้จะครอบคลุมการปฏิบัติการทดลองขั้นกลาง เกี่ยวกับบางหัวข้อในเรื่อง คลื่นและทัศนศาสตร์ 

ฟิสิกส์สสารควบแน่น และ ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคเบื้องต้น 
This course covers the advanced-level experiments in waves and optics, condensed matter 

physics, nuclear and particle physics. 
 
105394 ปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง       2(0-6-1) 

 (Advanced Analytical Instruments Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน: 105392 ปฏบิัติการฟิสิกส์ระดับสูง 1 

สแกนนิงโพรบไมโครสโกปี  อิเล็กตรอนไมโครสโกปี  ระบบวัดขนาดอนุภาคนาโน สมบัติทางไฟฟ้าที่อุณหภูมิ
ต่ า  อิมพิแดนซ์สเปโตรสโกปี    สเปกโตรสโกปีส าหรับสารเฟร์โรอิเล็กตริกและเพียโซอิเล็กตริก การวัดสมบัติทาง
แม่เหล็กและแมกนีติกไมโครสโกปี       

Scanning probe microscopy, Electron microscopy, Nanoparticle sizer, Low temperature 
electrical properties, Impedance spectroscopy, Ferroelectric and piezoelectric spectroscopy, 
Magnetic measurement and magnetic microscopy.     
 
105445 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุญญากาศ       4(4-0-8) 

 (Vacuum Science and Technology) 
วิชาบังคับก่อน:  105215  อุณหพลศาสตร์ หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

หัวข้อที่ครอบคลุมประกอบด้วย พ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุญญากาศ หน่วยวัดทางฟิสิกส์ 
ทฤษฎีจลนศาสตร์ของแก๊ส การไหลของแก๊สและการค านวณการกระจายความดัน กระบวนการปลดปล่อยแก๊ส 
ปรากฏการณ์บนพ้ืนผิว การเกาะตัวแบบกายภาพและแบบเคมี การแพร่ของแก๊สในของแข็ง วัสดุและอุปกรณ์ของ
ระบบสุญญากาศ การตรวจสอบและกระบวนการท าความสะอาดของพ้ืนผิวและก้อนวัสดุ สูบสุญญากาศ มาตรวัด 
เครื่องวิเคราะห์แก๊ส เครื่องตรวจรอยรั่ว อุปกรณ์สุญญากาศขนาดใหญ่และอุปกรณ์สุญญากาศสมัยใหม่ 

Topics covered include: basics of vacuum science and technology, physical units, kinetic 
theory of gases, gas flow and pressure distribution calculations, outgassing, diffusion of gases in 
solids, surface phenomena, physisorption and chemisorption, vacuum systems, materials and 
components; surface and bulk cleanliness, diagnostics and preparation treatments, pumps, gauges, 
gas analysers, leak detectors, large scale and modern vacuum systems. 
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105453 กรรมวิธีและกระบวนการปลูกผลึก       4(4-0-8) 

 (Crystal Growth Processes and Methods) 

วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

วิชานี้จะแนะน าพ้ืนฐานจ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับการปลูกผลึกเป็นการศึกษาทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ ในการ
ปลูกผลึกศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการปลูกผลึกให้มีคุณภาพเพ่ือที่ใช้ในเทคโนโลยีด้านต่างๆรวมไปถึงการศึกษา
อุปกรณ์และเทคนิคที่ใช้ในการปลูกผลึก 

This course is intended to provide necessary background in the crystal growth area. It 
covers nucleation, epitaxy, concepts of crystal growth phenomena, various theories and details of 
the crystal growth techniques. Details of growth parameters of certain technologically important 
materials and their technical issues related to obtain device quality material is addressed. The 
instrumentation aspects of crystal growth are also included. 

 

105455 ฟิสิกส์ของพ้ืนผิวเบื้องต้น        4(4-0-8) 

 (Introduction to Surface Physics) 

วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

รายวิชานี้จะครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างทางอะตอมของพ้ืนผิวและเครื่องมือในการวัด อุณหพล
ศาสตร์ของพ้ืนผิว การยึดติดทางกายภาพ การยึดติดทางเคมี สมบัติทางกายภาพของพ้ืนผิวหน้าของวัสดุ โครงสร้าง
ผลึก และการเกิดผลึก อันตรกิริยาระหว่างอิเล็กตรอนและพ้ืนผิว โครงสร้างทางทางอิเล็กทรอนิกส์ของพ้ืนผิวและ
เครื่องมือในการวัด  

 This course covers the following topics: atomic structure of surface and probing 
techniques, surface thermodynamics, physical and chemical bonding, physical surface properties, 
crystal structure and nucleation, electron-surface interaction, electronic structure of surface and 
probing techniques. 
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105457  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฟิล์มบาง         4(4-0-8) 

 (Thin Film Science and Technology) 

วิชาบังคับก่อน: 105445 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุญญากาศ หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

หัวข้อที่ครอบคลุมประกอบด้วย เทคนิคการเคลือบฟิล์มบาง กระบวนการปลูกฟิล์มบางและอีพิแทกซี 
กระบวนการผลิตฟิล์มบาง การตรวจวิเคราะห์ วิศวกรรมแลททิซ และ โครงสร้างนาโนประดิษฐ์ คุณสมบัติเชิงกล 
ไฟฟ้า แม่เหล็ก และเชิงทัศน์ ของฟิล์มบาง การประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์ เก็บข้อมูล วงจรรวม MEMS ออปโต
อิเล็กทรอนิกส์ และ โฟโวลทาอิก  

Topics covered include: thin film deposition techniques, thin film growth processes and 
epitaxy, thin film processing, characterization, lattice engineering and artificial nanostructures, 
mechanical, electrical, magnetic and optical properties of films, applications in information storage, 
integrated circuit, MEMS, optoelectronic and photovoltaic devices. 

 
105465 ชีวฟิสิกส์เบื้องต้น         4(4-0-8) 

 (Introduction to Biophysics) 
วิชาบังคับก่อน: 104101 หลักชีววิทยา 1 และ 102113 เคมีพ้ืนฐาน 2 และ 105221 กลศาสตร์คลาสสิค 1  
  หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา    
 รายวิชานี้จะครอบคลุมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ หลักการทางกายภาพที่เกี่ยวข้องในระบบชีวภาพของระดับ
จุลทรรศน์ และระดับโมเลกุลโดยเน้นหลักการที่เน้นถึงปรากฏการณ์ทางชีวภาพหัวข้อจะครอบคลุมเนื้อหาการแพร่
พลศาสตร์ของไหลของระบบที่มีเลขเรโนลด์ต่ า มุมมองของนักฟิสิกส์บนโครงสร้างโมเลกุลชีวภาพ แบบจ า ลองการ
เคลื่อนไหวของโมเลกุล และเยื่อหุ้ม 

This course is designed to introduce the student the physical principles involved in 

biological systems at the microscopic and molecular scales focusing on the principles underlying 

biological phenomena. Covered are topics: diffusion, Fluid dynamics at low Reynolds number, the 

physicist's view of biomolecular structure, models of molecular motors and membranes. 
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105467 สารสนเทศควอนตัม         4(4-0-8) 
 (Quantum Information) 

วิชาบังคับก่อน: 105321 กลศาสตร์ควอนตัม 1 
 รายวิชานี้จะครอบคลุมความรู้พ้ืนฐานของสารสนเทศควอนตัมและการค านวณเชิงควอนตัม โดยครอบคลุม
หัวข้อดังนี้ ภาพรวมของการวางรากฐานของกลศาสตร์ควอนตัม ทฤษฎีสารสนเทศแบบเดิม ความซับซ้อนควอนตัม 
เกทควอนตัม อัลกอริทึมควอนตัม การแก้ไขข้อผิดพลาดของรหัสควอนตัม และ การค านวณควอนตัม 
 The course is to introduce the student basics knowledge of quantum information and 
quantum computation. Covered are topics: overview of foundations of quantum mechanics, 
classical information theory, quantum entanglement,  quantum gates,  quantum algorithms, 
quantum error-correcting codes, and quantum computation. 
 
105472 พลังงานทดแทน         4(4-0-8) 

 (Renewable Energy) 
วิชาบังคับก่อน: 105215 อุณหพลศาสตร์  หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
 เป็นรายวิชาที่แนะน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับพลังงานทดแทน หัวข้อครอบคลุม วิธีการ
อันหลากหลายที่ใช้ในการใช้งานแสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ พลังงานชีวมวล การผลิตพลังงานในอนาคตและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากมุมมองทางฟิสิกส์ 

 An introduction to the science and technology of renewable energy. Topics include: 
various approaches to harnessing solar, wind, geothermal and bio-energy are reviewed.   The 
outlook for future energy production and its environmental impact are discussed from a physicist’s 
viewpoint.   

 
105474 ฟิสิกสด์าราศาสตร์เบื้องต้น        4(4-0-8) 

 (Introduction to Astrophysics) 
วิชาบังคับก่อน: 105341 กลศาสตร์ควอนตัม  2 และ 105212 กลศาสตร์ 2 

 รายวิชานี้จะครอบคลุมความรู้พ้ืนฐานและและการพัฒนาล่าสุดของฟิสิกส์ดาราศาสตร์ โดยครอบคลุมหัวข้อ
ดังนี้ภาพรวมของสัมพัทธภาพพิเศษและสัมพัทธภาพทั่วไป ระบบสุริยะ ดาราจักร มหานวดารา รังสีพื้นหลัง บิกแบง 
การขยายตัวของจักรวาล หลุมด า สสารมืด และ พลังงานมืด  
 The course is to introduce the student basics knowledge and recent developments of 
astrophysics. Covered are topics: overview of special relativity and general relativity, solar system, 
galaxies, supernovae, background radiation, big bang, expanding universe, black hole, dark matter, 
and dark energy.        
 

http://www.theory.caltech.edu/people/preskill/ph229/notes/chap4.pdf
http://www.theory.caltech.edu/people/preskill/ph229/references.html#gates
http://www.theory.caltech.edu/people/preskill/ph229/references.html#algorithms
http://www.theory.caltech.edu/people/preskill/ph229/references.html#qecc
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105481 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์        4(4-0-8) 
 (Selected Topics in Physics) 

วิชาบังคับก่อน:  โดยความเหน็ชอบของสาขาวิชา 
 เป็นรายวิชาที่ครอบคลุมเนื้อหาการพัฒนาทางฟิสิกส์และสาขาท่ีเกี่ยวข้องที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการท าโครง

วิจัยของนักศึกษา 

 Topics cover important physics-related contents and new developments which are 

necessary for student's research project.   

  

กลุ่มวิชาเลือกบังคับ 

 

105391 เตรียมสหกิจศึกษา         1 หน่วยกิต 

 (Pre-Cooperative Education) 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่

เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถานประกอบการ วิธีการ

เขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการสื่อสาร  และการสัมภาษณ์งานอาชีพ   ความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการไป

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ  

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ  วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงานคุณภาพในสถาน

ประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 

 Principls and concepts relating to Cooperative Education; Process and steps of 

undertaking Cooperative Education; protocols relating to Cooperative Education; basic knowledge 

and techniques on job application such as workplace selection, writing job application letter,  job 

interviews and communication skills;  basic knowledge necessary for undertaking Cooperative 

Education at workplace; building up self-confidence; entrepreneurial potential development; 

occupational health and safety in workplace; organizational culture, quality management systems 

at workplace such as 5S,  ISO 9000 and ISO 14000; report writing and presentation techniques; 

personality development. 
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105395  โครงงาน          3(0-9-0) 
 (Project)              
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

รายวิชาโครงงานนี้นักศึกษาเสนอหัวข้อทางฟิสิกส์ หรืองานประยุกต์ทางด้านฟิสิกส์ โดยศึกษาค้นคว้า
วรรณกรรม วิเคราะห์ปัญหาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง น าเสนอปากเปล่าและเขียนรายงานโครงงาน  
 Students propose a topic in physics or applied aspects of physics. Through literature 
search and individual investigation, the student will analyse the chosen problem and related 
aspects. The student will give an oral presentation and complete the writing of the project in the 
form of a report.       

     
105491 สหกิจศึกษา          8 หน่วยกิต 

 (Cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน: 105391 เตรียมสหกิจศึกษา 

 นักศึกษาประยุกต์ความรู้ทางด้านฟิสิกส์ เพ่ือไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพแบบเต็มเวลาเสมือนหนึ่ง

เป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้น

การปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาต้องท ารายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา 

The student applies his/her physics knowledge by engaging in full-time academic or 

rofessional work as a temporary staff member at a workplace for one entire cooperative education 

trimester according to the School’s specification. After completion of the work trimester, the 

student will submit an operational report and present his/her performance results to the school. 

 

105492 โครงการวิจัย                 8 หน่วยกิต 
 (Research Project) 
วิชาบังคับก่อน: ความเห็นชอบของสาขาวิชา 

รายวิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักศึกษาได้ท าการศึกษาอิสระในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ เค้าโครงและเกณฑ์การ
ให้คะแนนของรายวิชาจะถูกจัดขึ้นโดยการปรึกษากับอาจารย์ในสาขาวิชาฟิสิกส์ที่นักศึกษาเลือก เค้าโครงและเกณฑ์
การให้คะแนนจะต้องเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจากสาขาวิชา ในตอนท้ายของรายวิชานี้ นักศึกษาต้องเสนอผลงาน
ด้วยวาจาต่อหน้าคณะกรรมการที่ตั้งข้ึนโดยสาขาวิชา ส่วนหนึ่งของคะแนนในรายวิชานี้จะข้ึนอยู่กับการเสนอผลงาน
ในตอนท้ายนี้ด้วย 
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แบบประวัติส่วนตัว 

 

ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ แม่นย า 

 

การศึกษา/คุณวุฒิ: ปริญญาเอก : 2538 D.Phil. (Materials Science), University of Oxford, UK 

  ปริญญาโท   : 2533 M.Sc. (Nuclear Physics), University of Oxford, UK 

  ปริญญาตรี   : 2532 วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ต าแหน่งปัจจุบัน: คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาฟิสิกส์  

 

ประวัติการท างาน: 2554-ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 2551-ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
 ในโรงเรียน 

  2550-ปัจจุบัน คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  2548-ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
  2546-2550  หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  2546 2550 รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนิกส์ ส านักวิชา

วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  2549-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
  2545- 2549 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
  2540 2545 อาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  2538-2540  นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ส านักงานพลังงานปรมณูเพ่ือสันติ 
 

ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย: 

 N. Pattanaboonmee, P. Ramasamy, R. Yimnirun, P. Manyum: A comparative study on pure, 
L-arginine and glycine doped ammonium dihydrogen orthophosphate single crystals grown 
by slowsolvent evaporation and temperature-gradient method, J. Cryst. Growth 314, 196 
(2011). 

 Thanin Putjuso, Prapun Manyum, Rattikorn Yimnirun, Theerapon Yamwong,Prasit Thongbai 
and Santi Maensiri: Giant dielectric behavior of solution-growth CuO ceramics subjected to 
dc bias voltage and uniaxial compressive stress, Solid State Sci., 13, 158  (2011). 
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 M. Senthil Pandian, N. Pattanaboonmee, P. Ramasamy, P. Manyum: Studies on 
conventional and Sankaranarayanan–Ramasamy (SR) method grown ferroelectric glycine 
phosphite (GPI) single crystals, J. Cryst. Growth, 314, 207 (2011). 

 UritCharoen In, P. Ramasamy, Prapun Manyum: Unidirectional growth of organic nonlinear 
optical L-arginine maleate dihydrate single crystal by Sankaranarayanan–Ramasamy (SR) 
method and its characterization, J. Cryst. Growth, 318, 745 (2011). 

 N. Pattanaboonmee, P. Ramasamy, P. Manyum: Growth and characterization of L-arginine 
doped potassium dihydrogen phosphate single crystals grown by Sankaranarayanan-
Ramasamy method, Feroelectrics, 413, 96 (2011). 

 Thanin Putjuso, Prapun Manyum, Theerapon Yamwong, Prasit Thongbai and Santi Maensiri: 
Effect of annealing on electrical responses of electrode and surface-layer in giant-
permittivity CuO ceramic, Solid State Sci., 13, 2007 (2011). 

 M. Senthil Pandian, Urit Charoen In, P. Ramasamy, Prapun Manyum, M. Lenin, N. 
Balamurugan: Unidirectional growth of sulphamic acid single crystal and its quality analysis 
using etching, microhardness, HRXRD, UV-Visible and Thermogravimetric-Differential 
thermal characterizations, J. Cryst. Growth 312, 397 (2010). 

 UritCharoen In, P. Ramasamy, Prapun Manyum: Comparative study on L-alaninium 
maleate single crystal grown by Sankaranarayanan-Ramasamy (SR) method and 
conventional slow evaporation solution technique, J. Cryst. Growth 312, 2369 (2010). 

 S.Balamurugan, P.Ramasamy, Yutthapong Inkong and Prapun Manyum: Effect of KCl on the 
bulk growth KDP crystals by Sankaranarayanan-Ramasamy method, Mater. Chem. Phys. 
113, 622 (2009). 

 S.Balamurugan, P.Ramasamy, S.K. Sharma, Yutthapong Inkong and Prapun Manyum: 
Investigation of SR method grow <001> directed KDP single crystal and its characterization 
by high-resolution X-ray diffractometry (HRXRD), laser damage threshold, dielectric, 
thermal analysis, optical and hardness studies, Mater. Chem. Phys 117, 465 (2009). 

 J.E. Lowther, P. Manyum and P. Suebka: Electronic and structural properties of 
orthorhombic KTiOPO4 and related isomorphic materials, Phys. Status Solidi b 242, 1392 
(2005). 

 K Maree, R Muralidharan, R Dhanasekaran, P Manyum and P Ramasamy: Growth of 
nonlinear optical material: L-arginine hydrochlorde and its characterization, J. Cryst. 
Growth, 263, 510 (2004). 
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 P. Manyum and G. Taylor: Preparation and Deformation of Nb-Zr-N Single Crystals 
Containing Zirconium Nitride Particles I. Preparation and Mechanical Testing, Phil. Mag. A, 
81, 161 (2001). 

 P. Manyum and G. Taylor: The Structure and Orientation of Zirconium Nitride in Niobium-
Zirconium Alloys, Materials Transactions, JIM, 38, 957 (1997). 

 K. -I. Kubo, P. Manyum and P.E. Hodgson: The Spin Distribution in Heavy-Ion Fusion, Nucl. 
Phys. A534, 393 (1991). 
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แบบประวัติส่วนตัว 

 

ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร. พวงรัตน์  ไพเราะ 

 

การศึกษา/คุณวุฒิ: ปริญญาเอก : 2544 Ph.D. (Physics), University of Toronto, Canada 

 ปริญญาโท : 2539 M.Sc. (Physics), University of Toronto, Canada 

 ปริญญาตรี : 2537 วท.บ. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ต าแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาฟิสิกส์  

 

ประวัติการท างาน: 2549-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
   2546-2549 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
   2544- 2546 อาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย: 

 B. Srisongmunag, P. Pairor, and M. Berciu, Tunneling conductance of a two-dimensional 
electron gas with Rashba spin-orbit coupling , Phys. Rev. B 78, 155317 (2008). 

 P. Pairor, “Effect of kz variation of d a2-b2 -wave order parameter on c-axis tunneling 
spectroscopy” Physica C, 450, 61 (2006). 

 P. Pairor, “Tunnelling spectroscopy as a probe of c-axis variation of da2-b2-wave order 
parameter”, Phys. Rev. B, 72, 174519 (2005). 

 M. F. Smith and P. Pairor, “Erosion of nodal Fermi spheres in nonequilibrium d-wave 
superconductors”, Phys. Rev. B, 72, 212513 (2005). 

 P. Pairor and S. Nilmoung, “Effect of the gap suppression on the ab-plane conductance 
spectrum of a normal metal- da2-b2-wave superconductor junction”, Phys. Rev. B, 70, 
184509 (2004). 

 P. Pairor and M. F. Smith, “Directional tunnelling spectroscopy of a normal metal-s+g-wave 
superconductor junction”, J. Phys.: Condensed Matter, 15, 4457 (2003). 

http://prola.aps.org/search/%20http:/link.aip.org/link?prb/78/155317%20
http://prola.aps.org/search/%20http:/link.aip.org/link?prb/78/155317%20
http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=PRBMDO&CURRENT=NO&ONLINE=YES&smode=strresults&sort=rel&maxdisp=25&threshold=0&allprl=1&pjournals=PRBMDO&pyears=aps2000s&possible1zone=multi&bool1=and&possible2=pairor&possible2zone=author&OUTLOG=NO&viewabs=PRBMDO&key=DISPLAY&docID=1&page=1&chapter=0
http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=PRBMDO&CURRENT=NO&ONLINE=YES&smode=strresults&sort=rel&maxdisp=25&threshold=0&allprl=1&pjournals=PRBMDO&pyears=aps2000s&possible1zone=multi&bool1=and&possible2=pairor&possible2zone=author&OUTLOG=NO&viewabs=PRBMDO&key=DISPLAY&docID=1&page=1&chapter=0
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 P. Pairor and M. B. Walker, “Tunneling conductance for d-wave superconductors: 
Dependence on crystallographic orientation and Fermi surface”, Phys. Rev. B, 65, 064507 
(2002) 

 M. B. Walker and P. Pairor, “Tunnel junction roughness effects on surface bound states in 
d-wave superconductors”, Physica C, 341, 1523 (2000). 

 M. B. Walker and P. Pairor, “Universal width for the zero-bias conductance peak in high-Tc 
superconductors”, Phys. Rev. B, 60, 10395 (1999). 

 M. B. Walker and P. Pairor, “Discrete-lattice model for surface bound states and tunneling 
in d-wave superconductors”, Phys. Rev. B, 59, 1421 (1999). 

 M. B. Walker, P. Pairor and M. Zhitomirsky, “Surface bound-state energies in  dx2-y2 and 
other unconventional superconductors”, Phys. Rev. B, 56, 9015 (1997) 
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แบบประวัติส่วนตัว 

 

ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตติกร ยิ้มนิรัญ 

 

การศึกษา/คุณวุฒิ: ปริญญาเอก  : 2544 Ph.D. (Materials Science and Engineering: Ceramics Science) 

    The Pennsylvania State University, USA 

 ปริญญาโท   : 2538 M.S. (Physics), University of Tennessee, Knoxville, USA 

 ปริญญาโท   : 2536 วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ปริญญาตรี   : 2534 วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ต าแหน่งปัจจุบัน: หัวหน้าสถานวิจัย ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาฟิสิกส์ 

    

ประวัติการท างาน: 2552-ปัจจุบัน หัวหน้าสถานวจิัย ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 2552-ปัจจุบัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาฟิสิกส์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

   2547-2552  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

                        2544 -2547 อาจารย์ประจ าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย (บางส่วน):  

 P. Jarupoom, E. Patterson, B. Gibbons, G. Rujijanagul, R. Yimnirun, and D. Cann, “Lead-
free ternary perovskite compounds with large electromechanical strains” Appl. Phys. 
Lett. 99, 152901 (2011) 

 S. Murali, S. Prasertpalichat, C. C. Huang, D. Cann, R. Yimnirun, and J. F. Conley, 
“Conductivity Measurement of ZnO Nanowires Using the Powder-Solution-Composite 
Technique”  J. Electrochem. Soc. 158, G211 (2011) 

 D. Maurya, N. Wongdamnern, R. Yimnirun, and S. Priya, “Dielectric and ferroelectric 
response of compositionally graded bilayer and trilayer composites of BaTiO3 and 
0.975BaTiO3–0.025Ba(Cu1/3Nb2/3)O3” J. Appl. Phys. 108, 124111 (2010) 

 

http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=FREESR&possible1=Jarupoom%2C+Parkpoom&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=FREESR&possible1=Patterson%2C+Eric&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=FREESR&possible1=Gibbons%2C+Brady&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=FREESR&possible1=Rujijanagul%2C+Gobwute&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=FREESR&possible1=Yimnirun%2C+Rattikorn&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=FREESR&possible1=Cann%2C+David&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://link.aip.org/link/applab/v99/i15/p152901/s1&KEY=FREESR
http://link.aip.org/link/applab/v99/i15/p152901/s1&KEY=FREESR
http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=FREESR&possible1=Murali%2C+S.&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=FREESR&possible1=Prasertpalichat%2C+S.&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=FREESR&possible1=Huang%2C+C.+C.&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=FREESR&possible1=Cann%2C+D.&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=FREESR&possible1=Yimnirun%2C+R.&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=FREESR&possible1=Conley%2C+J.+F.&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=FREESR&smode=strresults&sort=chron&maxdisp=25&threshold=0&possible1zone=article&possible4=yimnirun&possible4zone=author&bool4=and&OUTLOG=NO&viewabs=JESOAN&key=DISPLAY&docID=2&page=1&chapter=0
http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=FREESR&smode=strresults&sort=chron&maxdisp=25&threshold=0&possible1zone=article&possible4=yimnirun&possible4zone=author&bool4=and&OUTLOG=NO&viewabs=JESOAN&key=DISPLAY&docID=2&page=1&chapter=0
http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=FREESR&possible1=Maurya%2C+Deepam&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=FREESR&possible1=Wongdamnern%2C+Natthapong&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=FREESR&possible1=Yimnirun%2C+Rattikorn&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=FREESR&possible1=Priya%2C+Shashank&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://link.aip.org/link/japiau/v108/i12/p124111/s1&KEY=FREESR
http://link.aip.org/link/japiau/v108/i12/p124111/s1&KEY=FREESR
http://link.aip.org/link/japiau/v108/i12/p124111/s1&KEY=FREESR
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 N. Wongdamnern, N. Triamnak, M. Unruan, A. Ngamjarurojana, S. Ananta, Y. Laosiritaworn, 
and R. Yimnirun, “Stress-Dependent Scaling Behavior of Sub-Coercive Field Dynamic 
Ferroelectric Hysteresis in 0.2Pb(Zn1/3Nb2/3)O3-0.8Pb(Zr1/2Ti1/2)O3 Ceramic” Phys. Lett. A, 
374, 391-395 (2010) 

 M. Unruan, S. Wongsaenmai, A. Ngamjarurojana, Y. Laosiritaworn, S. Ananta, R. Guo, A. 
Bhalla, and R. Yimnirun, “Changes In Ferroelectric Properties Of Lead Indium Niobate-
Lead Titanate Ceramics Under Compressive Stress Applied Perpendicular To An Electric 
Field” Phys. Lett. A, 374, 1147-1153 (2010) 

 S. Hunpratub, P. Thongbai, T. Yamwong, R. Yimnirun,and S. Maensiri, “Dielectric 
relaxations and giant dielectric response in multiferroic BiFeO3 ceramics” App. Phys. 
Lett., 94, 062904 (2009)  

 N. Wongdamnern, A. Ngamjarurojana, Y. Laosiritaworn, S. Ananta, and R. Yimnirun, 
“Dynamic Ferroelectric Hysteresis Scaling in BaTiO3 Single Crystals” J. Appl. Phys., 105, 
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