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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาฟสิกส 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

ชื่อสถาบันอดุมศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

คณะ/ภาควิชา :  คณะวิทยาศาสตร 

 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร 25450091100977 

ชื่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 

  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Physics 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย : ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟสิกส) 

   ชื่อยอ วท.บ. (ฟสิกส) 

 ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Physics) 

   ชื่อยอ B.Sc. (Physics) 

 

3. วิชาเอก 

ไมมี 

 

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

ไมนอยกวา 135 หนวยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป  
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5.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

   หลักสูตรปรญิญาตรีทางวิชาการ 

      ปริญญาตรีทางวิชาการ 

     ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการ 

   หลักสูตรปรญิญาตรีทางวิชาชีพ 

     ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

     ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพ 

   หลักสูตรปรญิญาตรีปฏิบัติการ 

     ปริญญาตรีปฏิบัติการ 

     ปริญญาตรีแบบกาวหนาปฏิบัติการ 

 

5.3 ภาษาที่ใช 

ภาษาไทย เอกสารและตําราที่ประกอบการเรียนมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

5.4 การรับเขาศึกษา 

รับผูเขาศึกษาชาวไทยและชาวตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

 

5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

เปนหลักสูตรเฉพาะของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ที่จัดการเรียนการ

สอนโดยตรง 

 

5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

เปนหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560) โดยจะเริ่มใชหลักสูตรนี้ ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 

 ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุมครั ้งที่ 

3/2565 เม่ือวันท่ี 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565  

 ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื ่อวันที่ 26 เดือน 

เมษายน พ.ศ. 2565 

 ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 10 เดือน 

พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
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7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร พ.ศ. 2554 ในปการศกึษา 2567 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑในภาคเอกชน 

 8.2 นักวิทยาศาสตรในหนวยงานของรัฐ เชน สํานักงานพิสูจนหลักฐานตาํรวจ 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมวิทยาศาสตรบริการ และกรมศลุกากร เปนตน 

 8.3 บุคลากรทางการศึกษาที่ทํางานในภาครฐัและเอกชน 

 8.4 เจาหนาที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินคาในโรงงานอุตสาหกรรม 

 8.5 เจาหนาที่ฝายขายและสนับสนุนดานเทคนคิทางวิทยาศาสตร 

 8.6 นักวิชาการฟสิกส 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิ การศกึษาของอาจารย ผูรับผิดชอบ 

หลักสูตร 

ลําดับ

ที ่

รายชื่อคณาจารย คุณวุฒิการศกึษา 

ตร-ีโท-เอก(สาขาวิชา) 

ปที่จบ 

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา เลขประจําตัว 

ประชาชน 

1 ผศ.ดร.สรุวุฒ ิวิจารณ วท.บ. (ฟสิกสประยุกต), 2550 

 

วท.ม. (ฟสิกสประยุกต), 2553 

 

ปร.ด. (ฟสิกสประยุกต), 2557 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

xxxxxxxxxxxxx 

2 ผศ.ดร.สุวรรณ  พลาย

พิชิต 

วท.บ. (ฟสิกสประยุกต), 2551 

 

วท.ม. (ฟสิกสประยุกต), 2553 

 

ปร.ด. (ฟสิกสประยุกต), 2558 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

xxxxxxxxxxxxx 

3 ผศ.ดร.ภูณิศรา  ลิ้มน

นทกุล 

วท.บ. (ฟสิกส), 2542 

วท.ม. (ฟสิกส), 2547 

 

ปร.ด. (ฟสิกส), 2553 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบรุ ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบรุ ี

xxxxxxxxxxxxx 

4 ผศ.ดร.ปทมาศ บณิฑ

จิตต 

วท.บ. (วัสดุศาสตร), 2538 

M.Phil. (Science and Engineering 

of Materials), 2544 

Ph.D. (Materials Science and 

Engineering), 2552 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

University of Birmingham, 

UK 

The Pennsylvania State 

University, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

5 อ.ดร.พัฒนศกัดิ์ ธี

รัชฌานันท 

วท.บ. (ฟสิกส), 2550 

M.Sc. (Materials Science and 

Engineering), 2555 

Ph.D. (Physics), 2560 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

University of California, Los 

Angeles, USA 

University of Edinburgh, UK 

xxxxxxxxxxxxx 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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11. สถานการณภายนอกหรือการพฒันาที่จําเปนตองนํามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  ในปจจุบันนี ้ประเทศไทยอยูในชวงของแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) และ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) ซึ ่งย ังคงประสบบริบทของการ

เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้งจากภายนอก และภายในประเทศ เชน โครงสรางทางสังคมที่

กำลังกาวเขาสูสังคมผูสูงวัย อัตราการเกิดที่ลดต่ำลง การเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหม ๆ 

ตลอดจนแนวโนมการเกิดภัยธรรมชาติที ่ร ุนแรงขึ ้น และการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบกับ

สภาวการณในหลายดานทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมของประเทศที่ยังคงประสบกับปญหาในหลายประการ อาทิ 

ปญหาดานคณุภาพการศกึษา ปญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ปญหาประสิทธิภาพการผลิตที่สงผลกระทบตอ

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ จนทำใหประเทศไทยตองประกาศคติพจนประจำชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน” และมุงเปาไปสูการเปนประเทศไทย 4.0 ซึ่งมภีารกิจหลักในการขับเคลื่อนปฏิรปูประเทศดานตาง ๆ ให

สามารถรองรับกับภัยคุกคาม และการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของโลกในศตวรรษนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงผันผวน

รวดเร็วและรุนแรงใหไดซึ่งสามารถสรุปประเด็นสำคัญท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรไดดังนี้ 

1) ทรัพยากรมนุษยที่เปนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศโดยเฉพาะดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยียังมีจำนวนไมเพียงพอตอการสงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย 

และนวัตกรรมที่จะขับเคลื่อนประเทศและเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศเพื่อใหหลุด

จาก “กับดักประเทศรายไดปานกลาง” 

2) การเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที ่ขับเคลื่อนดวย

นวัตกรรม โดยมีฐานแนวคิดเปนการปรับเปลี่ยนจาก อุตสาหกรรมการผลิต “สินคาโภคภัณฑ” 

เปนผลิต “สินคานวัตกรรม” 

3) การยกระดับเศรษฐกิจของประเทศดวยอุตสาหกรรมเปาหมายให  (New S-Curve) ไดแก 

อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกสอัจฉริยะ อุตสาหกรรมทองเที่ยวกลุม

รายไดดีและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูป

อาหาร อุตสาหกรรมหุ นยนต เพื ่อการอ ุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการบินและโลจิสต ิกส 

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทยครบ

วงจร ซึ ่งลวนเกี ่ยวของกับเรื ่อง นวัตกรรม และเศรษฐกิจดิจิทัลเปนสวนใหญ ซึ ่งเปนปจจัย

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) ของประเทศในอนาคต 

4) สถานการณการเปลี่ยนแปลงที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบดวย การเปลี่ยนผานองคกร

สูดิจิทัล (Digital Transformation) ขององคกรในภาครัฐและภาคเอกชน และการเปน พลเมือง

ดิจิทัล (Digital Citizenship) ของประชากรในประเทศไทย ซึ่งถูกเรงใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ดังกลาวดวยสาเหตุจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 สงผลใหทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทลัจึง

เปนสิ่งสำคัญในยุคนี้ 
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  เนื่องจากความรูเชิงลึกทางดานวิชาฟสิกสทำใหบัณฑิตสาขาวิชาฟสิกส สามารถเปนกำลังคนสำคัญ

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีสวนสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายเศรษฐกิจของ

ประเทศในปจจุบัน ดังนั้นภาควิชาฟสิกสจึงพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส หลักสูตร

ปรับปรุงป พ.ศ. 2565 เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-

2564) ทิศทางการปฏิรูปและขับเคลื ่อนประเทศตามวิสัยทัศนและยุทธศาสตรของประเทศ เปาหมาย

ยุทธศาสตรของกระทรวงศกึษาธิการ แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ และเปาหมายยุทธศาสตร

ตามกรอบนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่เนนการสงเสริมและเรงรัด

การพัฒนากำลังคนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใหเปนกำลังสำคัญของการขับเคลื่อนและ

ยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศ ยกระดับความสามารถเรียนรูไดดวยตนเองเพื่อสรางให

สังคมไทยเปนสังคมฐานความรู และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตซึ่งเปนเปาหมายหนึ่งในเปาหมายเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) หลักสูตรไดมีการเนนทักษะทางวิชาชีพทางดาน

ฟสิกสทั ้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ และบูรณาการศาสตรทางดานฟสิกสกับศาสตรอื่น ๆ ที ่เกี ่ยวของ 

เทคโนโลยีดิจิทัล หรอื ความตองการทางสังคม โดยในหลักสูตรมีวิชาโทในกลุมวิชาท่ีหลากหลาย สามารถนำไป

ประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ หรือการศึกษาตอในระดับสูง ไดแก กลุมวิชา

ฟสิกสและดาราศาสตร กลุมวิชาฟสิกสวัสดุและเทคโนโลยีวัสดุนาโน และกลุมเทคโนโลยีดิจ ิทัลและ

อุตสาหกรรม ซึ่งเปนพ้ืนฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต โดยเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเลือก

ตามความถนัดหรือความสนใจ และปลูกฝงใหนิสิตมีความรับผิดชอบตอสังคม นอกจากนี้หลักสูตรมีการจัดสห

กิจศึกษาซึ่งเปนการสรางเครอืขายความรวมมือระหวางคณาจารยผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาฟสิกสและหนวยงาน

ภายนอกทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน สงเสริมใหนิสิตไดมีโอกาสฝกประสบการณวิชาชีพในสถาน

ประกอบการ เพื ่อใหนิส ิตสามารถมองเห ็นภาพการใชประโยชนและการประกอบว ิชาชีพ มีความรู

ความสามารถและทักษะที ่เหมาะสม อันเปนแรงขับเคลื ่อนไปสูการพัฒนาประเทศดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ตลอดจนสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศใหแข็งแกรงย่ิงข้ึน  

   

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

   การวางแผนและปรับปรุงหลักสูตรมีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม และการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเจริญกาวหนา

และมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่นำมาพิจารณาประกอบการ

ปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ไดแก การแพรระบาดของโควิด-19 สงผลในวงกวางทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

ทำใหมีความจำเปนตองพึงพิงเทคโนโลยีดิจิทัล ไมวาจะเปน ดานการติดตอสื่อสาร ดานการคาขาย ดานการ

ให/รับบริการ ดานการควบคุมการผลิตอุตสาหกรรม และดานการศึกษา ซึ่งสามารถดำเนินการผานระบบ

ออนไลนซึ่งเปนผลมาจากการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลกับศาสตรที่เกี่ยวของ อีกทั้งมีการสนับสนุนใหเกิด 

การเปลี่ยนผานองคกรสูดิจิทัล (Digital transformation) ในธุรกิจตาง ๆ ในประเทศไทย และในตางประเทศ 

ดังน้ันการเตรียมพรอมกำลังคนที่มีทักษะพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลจึงเปนประเด็นสำคัญอยางย่ิง 
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  การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบตอหลักสูตรในดานการไดงานทำของบัณฑิตและการกำหนด

สมรรถนะของบัณฑิต หลักสูตรจึงจำเปนตองพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ ควบคูกับ

การมีทักษะทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล และความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาตางประเทศในการทำงาน

อยางมีประสิทธิภาพตามความตองการของผูใชบัณฑิตในเวทีนานาชาติ ทั้งนี้ตลาดแรงงานในปจจุบันยัง

ตองการบัณฑิตที่มีทั ้งความรูเชิงวิชาการที่ด ีและมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 (21st Century Soft Skills) 

หลักสูตรจึงตองปรับปรุงเพื่อสงเสริมการพัฒนาทักษะแหงศตวรรษที่ 21 แทรกไวในการจัดการเรียนการสอน

ของหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยทำการออกแบบหลักสูตร และใชหลักการการจัดการศึกษาตาม

แนวทางที่เนนผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน (Outcome-Based Education) หรือ OBE ในการพัฒนา และ

สงเสริมสมรรถนะของผูเรียนใหตรงตามความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ

สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  สืบเนื่องมาจากผลกระทบของสถานการณภายนอกในหลายประการดังกลาวแลว ทำใหมี

ความจำเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกเพื่อเพิ่มศักยภาพของบัณฑิตใหสามารถปรับเปลี่ยนตามวิวัฒนาการ

และการเปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมในโลกปจจุบัน การผลิตบุคลากร

วิทยาศาสตรฟสิกสจึงจำเปนตองมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที มีความรูเชิงลึก มีทักษะ สมรรถนะและ

ศักยภาพสูง มีความสามารถในการเรียนรูและการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานทั้งดานวิชาการและ

วิชาชีพ รวมถึงเขาใจในผลกระทบของวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ตอสังคม ปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม 

ยืนหยัดในความถูกตองและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรจึงตอง 

1) ปรับปรุงหลักสูตรใหตอบสนองตอความตองการของประเทศดานกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมที่

เก่ียวของกับวิทยาศาสตร ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  

2) ปรับปรุงหลักสูตรโดยใชหลักการการจัดการศึกษาตามแนวทางท่ีเนนผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 

(OBE) 

มีการกำหนดตัวชี้วัด ดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี เพ่ือให

เทียบไดกับมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันในระบบการคาเสรีจัดใหมีการประเมินคุณภาพใน

การจัดการศึกษาของหลักสูตร ตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เชน การประเมิน

คุณภาพการศึกษาตามแนวทางมาตรฐานของ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) 

เปนตน และนำผลการประเมินมาปรับใชตามบริบทใหเหมาะสมกับหลักสูตรและบริบทของประเทศ 
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12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

  การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ตามแนวทางการศึกษาที ่เนน

ผลลัพธการเรียนรู ของผูเรียน (OBE) และแนวทางมาตรฐาน AUN-QA มีความสอดคลองกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยมุ งเนนการผลิตและพัฒนาบุคคล ที่มีคุณภาพและคุณธรรมใหแกสังคมโดยผานกระบวนการ

เรียนรูและสังคมแหงการเรียนรู และคุณลักษณะตามอัตลักษณบัณฑิตของ มศว 9 ประการ คือ (1) ใฝรูตลอด

ชีวิต (2) คิดเปน ทําเปน (3) หนักเอา เบาสู (4) รูกาลเทศะ (5) เปยมจิตสํานึกสาธารณะ (6) มีทักษะสื่อสาร 

(7) ออนนอมถอมตน (8) งามดวยบุคลิก (9) พรอมดวยศาสตรและศิลป อีกทั้งยังมีความสอดคลองกับพันธกิจ

ของคณะวิทยาศาสตรซึ่ง มุงเนนผลิต บัณฑิตที่มีศักยภาพทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่มีคุณธรรม

และจริยธรรม และมีคณุลักษณะตามคานิยมของคณะวิทยาศาสตร SCI ซึ่งหมายถึง Sharing (การแบงปนรวม

มือรวมใจระหวางบุคลากร รวมทั้งใหความรวมมือกับองคกร) Caring (การดูแลใหคําปรึกษาที่ดีแกนิสิตและ

ระหวางบุคลากรดวยกัน การใหความสําคัญตอการมีความรับผิดชอบตอสังคม) และ Integrating (การบูรณา

การการเรียนการสอน งานวิจัย และบริการวิชาการ/การบูรณาการขามศาสตร) จึงไดมีการพัฒนาหลักสูตรที่

มุ งเนนใหผลการเรียนรูที ่คาดหวังของหลักสูตรครอบคลุมทั้งทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะทางเพื่อพัฒนา

บัณฑิตใหเปนไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค โดยมีการปรับปรุงรายวิชาและเนื ้อหารายวิชา

บางสวนใหมีความทันสมัย เพื่อเนนผลิตบัณฑิตทางฟสิกสที่มีความรู มีทักษะการปฏิบัติการตั้งแตขั้นพื้นฐาน

จนถึงข้ันสูง มีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถวิเคราะหประเด็นปญหา พัฒนาและตอยอดองคความรูได  มีการ

สงเสริมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ควบคูกับการเสริมสรางความสามารถและทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ใหมีความรูคูคุณธรรม สามารถวิเคราะห สังเคราะห

องคความรูงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคณุภาพ รวมทั้งมีความรับผิดชอบตอสังคม 

 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

นิสิตเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจากสํานักนวัตกรรมการเรียนรู เรียนรายวิชาในหมวดวิชา 

เฉพาะจากคณะวิทยาศาสตร และเรียนรายวิชาเลือกเสรีจากคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยโดยมีการบริหาร 

จัดการดังนี้ 

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หลักสูตรกําหนดใหนิสิตเรียนรายวิชาศกึษาท่ัวไป จํานวน 30 หนวยกิต ที่เปดสอนโดยสํานัก  

นวัตกรรมการเรียนรูของมหาวิทยาลัย 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

หลักสูตรกําหนดใหนิสิตเลือกเรยีน หมวดวิชาเลือกเสรี ในรายวิชาที่เปดสอนในระดับปริญญา 

ตรีของมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 12 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาที่มุงใหนิสิตมีความรู ความเขาใจตามที่ตนเอง

ถนัดหรือสนใจ 
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13.2 รายวิชาที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

ฟส 100 ฟสิกสทั่วไป 

ฟส 180 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 

หลักสูตรเปดสอนวิชาเลือกเสรีในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

 

13.3 การบริหารจัดการ 

แตงตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อทําหนาที่ประสานงานกับคณะ/ภาควิชาฟสิกส/

สาขาวิชาอาจารยผูสอนและนิสิต ในการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร 

อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ดําเนินการ/กํากับ/ดูแลการดําเนินงานของหลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

โดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมอาจารยผูสอน สามารถจัดการเรียนการ

สอนของรายวิชาไดบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรูของรายวิชา 
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หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

  ความเจริญงอกงามทางสติป ญญาบนรากฐานของความเขาใจธรรมชาติและเทาทัน

เทคโนโลยีดวยหลักการทางฟสิกส 

 

1.2 ความสําคัญ 

  ในปจจุบันนโยบายการพัฒนาของประเทศมุงเนนการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

โดยมีการกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากนี้จาก

แผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย และความเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียซึ่งมีความประสงคใหบัณฑิต

สามารถประยุกตใชทักษะการใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม ทักษะทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

รวมถึงทักษะดานการสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร จึงมุงพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการดานฟสิกสและฟสิกส

เทคโนโลยี ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งทักษะสื่อสาร ดวยการบูรณาการตรรกะทางดานความคิดและ

หลักการกลไกธรรมชาติของแตละรายสาขาวิชา ใหมีความสอดคลองกันและใหสามารถเขาใจวิทยาศาสตร

แขนงอื่น ๆ ได เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคของสาขาวิชาฟสิกส อันเปยมดวยคุณธรรม 

จริยธรรมควบคกัูบจรรยาบรรณทางวิชาชีพและสอดรับกับความตองการของสังคมในอนาคต 

 

1.3 วัตถุประสงคและผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร  

1.3.1 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

ผลิตบัณฑติที่มคีณุลักษณะ ดังตอไปนี้ 

1) รอบรูหลักการทางฟสิกสในภาคทฤษฎี มีทักษะการปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องมือ

ทางวิทยาศาสตรหรืออุตสาหกรรม และปฏิบัติตนอยางมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  

2) สามารถสังเคราะห วิเคราะหประเด็นปญหาทางฟสิกสเทคโนโลยีหรือศาสตรที่

เก่ียวของเพ่ือพัฒนาหรือขยายองคความรูไดอยางมีนัยสําคัญ 

3) ใชเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารจัดการสารสนเทศ และการสื่อสารองคความรูทาง

วิทยาศาสตร ดวยภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง เพื่อใหเกิดการพัฒนา

ตนเองดานวิชาชีพและการดํารงชีวิตในโลกปจจุบัน/สังคมดิจิทัล 
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1.3.2 ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร เมื่อนสิิตจบการศึกษา 

1) ELO1 อธิบาย ทฤษฎี และหลักการ ฟสิกส (กลศาสตร แมเหล็กไฟฟา อุณหพล

ศาสตร คลื่นและการสั่น กลศาสตรควอนตัม และฟสิกสแผนใหม) ไดถูกตองตาม

หลักวิชาการ 

2) ELO2 ใชเครื่องมือวัด วิเคราะหทางฟสิกส/ทางวิทยาศาสตร/ทางอุตสาหกรรม ได

อยางมทีักษะ 

3) ELO3 ประยุกตหลักการทางฟสิกสกับศาสตรอื ่นที ่เกี ่ยวของ เทคโนโลยีดิจิทัล 

เทคโนโลยีการสรางตนแบบรวดเร็ว เพื่อการออกแบบและสรางชิ้นงานทางฟสิกส/

ฟสิกสเทคโนโลยี 

4) ELO4 วางแผน ปฏิบัติการทดลอง และรายงานผลการทดลองที่ไดผลลัพธตามเปา

ที่ตั้งไวไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

5) ELO5 วิเคราะหปญหาทางฟสิกส/ฟสิกสเทคโนโลยีที่มีความซับซอนจนนําไปสูการ

แกปญหาในเชิงวิชาการและปฏิบัติ ไดอยางตอบสนองกับปญหาจนนําไปสูผลลัพธ

เชิงวิชาการที่สรางสรรค 

6) ELO6 ใช หลักการการบร ิหารจ ัดการสารสนเทศ/บิ ๊กดาตา (Big Data) เ พ่ือ

ประโยชนในการพัฒนาตนเองใหดํารงชีวิตในสังคมดิจิทัล  

7) ELO7 ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรูทาง

วิชาการไดตามหลักการสื่อสาร (7C) 

8) ELO8 มีจรรยาบรรณวิชาชีพและความเปนพลเมอืงดิจิทัล 

9) ELO9 รับผิดชอบตอตนเอง และมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อการ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีความรบัผิดชอบ 

 

1.3.3 ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร เมื่อสิ้นปการศึกษา 

ปที่ 1 Goodwill Physicists (G) - อธิบายหลักการและทฤษฎีฟสิกส 

วิทยาศาสตร และคณิตศาสตรพื้นฐาน และทําปฏิบัติการฟสิกสขั้นพื้นฐานไดอยางถูกตอง 

และมีทัศนคติการเปนนักฟสิกสท่ีดี  

(Hard skill & soft skill ratio + professionalism, 30 : 70 + 0) 

ปที่ 2 Reliable Physicists (R) – อธิบายหลักการและทฤษฎีฟสิกส มีทักษะการ

ใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการคาํนวณปญหาทางฟสิกสข้ันตน ทําปฏิบัติการฟสิกสขั้นกลางได

อยางถูกตอง และสรางชิ้นงานทางฟสิกส/ฟสิกสเทคโนโลยีอยางงาย 

(Hard skill & soft skill ratio + professionalism, 50 : 50 + 25) 
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ปที่ 3 Operative Physicists (O) – อธิบายหลักการและทฤษฎีฟสิกสเฉพาะทาง 

มีทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการคํานวณปญหาทางฟสิกสข้ันกลาง มีทักษะการวิเคราะห

ปญหาจากการฝกปฏิบัติการฟสิกสข้ันสูง เพ่ือเตรียมความพรอมตอการนําไปประยุกตกับการ

แกปญหา และการทําวิจัยทางฟสิกส 

(Hard skill & soft skill ratio + professionalism, 70 : 30 + 50) 

ปที่ 4 Wise Physicists (W) – วิเคราะหและออกแบบกระบวนการทดลองเพื่อ

แกปญหางานวิจัยทางดานฟสิกส/ฟสิกสเทคโนโลยี หรือปญหาในสถานประกอบการ โดย

บูรณาการองคความรูทฤษฎีทางฟสิกส ทักษะการใชเครื่องมือขั้นสูง และเทคโนโลยีดิจิทัล 

และนําเสนอผลการทดลองไดถูกตองตามหลักการสื่อสารและมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

(Hard skill & soft skill ratio + professionalism, 80 : 20 + 100) 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/แผนการเปล่ียนแปลง กลยุทธ ตัวบงชี้ 

2.1 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอน กลยุทธการสอนทุกปการศึกษา 

2.1.1 มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนจากนิสิต 

2.1.2 มีการประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางการพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

2.1.3 มีการปรับปรงุการเรียนการสอนเปนแบบ Active 

Learning มากข้ึน 

2.1.4 มีการปรับปรงุการเรียนการสอนเปนแบบออนไลน 

2.1.1 ผลประเมินอาจารยผูสอน (ปค.003) ผลประเมิน

รายวิชา (ปค.004) และผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์

2.1.2 รายงานผลการเรียนรู และ/หรอื ผลการจัดการเรียน

การสอน (มคอ.3–7) 

2.1.3 เอกสารการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน/ 

กลยุทธการสอน (มคอ.3–7) 

2.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป ให

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ

เทคโนโลยี รวมถึงมาตรฐานของสภาวิชาชีพ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

2.2.1 วิเคราะหและวิพากษหลักสูตรโดยผูทรงคณุวฒุแิละผู

มีสวนไดสวนเสีย 

2.2.2 มีการประเมินหลักสูตรจากบัณฑิตและผูใชบัณฑิต 

2.2.3 เพิ่มรายวิชาที่ทันสมัยและมีความสอดคลองกับความ

ตองการของสังคมและผูมีสวนไดสวนเสีย 

2.2.1 รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 

2.2.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ไดงานทํา และ

การประกอบอาชีพอิสระใน 1 ป 

2.2.3 ระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการ/ 

ผูใชบัณฑิต/บัณฑิต 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

ระบบการศึกษาเปนแบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค

การศึกษาปกติมรีะยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 

 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนเปนกรณีพิเศษได โดยมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 8 

สัปดาห (เปนไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 

 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

การเทียบเคียงหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาตร ีพ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคตน  เดือนสิงหาคม–ธันวาคม 

ภาคปลาย เดือนมกราคม–พฤษภาคม 

ภาคฤดูรอน เดือนมิถุนายน–กรกฎาคม (กรณีมีภาคฤดูรอน) 

 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา โดยมีจํานวนหนวยกิตรวมใน 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไมนอยกวา 12 หนวยกิต ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรไมนอยกวา 24 

หนวยกิต 

2.2.2 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

 

2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา 

2.3.1 นิสิตบางสวนมีความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐานไมเพียงพอ ขาดทักษะ

การใชเคร่ืองมือการทดลองฟสิกสข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร 

2.3.2 นิสิตบางสวนมทัีกษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษอยูในระดับพ้ืนฐาน 

2.3.3 นิสิตบางสวนมทัีกษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการทํางานวิชาการคอนขางนอย 
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 

2.4.1 จัดอบรมรายวิชาพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

เพ่ือปรับพ้ืนความรูและเตรียมความพรอมใหนิสิตกอนเปดภาคการศึกษาแรก 

2.4.2 จัดการเรียนการสอนในรายวิชาฟสิกสโดยสอดแทรกการใชภาษาอังกฤษในรายวิชาบังคับ 

มีรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับฟสิกสที่ชวยสงเสริมใหเกิดการนําไปใชงานจริงผานการเรียนการสอนในรายวิชา

สัมมนา และดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมความรูและทักษะการเรียนรูดานภาษาอังกฤษ 

2.4.3 กําหนดใหมีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนเครื่องมือและสื่อหลักในการจัดการเรียนการสอน 

เพ่ือบูรณาการกับการศึกษาในสาขาวิชาฟสิกส 

 

2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  

หนวย : คน 

ระดับ จํานวนนิสิตแตละปการศกึษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปที่ 1 60 60 60 60 60 

ชั้นปที่ 2 - 60 60 60 60 

ชั้นปที่ 3 - - 60 60 60 

ชั้นปที่ 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

คาดวาสําเร็จการศกึษา - - - 60 60 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ เพื่อใชในการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 

รายละเอียดรายรับ ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

คาธรรมเนียมการศกึษาเหมาจาย 1 ปการศึกษา 

(คาธรรมเนียม/คน/ป x จํานวนรบั) 
40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

รวมรายรับ 2,400,000 4,800,000 7,200,000 9,600,000 9,600,000 

  



16 

 

2.6.2 ประมาณการคาใชจาย 

รายละเอียดรายจาย ปงบประมาณ 

ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

หมวดการจัดการเรียนการสอน 

1. คาสอน (คาตอบแทนอาจารยพเิศษและคณะรวม

สอน) 

240,000 480,000 720,000 960,000 960,000 

2. คาวัสดุ (วัสดสํุานักงานและวัสดุการเรียนการ

สอน) 

240,000 480,000 720,000 960,000 960,000 

3. ทุนและกิจกรรมนิสติ 240,000 480,000 720,000 960,000 960,000 

4. งบพัฒนาบุคลากร 240,000 480,000 720,000 960,000 960,000 

5. งบสนับสนุนการวิจัย 120,000 240,000 360,000 480,000 480,000 

6. คาใชจายสวนกลางของคณะ 240,000 480,000 720,000 960,000 960,000 

7. คาสาธารณูปโภค 120,000 240,000 360,000 480,000 480,000 

8. คาพัฒนาสถานที่ ครุภัณฑ 120,000 240,000 360,000 480,000 480,000 

9. คาพัฒนามหาวิทยาลัย 360,000 720,000 1,080,000 1,440,000 1,440,000 

หมวดคาใชจายสวนกลาง 

1. คาบํารุงมหาวิทยาลัย (950 บาท/ คน/ ภาค

การศึกษา) 

114,000 228,000 342,000 456,000 456,000 

2. คาบํารุงหองสมุด (900 บาท/ คน/ ภาค

การศึกษา) 

108,000 216,000 324,000 432,000 432,000 

3. คาบํารุงฝายกิจการนิสติ (850 บาท/ คน/ ภาค

การศึกษา) 

102,000 204,000 306,000 408,000 408,000 

4. คากองทุนคอมพิวเตอร (650 บาท/ คน/ ภาค

การศึกษา) 

78,000 156,000 234,000 312,000 312,000 

5. คาบํารุงดานกีฬา (300 บาท/ คน/ ภาค

การศึกษา) 

36,000 72,000 108,000 144,000 144,000 

รวมรายจาย 2,358,000 4,716,000 7,074,000 9,432,000 9,432,000 

หมายเหตุ คาธรรมเนียมสําหรับนิสิตตางชาติเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน 

 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 
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 อ่ืน ๆ  

 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา (ถามี) 

การเทียบเคียงหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต  

รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 135 หนวยกิต 

 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

รายละเอียด หนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  93 หนวยกิต 

 2.1 วิชาแกน   24 หนวยกิต 

 2.2 วิชาเอก 

2.2.1 วิชาบังคบั 

2.2.2 วิชาเฉพาะแผนการเรยีน  ไมนอยกวา 

 2.3 วิชาโท      

  

 41 หนวยกิต 

            10 หนวยกิต 

 18 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

  รวมไมนอยกวา 135 หนวยกิต 

 

 3.1.3 รายวิชา 

 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กําหนดใหเรียน 30 หนวยกิต 

 1.1 วิชาบังคับ กําหนดใหเรียน จํานวน 4 ชุดวิชา รวม 24 หนวยกิต ดังนี้ 

1.1.1 ชุดวิชา การเรียนรูและการส่ือสารในศตวรรษที่ 21  

มศว191 การเรียนรูสูโลกในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 

SWU191 Learning to the World of 21st Century  

มศว192 การใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 

SWU192 Thai Language for Communication  

 

1.1.2 ชุดวิชา ศิลปะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 
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มศว193 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 3(2-2-5) 

SWU193 Listening and Speaking for Effective English Communication  

มศว194 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 3(2-2-5) 

SWU194 Reading and Writing for Effective English Communication 

 

 

1.1.3 ชุดวิชา มศว เพื่อสังคม  

มศว195 พลเมืองสรางสรรคสังคม 3(2-2-5) 

SWU195 Creative Citizen for Society  

มศว196 ศาสตรและศิลปแหงการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน 3(2-2-5) 

SWU196 Science and Art of Sustainable Social Development 

 

 

1.1.4 ชุดวิชา การพฒันาทักษะการทํางานและการเปนผูประกอบการ 

มศว197 การพูดและการนําเสนองานเพ่ืออาชีพ 3(2-2-5) 

SWU197 Speaking and Presentation for Careers  

มศว198 การเตรียมพรอมสูการทํางานและการเปนผูประกอบการ 3(2-2-5) 

SWU198 Preparation for Working and Entrepreneurship 

 

 

 1.2 วิชาเลือก กําหนดใหเลือกเรียน 1 ชุดวิชา รวมไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชา

ตอไปนี้ 

1.2.1 ชุดวิชา วิถีชีวิตที่ชาญฉลาด  

มศว291 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

SWU291 Healthy Lifestyle  

มศว293 การปรับตัวในสังคมพลวัต 3(2-2-5) 

SWU293 Adaptation in the Dynamic Society  
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 2. หมวดวิชาเฉพาะ กําหนดใหเรียน 93 หนวยกิต ดังนี้  

 2.1 วิชาแกน กําหนดใหเรียน จํานวน 4 ชุดวิชา รวม 24 หนวยกิต 

2.1.1 ชุดวิชา คณิตศาสตรวิทยาศาสตรพื้นฐาน 1  

คม100 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 

CH100 General Chemistry I  

คม190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 

CH190 General Chemistry Laboratory I  

ชว105 ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 

BI105 General Biology  

ชว195 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-2-1) 

BI195 General Biology Laboratory  

2.1.2 ชุดวิชา คณิตศาสตรวิทยาศาสตรพื้นฐาน 2  

คณ115 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

MA115 Calculus I  

ฟส100 ฟสิกสทั่วไป 3(3-0-6) 

PY100 General Physics  

ฟส180 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1(0-2-1) 

PY180 General Physics Laboratory  

2.1.3 ชุดวิชา คณิตศาสตรวิทยาศาสตรพื้นฐาน 3  

คณ116 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

MA116 Calculus II  

ชว171 บูรณาการชีวฟสิกสเพ่ือชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 

BI171 Integrative of Biophysics for Daily Life  

2.1.4 ชุดวิชา ฟสิกสพื้นฐาน 1 

ฟส168 ฟสิกสพ้ืนฐานและการประยุกตในเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

PY168 Basic Physics and Applications in Technology  

ฟส187 ปฏิบัติการขั้นตนสําหรับนักฟสิกส 1(0-2-1) 

PY187 Introductory Laboratory for Physicist  
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 2.2 วิชาเอก  

2.2.1 วิชาบังคับ กําหนดใหเรยีน จํานวน 5 ชุดวิชา รวม 41 หนวยกิต 

2.2.1.1 ชุดวิชา ฟสิกสพื้นฐาน 2  

ฟส111 มาตรวิทยาเบื้องตนสําหรับฟสิกส 2(2-0-4) 

PY111 Basic Metrology for Physics  

ฟส172 คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 3(3-0-6) 

PY172 Mathematics for Physics  

ฟส188 การประดิษฐชิ้นงานทางฟสิกส 1(0-2-1) 

PY188 Physics Prototype Fabrications  

2.2.1.2 ชุดวิชา ฟสิกสมูลฐาน 1  

ฟส213 กลศาสตรคลาสสิก 3(2-2-5) 

PY213 Classical Mechanics  

ฟส214 การสั่น คลื่น และทัศนศาสตร 4(3-2-7) 

PY214 Vibrations, Waves and Optics  

ฟส255 ฟสิกสแผนใหม 3(2-2-5) 

PY255 Modern Physics  

ฟส274 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตนในฟสิกส 3(2-2-5) 

PY274 Introductory Computer Programming in Physics  

ฟส281 ปฏิบัติการขั้นกลางสําหรับนักฟสิกส 1 1(0-3-0) 

PY281 Intermediate Laboratory for Physicist 1  

2.2.1.3 ชุดวิชา ฟสิกสมูลฐาน 2 

ฟส201 ภาษาอังกฤษสําหรบัฟสิกส 1 3(2-2-5) 

PY201 English for Physics 1  

ฟส222 ฟสิกสเชิงอุณหภาพและฟสิกสเชิงสถิติ 3(2-2-5) 

PY222 Thermal and Statistical Physics  

ฟส242 อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

PY242 Electronics Fundamentals  

2.2.1.4 ชุดวิชา ฟสิกสมูลฐาน 3  

ฟส346 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 3(2-2-5) 

PY346 Electromagnetic Theory  

ฟส354 กลศาสตรควอนตัมเบื้องตน 3(2-2-5) 

PY354 Introduction to Quantum Mechanics  
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ฟส381 ปฏิบัติการขั้นกลางสําหรับนักฟสิกส 2 1(0-3-0) 

PY381 Intermediate Laboratory for Physicist 2  

2.2.1.5 ชุดวิชา ฟสิกสมูลฐาน 4  

ฟส301 ภาษาอังกฤษสําหรบัฟสิกส 2 3(2-2-5) 

PY301 English for Physics 2  

ฟส382 ปฏิบัติการขั้นสูงสําหรับนักฟสิกส 2(0-4-2) 

PY382 Advanced Laboratory for Physicist  

2.2.2 วิชาเฉพาะแผนการเรียน กําหนดใหนสิิตเลือกเรียนเพียง 1 แผน ดังตอไปนี้ 

แผนการเรียนปกติ กําหนดใหเรียน ชุดวิชาการฝกประสบการณและโครงงานวิจัย จํานวน 4 หนวยกิต และ

ชุดวิชาเอกเลือก จํานวน 6 หนวยกิต รวม 10 หนวยกิต 

2.2.2.1 ชุดวิชา การฝกประสบการณและโครงงานวิจัย  

ฟส481 การฝกงาน 1(0-3-0) 

PY481 Practicum  

ฟส482 โครงงานฟสิกส 2(0-4-2) 

PY482 Physics Project  

ฟส485 สัมมนาฟสิกส 1(0-2-1) 

PY485 Physics Seminar  

2.2.2.2 ชุดวิชา เอกเลือก กําหนดใหเลือกเรียน จํานวน 1 ชุดวิชา รวม 6 หนวย

กิต โดยเลือกจากชุดวิชาของกลุมวิชาโท ที่ไมใชชุดวิชาในวิชาโทของตนเอง หรือชุดวิชาเลือกของภาควิชา

ฟสิกส ดังชุดวิชาตอไปนี ้

2.2.2.2.1 ชุดวิชา คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส  

ฟส471 พีชคณิตเชิงเสนสําหรับฟสิกส 3(2-2-5) 

PY471 Linear Algebra for Physics  

ฟส472 เรื่องคัดเฉพาะทางฟสิกสเชิงคณิตศาสตร 3(2-2-5) 

PY472 Selected Topics in Mathematical Physics  

2.2.2.2.2 ชุดวิชา ฟสิกสเชิงทฤษฎี  

ฟส412 กลศาสตรของไหล 3(2-2-5) 

PY412 Fluid Mechanics  

ฟส421 ฟสิกสเชิงสถิติ 3(3-0-6) 

PY421 Statistical Physics 
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2.2.2.2.3 ชุดวิชา ฟสิกสเชิงคํานวณ  

ฟส473 คณิตศาสตรเชิงคํานวณเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

PY473  Introduction to Computational Mathematics  

ฟส474 การจําลองเชิงอะตอมและคํานวณเชิงอิเล็กตรอนเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

PY474 Introduction to Atomistic Simulations and Electronics Structure 

Calculation 

 

2.2.2.2.4 ชุดวิชา ฟสิกสของอนุภาคมูลฐาน  

ฟส430 ฟสิกสนิวเคลียรและฟสิกสของอนุภาคมูลฐาน 3(2-2-5) 

PY430 Nuclear Physics and Elementary Particle Physics  

ฟส450 ทฤษฎีสนามควอนตัมเบื้องตน 3(2-2-5) 

PY450 Introduction to Quantum Field Theory  

2.2.2.2.5 ชุดวิชา จักรวาลวิทยา และฟสิกสดาราศาสตร  

ฟส458 สภาพโนมถวงและจักรวาลวิทยา 3(2-2-5) 

ฟส458 Gravitation and Cosmology  

ฟส417 ฟสิกสดาราศาสตร 3(2-2-5) 

PY417 Astrophysics  

2.2.2.2.6 ชุดวิชา การประยุกตดาราศาสตร  

ฟส414 ดาราโหราศาสตรเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 

PY414 Astronomy and Astrology for Life  

ฟส416 กิจกรรมและการทดลองทางดาราศาสตร 3(2-2-5) 

PY416 Astronomy Activities and Experiments  

2.2.2.2.7 ชุดวิชา โลกศาสตร  

ฟส467 ธรณีฟสิกสเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

PY467 Introduction to Geophysics  

ฟส468 อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน 3(3-0-6) 

PY468 Introduction to Meteorology  

2.2.2.2.8 ชุดวิชา สภาพอากาศและภูมิอากาศโลก  

ฟส460 ภูมิอากาศและพลังงานของโลก 3(2-2-5) 

PY460 Earth Climate and Energy  

ฟส461 ฟสิกสบรรยากาศและสภาพอากาศ 3(2-2-5) 

PY461 Atmospheric Physics and Weather  
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2.2.2.2.9 ชุดวิชา ฟสิกสวัสดุ  

ฟส431 วัสดุและวิวัฒนาการโลก 3(2-2-5) 

PY431 Material and World Evolution  

ฟส440 ตัวนํายวดยิ่งและเทคโนโลยีที่เก่ียวของ 3(2-2-5) 

PY440 Superconductor and  Technology  

2.2.2.2.10 ชุดวิชา การประยุกตใชฟสิกสวัสดุ  

ฟส437 วัสดุเพ่ือชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 

PY437 Materials for Daily Life  

ฟส439 วัสดุเพ่ือนักกีฬา และสัตวเลี้ยง 3(2-2-5) 

PY439 Materials for Athletes and Pets  

2.2.2.2.11 ชุดวิชา ระบบดิจิทัลและการจัดเก็บขอมูล  

ฟส441 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 

PY441 Digital Electronics  

ฟส442 ปรากฏการณแมเหล็ก และเทคโนโลยีการจัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

PY442 Introduction to Magnetic Phenomena and Data Storage 

Technology 

 

2.2.2.2.12 ชุดวิชา เทคโนโลยีทางแสง  

ฟส443 โฟโทนิกส 3(2-2-5) 

PY443 Photonics  

ฟส449 เทคโนโลยีเสนใยนําแสง 3(2-2-5) 

PY449 Optical Fiber Technology  

2.2.2.2.13 ชุดวิชา ฟสิกสสําหรับอตุสาหกรรม  

ฟส490 การออกแบบระบบสุญญากาศสําหรับประยุกตใชในอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 

PY490 Vacuum System Design for Application in Industry  

ฟส491 การออกแบบอุปกรณเชิงแสงสําหรับการประยุกตในอุตสาหกรรมเชิงแสง  3(1-4-4) 

PY491 Optical Instrument Design for Application in Optical Industry  

2.2.2.2.14 ชุดวิชา การประยุกตใชฟสิกสอะตอม  

ฟส432 เทคโนโลยีฟสิกสพลาสมา 3(2-2-5) 

PY432 Plasma Physics Technology   

ฟส455 สเปกตรัมของอะตอมและโมเลกุล 3(3-0-6) 

PY455 Atomic and Molecular Spectra  
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2.2.2.2.15 ชุดวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม  

ฟส492 พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีสีเขียว 3(2-2-5) 

PY492 Renewable Energy and Green Technology  

ฟส493 ฟสิกสของสิ่งแวดลอมและมลพิษ 3(3-0-6) 

PY493 Physics of the Environment and Pollution  

2.2.2.2.16 ชุดวิชา ฟสิกสรวมสมัย  

ฟส406 การสื่อสารฟสิกส 3(2-2-5) 

ฟส406 Communicating Physics  

ฟส407 การคนพบฟสิกสในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 

PY407 Physics Discovery in 21st Century  

2.2.2.2.17 ชุดวิชา ฟสิกสบูรณาการ  

ฟส462 นิติฟสิกส 3(3-0-6) 

PY462 Forensic Physics  

ฟส463 เศรษฐศาสตรฟสิกสเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

PY463 Introduction to Econophysics  

2.2.2.2.18 ชุดวิชา เทคโนโลยีพลังงาน  

ฟส494 เซลลโฟโตโวลตาอิกและเซลลเทอรโมอิเล็กทริก 3(2-2-5) 

PY494 Photovoltaics and Thermoelectrics  

ฟส495 เทคโนโลยีของระบบกักเก็บพลังงาน 3(3-0-6) 

PY495 Technology of Energy Storage System  

 

แผนการเรียนสหกิจศึกษา กําหนดใหเรยีน ชุดวิชาสหกิจศึกษาและโครงงานวิจัย จํานวน 10 หนวยกิต 

2.2.2.1 ชุดวิชา สหกิจศึกษาและโครงงานวิจัย  

ฟส383 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 

PY383 Cooperative Education Preparation  

ฟส483 สหกิจศึกษาสาขาวิชาฟสิกส 6(0-18-0) 

PY483 Physics Co-operative  

ฟส484 โครงงานฟสิกสสําหรับสหกิจศกึษา 2(0-4-2) 

PY484 Physics Project for Co-operative  

ฟส485 สัมมนาฟสิกส 1(0-2-1) 

PY485 Physics Seminar 
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2.3 วิชาโท กําหนดใหเรียน 18 หนวยกิต จาก 3 กลุมวิชา ไดแก กลุมวิชาฟสิกสและ

ดาราศาสตร กลุมวิชาฟสิกสวัสดุและเทคโนโลยีวัสดุนาโน และกลุมวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและอุตสาหกรรม  

 

 2.3.1 กลุมวิชาฟสิกสและดาราศาสตร กําหนดใหเรียน 18 หนวยกิตจากชุดวิชา

ตอไปนี้ 

2.3.1.1 ชุดวิชา คณิตศาสตรและดาราศาสตร   

ฟส215 ดาราศาสตร  3(2-2-5) 

PY215 Astronomy   

ฟส276 วิธีทางคณิตศาสตรในฟสิกสและดาราศาสตร 3(2-2-5) 

PY276 Mathematical Methods in Physics and Astronomy  

2.3.1.2 ชุดวิชา ฟสิกสของสสารควบแนนและฟสิกสเชิงคํานวณ  

ฟส320 ฟสิกสของสสารควบแนน 3(2-2-5) 

PY320 Condensed Matter Physics  

ฟส371 ฟสิกสเชิงคํานวณ 3(2-2-5) 

PY371 Computational Physics  

2.3.1.3 ชุดวิชา ทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟาและกลศาสตรควอนตัม  

ฟส347 ทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟา 3(2-2-5) 

PY347 Electromagnetic Wave Theory   

ฟส356 กลศาสตรควอนตัม 3(2-2-5) 

PY356 Quantum Mechanics  
 

 2.3.2 กลุมวิชาฟสิกสวัสดุและเทคโนโลยีวัสดุนาโน กําหนดใหเรียน 18 หนวยกิตจาก

ชุดวิชาตอไปนี้ 

2.3.2.1 ชุดวิชา ฟสิกสวัสดุเบ้ืองตน และฟสิกสสถานะของแข็ง  

ฟส223 ฟสิกสวัสดุเบื้องตน 3(2-2-5) 

PY223 Introduction to Materials Physics  

ฟส224 ฟสิกสสถานะของแข็งและสารก่ึงตัวนํา 3(2-2-5) 

PY224 Solid State Physics and Semiconductors  

2.3.2.2 ชุดวิชา เทคโนโลยีระดับนาโน   

ฟส322 เทคโนโลยีระดับนาโนเบื้องตน 3(2-2-5) 

PY322 Introduction to Nanotechnology  

ฟส323 วัสดุนาโน วัสดุอัจฉริยะ และการประยุกต 3(2-2-5) 
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PY323 Nanomaterials, Smart Materials and Applications  

2.3.2.3 ชุดวิชา การหาสมบัติและลักษณะเฉพาะของวัสดุ  

ฟส324 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุและการวิเคราะหความเสยีหาย 3(2-2-5) 

PY324 Materials Characterization and Failure Analysis  

ฟส325 การประยุกตใชเทคโนโลยีฟสิกสวัสดุ 3(2-2-5) 

PY325 Applications of Materials Physics Technology  

 

 2.3.3 กลุมวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและอตุสาหกรรม กําหนดใหเรยีน 18 หนวยกิตจาก

ชุดวิชาตอไปนี้ 

2.3.3.1 ชุดวิชา เทคโนโลยีการวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม  

ฟส290 การวัดและเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

PY290 Introduction to Industrial Measurement and Instrumentation  

ฟส291 ระบบควบคุมอัตโนมัติเบื้องตน 3(2-2-5) 

ฟส291 Introduction to Automatic Control Systems  

2.3.3.2 ชุดวิชา การเช่ือมตอและระบบอนิเทอรเน็ตแหงสรรพส่ิง  

ฟส348 ระบบอินเทอรเนต็แหงสรรพสิ่งและอุปกรณอัจฉริยะ 3(2-2-5) 

PY348 Internet of Things Systems and Smart Devices  

ฟส349 การเชื่อมตอและสื่อสารขอมูลในระบบแอนะล็อกและดิจิทัลสําหรับการ

ประยุกตในอุตสาหกรรม 

3(2-2-5) 

PY349 Interfacing and Data Communication in Analog and Digital 

Systems for Industrial Applications 

 

2.3.3.3 ชุดวิชา เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ   

ฟส372 การเรียนรูของเครื่องเบื้องตน 3(2-2-5) 

PY372 Introduction to Machine Learning  

ฟส373 การเรียนรูของเครื่องสําหรับการวิเคราะหขอมูล 3(2-2-5) 

PY373 Machine Learning for Data Analytics  

 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี กําหนดใหเลือกเรียน ไมนอยกวา 12 หนวยกิต จากชุดวิชาใด ๆ ที่สนใจหรือ

สอดคลองตอยอดความเชี่ยวชาญจากสาขาวิชา ซึ่งเปดสอนภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยตอง

เรียนทุกรายวิชาในชุดวิชาที่เลือก 
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ความหมายของเลขรหัสวิชา 

1. ความหมายของรหัสตัวอักษร 

คณ หรอื MA หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาคณิตศาสตร 

คม หรอื CH หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาเคมี 

ชว หรือ BI หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาชีววิทยา 

ฟส หรือ PY หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาฟสิกส 

2. ความหมายของรหัสตัวเลข 

เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ชั้นปที่เปดสอน 

เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง หมวดวิชา 

เลขรหัสตัวสุดทาย หมายถึง ลําดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 

3. ความหมายของเลขรหัสวิชา สาขาวิชาฟสิกส 

0 หมวดวิชา ฟสิกสพื้นฐาน ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 

1 หมวดวิชา กลศาสตร คลื่น ดาราศาสตร มาตรวิทยา 

2 หมวดวิชา อุณหพลศาสตร สถิติ ฟสิกสของแข็ง ฟสิกสวัสดุ  

3 หมวดวิชา ฟสิกสพลาสมา ฟสิกสนิวเคลียร 

4 หมวดวิชา แมเหล็กไฟฟา อิเล็กทรอนิกส แมเหล็ก ทัศนศาสตร 

5 หมวดวิชา ฟสิกสแผนใหม ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ทฤษฎีควอนตัม 

6 หมวดวิชา สหสาขาวิชา 

7 หมวดวิชา คณิตศาสตร คอมพิวเตอร 

8 หมวดวิชา ปฏิบัติการ สัมมนา โครงงาน ฝกงาน สหกิจศึกษา 

9 หมวดวิชา ฟสิกสสิ่งแวดลอม ฟสิกสพลังงาน ฟสิกสอุตสาหกรรม 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ปที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

วิชาศึกษาทั่วไป  วิชาศึกษาทั่วไป  

ชุดวิชา การเรียนรูและการสื่อสารในศตวรรษท่ี 

21 

 ชุดวิชา ศิลปะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

นานาชาติ 

 

มศว191 การเรียนรูสูโลกในศตวรรษที่ 21  3(2-2-5) มศว193 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

3(2-2-5) 

มศว192 การใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) มศว194 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

3(2-2-5) 

วิชาแกน  วิชาแกน  

ชุดวิชา คณิตศาสตรวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 1  ชุดวิชา คณิตศาสตรวิทยาศาสตรพื้นฐาน 3  

คม100 เคมีท่ัวไป 1 3(3-0-6) คณ116 แคลคูลสั 2  3(3-0-6) 

คม190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) ชว171 บูรณาการชีวฟสิกสเพ่ือชีวิตประจาํวัน 2(2-0-4) 

ชว105 ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) ชุดวิชา ฟสิกสพื้นฐาน 1  

ชว195 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-2-1) ฟส168 ฟสิกสพื้นฐานและการประยุกตใน

เทคโนโลยี 

3(2-2-5) 

ชุดวิชา คณิตศาสตรวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 2  ฟส187 ปฏิบัติการขั้นตนสําหรบันกัฟสิกส 1(0-2-1) 

คณ115 แคลคูลสั 1 3(3-0-6)   

ฟส100 ฟสิกสทั่วไป 3(3-0-6)   

ฟส180 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1(0-2-1)   

  วิชาบังคับ  

  ชุดวิชา ฟสิกสพื้นฐาน 2  

  ฟส111 มาตรวิทยาพ้ืนฐานสาํหรบัฟสิกส 2(2-0-4) 

  ฟส172 คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 3(3-0-6) 

  ฟส188 การประดิษฐช้ินงานทางฟสิกส 1(0-2-1) 

รวมจํานวนหนวยกิต 21 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต 21 หนวยกิต 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ปที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

วิชาศึกษาทั่วไป  วิชาศึกษาทั่วไป  

ชุดวิชา มศว เพื่อสังคม  ชุดวิชา การพัฒนาทักษะการทํางานและการเปน

ผูประกอบการ 

 

มศว195 พลเมอืงสรางสรรคสังคม 3(2-2-5) มศว197 การพูดและการนาํเสนองานเพื่ออาชีพ 3(2-2-5) 

มศว196 ศาสตรและศลิปแหงการพัฒนาสังคม

อยางยั่งยืน 

3(2-2-5) มศว198 การเตรียมพรอมสูการทํางานและการเปน

ผูประกอบการ 

3(2-2-5) 

วิชาบังคับ  วิชาบังคับ  

ชุดวิชา ฟสิกสมูลฐาน 1  ชุดวิชา ฟสิกสมูลฐาน 2  

ฟส213 กลศาสตรคลาสสิก 3(2-2-5) ฟส201 ภาษาอังกฤษสําหรับฟสิกส 1 3(2-2-5) 

ฟส214 การสั่น คลื่น และทัศนศาสตร 4(3-2-7) ฟส222 ฟสิกสเชิงอุณหภาพและฟสิกสเชิงสถิติ 3(2-2-5) 

ฟส255 ฟสิกสแผนใหม 3(2-2-5) ฟส242 อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 3(2-2-5) 

ฟส274 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตนใน

ฟสิกส 

3(2-2-5)   

ฟส281 ปฏิบัติการข้ันกลางสําหรบันกัฟสิกส 1 1(0-3-0) วิชาโท 6 หนวยกิต 

รวมจํานวนหนวยกิต 20 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต 21 หนวยกิต 
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แผนการเรียนปกติ 

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ปที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

วิชาศึกษาทั่วไป    

ชุดวิชาวิถีชีวิตท่ีชาญฉลาด    

มศว211 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5)   

มศว213 การปรับตัวในสงัคมพลวัต 3(2-2-5)   

วิชาบังคับ  วิชาบังคับ  

ชุดวิชา ฟสิกสมูลฐาน 3  ชุดวิชา ฟสิกสมูลฐาน 4  

ฟส346 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 3(2-2-5) ฟส301 ภาษาอังกฤษสําหรับฟสิกส 2 3(2-2-5) 

ฟส354 กลศาสตรควอนตัมเบื้องตน 3(2-2-5) ฟส382 ปฏิบัติการข้ันสูงสําหรับนกัฟสิกส 2(0-4-2) 

ฟส381 ปฏิบัติการขั้นกลางสําหรับนักฟสิกส 2 1(0-3-0) วิชาโท 6 หนวยกิต 

วิชาโท 6 หนวยกิต วิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

รวมจํานวนหนวยกิต 19 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต 17 หนวยกิต 

 

แผนการเรียนปกติ 

ปที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

วิชาเฉพาะแผนการเรียน  วิชาเฉพาะแผนการเรียน  

ชุดวิชา การฝกประสบการณและโครงงานวิจัย   ชุดวิชา การฝกประสบการณและโครงงานวิจัย  

ฟส481 การฝกงาน* 1(0-3-0) ฟส485 สัมมนาฟสิกส 1(0-2-1) 

ฟส482 โครงงานฟสิกส 2(0-4-2)   

ชุดวิชา เอกเลือก 6 หนวยกิต วิชาเลือกเสร ี 6 หนวยกิต 

รวมจํานวนหนวยกิต 9 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต 7 หนวยกิต 

*สําหรับนสิิตท่ีเลือกเรยีนรายวิชา ฟส 482 การฝกงาน กําหนดใหลงทะเบียนเรียนช้ันปที่ 4 ภาคการศกึษาที่ 1 และฝกงานใน

ช้ันปที่ 3 ภาคฤดูรอน  
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แผนการเรียนสหกิจศึกษา 

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ปที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

วิชาศึกษาทั่วไป    

ชุดวิชาวิถีชีวิตท่ีชาญฉลาด    

มศว211 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5)   

มศว213 การปรับตัวในสงัคมพลวัต 3(2-2-5)   

วิชาบังคับ  วิชาบังคับ  

ชุดวิชา ฟสิกสมูลฐาน 3  ชุดวิชา ฟสิกสมูลฐาน 4  

ฟส346 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 3(2-2-5) ฟส301 ภาษาอังกฤษสําหรับฟสิกส 2 3(2-2-5) 

ฟส354 กลศาสตรควอนตัมเบื้องตน 3(2-2-5) ฟส382 ปฏิบัติการข้ันสูงสําหรับนกัฟสิกส 2(0-4-2) 

ฟส381 ปฏิบัติการข้ันกลางสําหรบัฟสิกส 2 1(0-3-0) วิชาเฉพาะแผนการเรียน  

  ชุดวิชา สหกิจศกึษาและโครงงานวิจัย   

  ฟส383 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 

  วิชาโท 6 หนวยกิต 

วิชาโท 6 หนวยกิต วิชาเลือกเสร ี 6 หนวยกิต 

รวมจํานวนหนวยกิต 19 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต 18 หนวยกิต 

 

แผนการเรียนสหกิจศึกษา 

ปที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ปที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

วิชาเฉพาะแผนการเรียน  วิชาเฉพาะแผนการเรียน  

ชุดวิชา สหกิจศกึษาและโครงงานวิจัย   ชุดวิชา สหกิจศกึษาและโครงงานวิจัย  

ฟส483 สหกิจศึกษาสาขาวิชาฟสกิส 6(0-18-0) ฟส484 โครงงานฟสิกสสาํหรับสหกิจศึกษา 2(0-4-2) 

  ฟส485 สัมมนาฟสิกส 1(0-2-1) 

  วิชาเลือกเสร ี 6 หนวยกิต 

รวมจํานวนหนวยกิต 6 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต 9 หนวยกิต 
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 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 1.1 วิชาบังคับ กําหนดใหเรียน จํานวน 4 ชุดวิชา รวม 24 หนวยกิต ดังนี้ 

  

1.1.1 ชุดวิชา การเรียนรูและการส่ือสารในศตวรรษที่ 21  

ศึกษาวิธีการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเอง การทํางานในศตวรรษที่ 21 การใช

ภาษาไทยเพื ่อ การติดตอสื ่อสาร ฝ กวิเคราะหและสังเคราะหสถานการณในชีว ิตประจําวันอยางมี

วิจารณญาณ ออกแบบแผนการ พัฒนาการเรียนรูในมหาวิทยาลัย สามารถเรียนรูและนําเสนอความรูโดย

ประยุกตใชเทคโนโลยี ดิจิทัลได 

 

มศว191 การเรียนรูสูโลกในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 

SWU191 Learning to the World of 21st Century  

 ศึกษาแนวคิดการเรียนรูและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู 

การพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปญญาเพื่อแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ริเริ่มสิ่งใหมและออกแบบชีวิตการ

เรียนรู ในมหาวิทยาลัยของตนเองอยางมีเปาหมาย รวมถึงถายทอดความรูที่ไดจากการเรยีนรูดวยตนเอง

อยางสรางสรรค 

 

มศว192 การใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 

SWU192 Thai Language for Communication  

 ศึกษาและฝกปฏิบัติการใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร การรับสารและสงสารในสถานการณตาง ๆ ได

อยาง มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสื่อความหมายอยางถูกตองและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

 

1.1.2 ชุดวิชา ศิลปะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 

    ศึกษาและฝกปฏิบัติการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเนนการฟง การพูด การ

อาน และการเขียนภาษาอังกฤษ ในฐานะภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ผานการทําแบบฝกหัดการ

ฟง การพูด การอาน และการเขียน โดยใชกระบวนการเรียนรูสื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้ง

ในและนอกหองเรียน 
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มศว193 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางมปีระสิทธิภาพ 3(2-2-5) 

SWU193 Listening and Speaking for Effective English Communication  

 ศึกษาและฝกปฏิบัติการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเนนการฟงและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะภาษา 

ตางประเทศในสถานการณตางๆ ผานกระบวนการเรยีนรู สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลายทั้งใน

และ นอกหองเรยีน 

 

มศว194 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 3(2-2-5) 

SWU194 Reading and Writing for Effective English Communication  

 ศึกษาและฝกปฏิบัติการใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร การรับสารและสงสารในสถานการณตาง ๆ ได

อยาง มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสื่อความหมายอยางถูกตองและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

 

1.1.3 ชุดวิชา มศว เพื่อสังคม  

    ศึกษาบทบาทหนาที ่ความรับผิดชอบของตนเองในฐานะพลเมืองที่มี

คุณภาพ ทั้งในสังคมกายภาพและสังคมดิจิทัล การอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมที่มีความหลากหลายทางความคิด 

เปนพลเมืองที่สรางสรรค สังคม โดยเขาใจความแตกตางทางพหุวัฒนธรรมและการถายทอดทางภูมิปญญา

ของสังคมไทย ความหลากหลาย ของสภาพสังคม การวิเคราะหปญหาสังคม เสนอแนะแนวทางพัฒนาสังคม

ที่สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนของสหประชาชาต ิ(SDGs) 

 

มศว195 พลเมืองสรางสรรคสังคม 3(2-2-5) 

SWU195 Creative Citizen for Society  

 ศึกษาการเปนพลเมืองที่มีความคิดที ่หลากหลาย และภูมิปญญาที่เปนรากฐานทางความคิดของ

สังคมไทย การมีสวนรวมแสดงบทบาทและความรับผิดชอบของตนเองในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพภายใต

ประชาคมที่ตนอาศัยอยู รวมถึงในสังคมดิจิทัล การเปนพลเมืองดิจิทัลที่รูเทาทันและสรางสรรคสังคม การอยู

รวมกับผูอื ่นในฐานะผูนํา และผูตามไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ การดําเนินชีวิตในสังคมที่มีความ

หลากหลายทางความคิดและพหุวัฒนธรรม และการจัดการปญหาความขัดแยงในสังคมดวยสันติวิธีดวย

กระบวนการคิดอยางเปนระบบ 

 

มศว196 ศาสตรและศิลปแหงการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน 3(2-2-5) 

SWU196 Science and Art of Sustainable Social Development  

 ศึกษาแนวคิดเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) ขององคการสหประชาชาติ การวิเคราะห

ปญหา สังคมและโอกาสในการปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่จะสงผลตอพลเมืองในสังคม ฝกปฏิบัติ

ใชกระบวนการ ออกแบบทางความคิดและการแกปญหาอยางเปนระบบผานกระบวนการวิจัย การออกแบบ
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โครงการเพื่อแกปญหา การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการเก็บขอมูลทางสังคมศาสตร และการ

ถายทอดแนวคิดการพัฒนา สังคมและผลการดําเนินโครงการท่ีผานการศึกษาคนควาอยางเปนระบบ 

 

1.1.4 ชุดวิชา การพฒันาทักษะการทํางานและการเปนผูประกอบการ 

    ศึกษาหลักการสื่อสารเพื ่อการทํางานรวมกัน บนพื้นฐานความเขาใจ

ตนเองและผูอื ่น ลักษณะการทํางานในองคการ แนวคิดการเปนผูประกอบการ การนําเสนอเรื่องราวที ่มี

คุณคาและเกิดประโยชน ตอการทํางาน การเปนผูประกอบการในโลกดิจิทัล และจริยธรรมในการทํางานและ

การประกอบธุรกิจ 

 

มศว197 การพูดและการนําเสนองานเพ่ืออาชีพ 3(2-2-5) 

SWU197 Speaking and Presentation for Careers  

 ศึกษาการใชภาษาถอยคําและภาษาทาทางในการทํางานรวมกับผูอื่นใหเหมาะสมตามกาลเทศะใน

ยุคสังคมที่เปลี่ยนแปลง การพูดและการนําเสนอเรื่องราวที่มีคุณคาผานสื่อดิจิทัล การรับฟง การวิพากษและ

แสดง ความคิดเห็นอยางสรางสรรค เพ่ือประโยชนตอการประกอบอาชีพและการสรางรายได 

 

มศว198 การเตรียมพรอมสูการทํางานและการเปนผูประกอบการ 3(2-2-5) 

SWU198 Preparation for Working and Entrepreneurship  

 ศึกษาการทํางานและลักษณะการเปนผูประกอบการ รวมถึงจริยธรรมที่เก่ียวของ การทํางานรวมกับ

ผูอื ่น โดยแสดงบทบาทตามภาวะผูนําและผูตามบนพื้นฐานความเขาใจตนเองและผูอื่นอยางลึกซึ้ง การใช

วิจารณญาณ ในการวิเคราะหและสังเคราะหแผนการแกปญหาในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพดวย

กระบวนการเรียนรูโดยใช ปญหาเปนฐาน รวมถึงพื้นฐานเริ่มตนในการประกอบการและการสรางแบรนดจาก

จุดเดนในตนเองอยางสรางสรรค และการประเมินคุณภาพของแผนการประกอบการอยางเปนระบบ 

 

1.2 วิชาเลือก กําหนดใหเลือกเรียน จํานวน 1 ชุดวิชา รวม 6 หนวยกิต จากรายวิชาดังนี้ 
 

1.2.1 ชุดวิชา วิถีชีวิตท่ีชาญฉลาด  

    ศึกษาความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ และ

กระบวนการเรียนรู ทางสังคมที่เก่ียวของกับการปรับตัวและอยูรวมกับสิ่งแวดลอมอยางสมดุล พัฒนาสุขภาพ

และวิถีชีวิตเชิงสรางสรรค และการปรับตัวในสังคมพลวัต 

 

 

 

 



35 

 

มศว291 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

SWU291 Healthy Lifestyle  

 ศึกษาองคประกอบและการพัฒนาสุขภาพแบบองครวม โรคไมติดตอเรื้อรังกับพฤติกรรมการใชชีวิต 

ของมนุษยรวมทั้งปจจัยที่มีผลตอสุขภาพ ความสําคัญของอาหาร โภชนาการ และออกกําลังกาย การเลือก

บริโภคดวยปญญาและการพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสรางสรรค 

 

มศว293 การปรับตัวในสังคมพลวัต 3(2-2-5) 

SWU293 Adaptation in the Dynamic Society  

 ศึกษาปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปจจัยที่สงผลตอการแสดงพฤติกรรม การรูเทาทัน

อารมณ และการฟนคืนกลับเมื่อพบปญหาในชีวิต กระบวนการเรียนรูแบบสืบสอบเพื่อความเขาใจ และการ

ปรับตัวในสังคมพลวัตไดอยางเหมาะสม 

 

  2. หมวดวิชาเฉพาะ  กําหนดใหเรียน ไมนอยกวา 93 หนวยกิต ดังน้ี  

 2.1 วิชาแกน กําหนดใหเรียน จํานวน 4 ชุดวิชา รวม 24 หนวยกิต 

 

2.1.1 ชุดวิชา คณิตศาสตรวิทยาศาสตรพื้นฐาน 1  

    อธิบายหลักการพื้นฐานทางทางเคมีในหัวขอ ปริมาณสัมพันธ โครงสราง

อะตอม แกส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีอินทรีย สารชีวโมเลกุล เคมีนิวเคลียร 

และเคมีสิ่งแวดลอม และทางชีววิทยาในหัวขอ โมเลกุลพื้นฐานสําหรับสิ่งมีชีวิต สมบัติของสิ่งมีชีวิต การ

จัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร สารเคมีของชีวิต เซลลและเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร กลไกของ

วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสรางและหนาที่ของพืชและสัตว นิเวศวิทยา พฤติกรรม

วิทยา และความสําคัญของชีววิทยาตอโลกสมัยใหม พรอมปฏิบัติการที่สอดคลองกับเน้ือหาบรรยาย 

 

คม100 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 

CH100 General Chemistry I  

 ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม แกส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส  

เคมีอินทรีย สารชีวโมเลกุล เคมีนิวเคลยีร และเคมีสิ่งแวดลอม 
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คม190 ปฏิบัติการเคมทีั่วไป 1 1(0-3-0) 

CH190 General Chemistry Laboratory I  

 ฝกทักษะการใชอุปกรณพื้นฐานทางเคมี ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ ทําการทดลองและ

วิเคราะหผลที่เกี่ยวกับปริมาณสัมพันธ คาคงตัวของแกส การลดลงของจุดเยือกแข็ง การจัดเรียงอนุภาคใน

ของแข็ง อินดิเคเตอร การไทเทรต การทดสอบหมูฟงกชันในสารประกอบอินทรีย การทดสอบสมบัติของสาร

ชีวโมเลกุล 

 

ชว105 ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 

BI105 General Biology  

โมเลกุลพื้นฐานสําหรับสิ่งมีชีวิต สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร 

สารเคมีของชีวิต เซลลและเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

โครงสรางและหนาที่ของพืชและสัตว นิเวศวิทยา พฤติกรรมวิทยา และความสําคัญของชีววิทยาตอโลก

สมัยใหม 

 

ชว195 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-2-1) 

BI195 General Biology Laboratory  

ปฏิบัติการทางชีววิทยาเบื้องตนที่สอดคลองกับรายวิชาชีววิทยาทั่วไป การจัดการขอมูลทางชีววิทยา 

การใชกลองจุลทรรศน การแบงเซลล การถายทอดพลังงานในเซลล การประยุกตใชความรูพันธุศาสตร การ

คัดเลือกโดยธรรมชาติและวิวัฒนาการ ความหลากหลายและการจัดจําแนกสิ่งมีชีวิต และนิเวศวิทยา 
 

2.1.2 ชุดวิชา คณิตศาสตรวิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 

    อธิบายหลักการพื ้นฐานทางแคลคูลัสในลิมิตและความตอเนื ่องของ

ฟงกชัน อนุพันธของฟงกชันตัวแปรเดียวและการประยุกต ปริพันธและการประยุกต และทางฟสกสในหัวขอ 

กลศาสตรของระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตรของของไหล ความรอน และอุณหพล

ศาสตร คลื่น เสียง แสง ไฟฟากระแสตรง ไฟฟากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส สนามไฟฟาและอันตรกิริยาทาง

ไฟฟาสนามแมเหล็กและอันตรกิริยาทางแมเหล็ก สนามแมเหล็กไฟฟาที่ขึ ้นกับเวลา สัมพัทธภาพพิเศษ 

ฟสิกสควอนตัม ฟสิกสนิวเคลียร พรอมปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาบรรยาย 

 

คณ115 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

MA115 Calculus I  

ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชันตัวแปรเดียวและการประยุกต ปริพันธและ

การประยุกต 
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ฟส100 ฟสิกสทั่วไป 3(3-0-6) 

PY100 General Physics  

กลศาสตรของระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตรของของไหล ความรอน และ

อุณหพลศาสตร คลื่น เสียง แสง ไฟฟากระแสตรง ไฟฟากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส สนามไฟฟาและอันตร

กิริยาทางไฟฟาสนามแมเหล็กและอันตรกิริยาทางแมเหล็ก สนามแมเหล็กไฟฟาที่ขึ้นกับเวลา สัมพัทธภาพ

พิเศษ ฟสิกสควอนตัม ฟสิกสนิวเคลียร พรอมตัวอยางปรากฏการณที่เก่ียวของ 

 

ฟส180 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1(0-2-1) 

PY180 General Physics Laboratory  

ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี ่ยวกับ การวัดอยางละเอียด การใชมัลติมิเตอร การใชออสซิลโลสโคป การ

เคลื่อนท่ี ของไหล กฎของบอยล เสียง แสงและทัศนูปกรณ ไฟฟา ความตานทานไฟฟา แมเหล็ก 

 

2.1.3 ชุดวิชา คณิตศาสตรวิทยาศาสตรพื้นฐาน 3 

    อธิบายหลักการพื ้นฐานทางแคลคูลัสในหัวขอ ลําดับและอนุกรมของ

จํานวนจริง อนุกรมกําลัง อนุกรมอนันต ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันหลายตัว

แปร อนุพันธยอย และทางชีวฟสิกสที่เก่ียวของกับชีวิตประจําวันในหัวขอ กลไกการทํางานของระบบรางกาย

กับฟสิกสที่เกี ่ยวของ การรักษาดุลยภาพเบื้องตนของสิ่งมีชีวิตควบคูกับอุณหพลศาสตร การประยุกตใช

ชีววิทยาระดับโมเลกุลควบคูกับกลศาสตรของไหล และหลักการถายโอนประจุไฟฟาในการพัฒนาวิธีการ

ตรวจสอบวินิจฉัยโรค  

 

คณ116 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

MA116 Calculus II  

 ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง อนุกรมกําลัง อนุกรมอนันต ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและความ

ตอเนื่องของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย 
 

ชว171 บูรณาการชีวฟสิกสเพื่อชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 

BI171 Integrative of Biophysics for Daily Life  

ความรูพื้นฐานทางชีวฟสิกสที ่เกี ่ยวของกับชีวิตประจําวันในหัวขอ กลไกการทํางานของระบบ

รางกายกับฟสิกสที ่เกี ่ยวของ การรักษาดุลยภาพเบื ้องตนของสิ ่งมีชีวิตควบคูกับอุณหพลศาสตร การ

ประยุกตใชชีววิทยาระดับโมเลกุลควบคูกับกลศาสตรของไหล และหลักการถายโอนประจุไฟฟาในการพัฒนา

วิธีการตรวจสอบวินิจฉัยโรค 
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2.1.4 ชุดวิชา ฟสิกสพื้นฐาน 1 

    อธิบายหลักการฟสิกสพ้ืนฐานที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีในปจจุบัน เพื่อให

เขาใจการบูรณาการขององคความรูฟสิกสพื้นฐานกับการสรางเทคโนโลยีตาง ๆ และหลักการฟสิกสเชิง

คณิตศาสตร พรอมทั้งทําปฏิบัติการฟสิกสโดยใชเทคโนโลยีของเซนเซอรและคอมพิวเตอรในการตรวจวัด

สัญญาณและการแปรผลขอมูล 

 

ฟส168 ฟสิกสพ้ืนฐานและการประยุกตในเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

PY168 Basic Physics and Applications in Technology  

 หลักการฟสิกสพื้นฐานในเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับกลศาสตร การวาดภาพดิจิทัล 3 มิติ เทคโนโลยี

แขนกล ที่เกี ่ยวของกับแมเหล็กไฟฟา แบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง การสื่อสาร ที่เกี่ยวของกับฟสิกสอนุภาค 

เทคโนโลยีการแพทย ที่เกี่ยวของกับกลศาสตรควอนตัม พลังงานสะอาด เครื่องจักรจุลภาค เซนเซอร ท่ี

เก่ียวของกับเทคโนโลยีอวกาศ  เทคโนโลยีเมอืงอัจฉริยะ ใชแนวคิดทางฟสิกสเพื่อแกปญหาในหัวขอขางตน 

 

ฟส187 ปฏิบัติการขั้นตนสําหรับนักฟสิกส 1(0-2-1) 

PY187 Introductory Laboratory for Physicist  

ปฏิบัติการในเรื ่องที ่เกี ่ยวกับ กลศาสตร กลศาสตรของไหล คลื่นเสียง แสงและทัศนูปกรณ 

ปรากฏการณไฟฟาและแมเหล็ก โดยใชเซนเซอรเพ่ือตรวจวัดสัญญาณ และแปรผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร 

 

2.2 วิชาเอก  

2.2.1 วิชาบังคับ กําหนดใหเรยีน จํานวน 5 ชุดวิชา รวม 41 หนวยกิต 

2.2.1.1 ชุดวิชา ฟสิกสพื้นฐาน 2 

    อธิบายหลักการมาตรวิทยาพื้นฐานในหัวขอ ปริมาณทางกายภาพ ระบบ

หนวย ระบบของการวัด การวิเคราะหและการแสดงผลการวัด ความไมแนนอนและรายการความไมแนนอน 

มาตรฐานทางมาตรวิทยาและวัสดุอางอิง การเทียบมาตรฐานอุปกรณ และการสืบมาตรฐานการประจักษจริง

ของหนวย และคณิตศาสตรสําหรับฟสิกสในหัวขอ สมการเชิงอนุพันธ สมการเชิงอนุพันธยอย ขอปญหาคา

ขอบ เวกเตอรเชิงวิเคราะหชั้นสูง อนุกรม ผลการแปลงลาปลาซและฟูเรียร และทําปฏิบัติการออกแบบและ

ประดิษฐชิ้นงานทางฟสิกสโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีการสรางตนแบบ 
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ฟส111 มาตรวิทยาพ้ืนฐานสําหรบัฟสิกส 2(2-0-4) 

PY111 Basic Metrology for Physics  

หลักการทางมาตรวิทยาพ้ืนฐาน ในหัวขอ ปริมาณทางกายภาพ ระบบหนวย ระบบของการวัด การ

วิเคราะหและการแสดงผลการวัด ความไมแนนอนและรายการความไมแนนอน มาตรฐานทางมาตรวิทยา

และวัสดุอางอิง การเทียบมาตรฐานอุปกรณ และการสืบมาตรฐานการประจักษจริงของหนวย ประยุกตใช

ความรูทางมาตรวิทยาพื้นฐานกับการวัดทางฟสิกส 
 

ฟส172 คณิตศาสตรสําหรบัฟสิกส 3(3-0-6) 

PY172 Mathematics for Physics  

หลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับฟสิกสในเนื้อหา สมการเชิงอนุพันธ สมการเชิงอนุพันธยอย 

ขอปญหาคาขอบ เวกเตอรเชิงวิเคราะหชั้นสูง อนุกรม ผลการแปลงลาปลาซและฟูเรียร 

 

ฟส188 การประดิษฐชิ้นงานทางฟสิกส 1(0-2-1) 

PY188 Physics Prototype Fabrications  

 ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานทางดานการเขียนแบบ ในหัวขอ การวาดภาพไอโซเมตริกและออบลิค 

และการวาดภาพตัดและภาพฉาย ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวาดภาพ 2 มิติ และแบบจําลอง 3 มิติ ใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรในการแปลงไฟลตนแบบ 3 มิติใหเหมาะสมกับเครื ่องสรางตนแบบแตละชนิด ใช

เครื่องมือชางพื้นฐาน เครื่องขัดและเครื ่องสรางตนแบบ/เครื่องสรางตนแบบรวดเร็วไดอยางถูกตองและ

ปลอดภัย และออกแบบและสรางชิ้นงานทางฟสิกสอยางงายโดยใชเคร่ืองสรางตนแบบชนิดตาง ๆ 

 

2.2.1.2 ชุดวิชา ฟสิกสมูลฐาน 1  

    อธิบายหลักการในเนื้อหาและองคความรูทาง กลศาสตรคลาสสิก การสั่น 

คลื่น และทัศนศาสตร และฟสิกสแผนใหม ประยุกตใชคณิตศาสตรในการแกปญหาที่เกี่ยวของ พรอมทั้งทํา

ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาการบรรยาย และฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการแกปญหา

ทางฟสิกสเบื้องตน 

 

ฟส213 กลศาสตรคลาสสิก 3(2-2-5) 

PY213 Classical Mechanics  

 หลักการทางกลศาสตรคลาสสิกในหัวขอ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน พลศาสตรของอนุภาคเดี่ยว 

ระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง การสั่น แรงสูศูนยกลาง กฏของความโนมถวง กลศาสตรแบบลากรานจและ

แบบแฮมิลตันเบื้องตน ประยุกตใชคณิตศาสตรในการแกปญหาทางกลศาสตรคลาสสิก 
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ฟส214 การสั่น คลื่น และทัศนศาสตร 4(3-2-7) 

PY214 Vibrations, Waves and Optics  

 หลักการทางคณิตศาสตรเบื้องตนในหัวขอ จํานวนเชิงซอน อนุกรมฟูเรียร และการแปลงฟูเรียร 

และหลักการทางการสั่น คลื่น และทัศนศาสตรในหัวขอ การสั่นชนิดคูควบ สมการคลื่นใน 1 มิติ คลื่นตาม

ขวาง คลื่นนิ่ง คลื่นตามยาว สมการคลื่นใน 2 และ 3 มิติ คลื่นแมเหล็กไฟฟา การสะทอนและการหักเห 

สมการของเฟรสเนล หลักการของแฟรมา วิธีการเมทริกซในระบบทัศนศาสตรเชิงเรขาคณิต การแทรกสอด

ของคลื ่นแสง มาตรเชิงแสง การเลี้ยวเบนของคลื ่นแสง โพลาไรเซซันของแสง การสรางแสงโพลาไรซ 

ประยุกตใชคณิตศาสตรในการแกปญหาทางการสั่น คลื่น และทัศนศาสตร 
 

ฟส255 ฟสิกสแผนใหม 3(2-2-5) 

PY255 Modern Physics  

 หลักการทางฟสิกสยุคใหมในเนื้อหา ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ปรากฏการณที่เกี่ยวของกับทวิภาพ

ของคลื ่นและอนุภาค สเปคตรัมของอะตอม แบบจําลองอะตอมของบอร ฟสิกสของอะตอม พันธะของ

อะตอมและโมเลกุล สมบัติของแข็ง สภาพนําไฟฟา สภาพแมเหล็ก สารก่ึงตัวนํา ฟสิกสนิวเคลียรและอนุภาค

มูลฐาน 

 

ฟส274 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตนในฟสิกส 3(2-2-5) 

PY274 Introductory Computer Programming in Physics  

 ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานทางการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตนโดยใชภาษาระดับสูง ใน

หัวขอ ตัวแปร นิพจน การดำเนินการทางคณิตศาสตร การสั่งการรับและสงขอมูล การสั่งการตัดสินใจ การ

สั ่งการวนซ้ำ การสรางแถวลำดับและตัวชี ้ขอมูล การสรางฟงกชันและโปรแกรมยอย เขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอรสำหรับการดำเนินการทางคณิตศาสตร การสั่งการรับ/สงขอมูล การสั่งการตัดสินใจ การสั่งการ

วนซ้ำ การสรางแถวลำดับและตัวชี้ขอมูล การสรางฟงกชันและโปรแกรมยอย ใชโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับ

การวิเคราะหขอมูล การนำเสนอขอมูล และการคำนวณเชิงฟสิกส และประยุกตการเขียนโปรแกรม/การใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับฟสิกสเชิงคำนวณเบื้องตน 
 

 

ฟส281 ปฏิบัติการขั้นกลางสําหรับนกัฟสิกส 1 1(0-3-0) 

PY281 Intermediate Laboratory for Physicist 1  

ปฏิบัติการทดลอง วิเคราะหผลการทดลองโดยใชแบบจําลองหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร และเขียน

รายงานผลการทดลองฉบับเต็ม เพื่อใหเขาจากหลักการทางฟสิกส ในหัวขอ กลศาสตร การสั่น คลื่น และ

ทัศนศาสตร และฟสิกสแผนใหม 
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2.2.1.3 ชุดวิชา ฟสิกสมูลฐาน 2  

    อธิบายหลักการในเนื้อหาและองคความรูทางฟสิกสเชิงอุณหภาพและ

ฟสิกสเชิงสถิติ และอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ประยุกตใชองคความรูทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุนการ

ทดลองทางฟสิกส พรอมทั้งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคทางวิชาการ และวิชาชีพทางฟสิกส 
 

ฟส201 ภาษาอังกฤษสำหรับฟสิกส 1 3(2-2-5) 

PY201 English for Physics 1  

 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนการฟง  การฝกออกเสียง  การอาน  การใชคําศัพท  สํานวน 

และรูปประโยคเพื่อวัตถุประสงคทางวิชาการ และวิชาชีพทางฟสิกส 

 

ฟส222 ฟสิกสเชิงอุณหภาพและฟสิกสเชิงสถิติ 3(2-2-5) 

PY222 Thermal and Statistical Physics  

หลักการทางอุณหพลศาสตรในเนื้อหา ตัวแปรสภาวะ ฟงกชันสถานะ กฏขอที่ศูนย กฎขอที่หนึ่ง 

การขยายตัวแบบยอนกลับได การขยายตัวที่ไมสามารถยอนกลับได กาซในอุดมคติและวานเดอรวาลล กฎขอ

ที่สอง วัฏจักรคารโนตประสิทธิภาพสูงสุด พลังงานศักยทางอุณหพลศาสตร ความสัมพันธของแมกซเวลล 

การเปลี่ยนเฟสอยางตอเนื่องและไมตอเนื่อง จุดวิกฤต กฎขอที่สาม เอนโทรป สถิติแบบแมกซเวลล-โบลต

มันน เฟรมี-ดิแรก และโบส-ไอนสไตน 
 

ฟส242 อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 3(2-2-5) 

PY242 Electronics Fundamentals  

ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส ในหัวขอ ทฤษฎีการวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรง 

ไดโอดและการประยุกต ไบโพลารทรานซิสเตอรและการประยุกต ทรานซิสเตอรสนามไฟฟาและการ

ประยุกต ออปแอมปและการประยุกต และแหลงจายกำลังไฟฟาที่มีการรักษาระดับแรงดัน ใชเครื่องมือวัด

ทางไฟฟาในการปฏิบัติการทดลองทางอิเล็กทรอนิกส ออกแบบแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสโดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอร และประยุกตใชความรูอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตนเพื่อสนับสนุนการทดลองทางฟสิกส 

 

2.2.1.4 ชุดวิชา ฟสิกสมูลฐาน 3  

    อธิบายและเช ื ่อมโยงหลักการในเนื ้อหาและองคความรู ทางทฤษฎี

แมเหล็กไฟฟา และกลศาสตรควอนตัมเบื้องตน ปฏิบัติการที่เก่ียวของ ประยุกตใชคณติศาสตรและโปรแกรม

คอมพิวเตอรในการสรางแบบจําลองทางแมเหล็กไฟฟาอยางงายเพ่ือการใชงานดานตาง ๆ  
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ฟส346 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 3(2-2-5) 

PY346 Electromagnetic Theory  

 สนามไฟฟาสถิต สนามแมเหล็กสถิต สนามไฟฟา-สนามแมเหล็กที ่ข ึ ้นกับเวลา ประยุกตใช

คณิตศาสตรและเชื่อมโยงความรูเทคโนโลยีที่เกี ่ยวของกับสนามไฟฟาสถิตและสนามแมเหล็กสถิต ไดอยาง

ถูกตองตามหลักการทางฟสิกส 

 

ฟส354 กลศาสตรควอนตัมเบื้องตน 3(2-2-5) 

PY354 Introduction to Quantum Mechanics  

 สมมติฐานของกลศาสตรควอนตัม ฟงกชันคลื่น สมการชเรอดิงเงอรที่ไมขึ้นกับเวลา ระบบบอศักย

แบบตาง ๆ ระบบตัวกวัดแกวงฮารมอนิก สมการชเรอดิงเงอรที่ขึ้นกับเวลา อะตอมของไฮโดรเจน และบท

ประยุกตในอุปกรณสารก่ึงตัวนํา 
 

ฟส381 ปฏิบัติการขั้นกลางสําหรับนกัฟสิกส 2 1(0-3-0) 

PY381 Intermediate Laboratory for Physicist 2  

 ปฏิบัติการทดลอง วิเคราะหผลการทดลองโดยใชแบบจําลองหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร และเขียน

รายงานผลการทดลองฉบับเต็ม เพ่ือเขาใจหลักการทางฟสิกส ในหัวขอ ฟสิกสควอนตัม และแมเหล็กไฟฟา 

 

2.2.1.5 ชุดวิชา ฟสิกสมูลฐาน 4 

    ทําการปฏิบัติการโดยใชเครื่องมือวัดและเทคนิคการวิเคราะหขั้นสูงเพ่ือ

เตรียมความพรอมในการทํางานวิจัยในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน พรอมทั้งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค

ทางวิชาการ และวิชาชีพทางฟสิกส โดยเนนการวิเคราะห การตีความเนื้อหาผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย และ

การนําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษไดอยางมีมาตรฐาน 

 

ฟส301 ภาษาอังกฤษสำหรับฟสิกส 2 3(2-2-5) 

PY301 English for Physics 2  

 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนการสรุปความ การวิเคราะห การตีความ การฝกทักษะการ

เขียน และพูดเพื่อนําเสนอผลงานวิชาการ/การคนควา/ผลงานวิจัยทางฟสิกสเปนภาษาอังกฤษไดอยางมี

มาตรฐาน 

ฟส382 ปฏิบัติการขั้นสูงสำหรับนักฟสิกส 2(0-4-2) 

PY382 Advanced Laboratory for Physicist  

 ปฏิบัติการทดลองโดยการใชเครื่องมือวัด แบบจำลองหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรและเทคนิคการ

วิเคราะหขั้นสูง การแปรผลการทดลอง การวิเคราะหผลการทดลอง และเขียนรายงานผลการทดลองฉบับ

เต็ม เพ่ือเขาใจหลักการทางฟสิกสและศาสตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
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2.2.2 วิชาเฉพาะแผนการเรียน กําหนดใหนสิิตเลือกเรียนเพียง 1 แผน ดังตอไปนี้ 

แผนการเรียนปกติ กําหนดใหเรียน ชุดวิชาการฝกประสบการณและโครงงานวิจัย จํานวน 4 หนวยกิต และ

ชุดวิชาเอกเลือก จํานวน 6 หนวยกิต รวม 10 หนวยกิต 

 

2.2.2.1 ชุดวิชา การฝกประสบการณและโครงงานวิจัย  

ศึกษาคนควาขอมูล ดําเนินการทําวิจัยและฝกปฏิบัติงาน และ

นําเสนอองคความรู ที ่เกี ่ยวของกับโครงงานวิจัยและการทํางานในสถานประกอบการ เพื่อเปนเพิ ่มพูน

ประสบการณทางฟสิกสและองคความรูที่เก่ียวของ 

ฟส481 การฝกงาน 1(0-3-0) 

PY481 Practicum  

การฝกงานในสถานประกอบการของเอกชนหรือสวนราชการโดยใชเวลาฝกงานไมนอยกวา 150 

ชั่วโมง เพื่อสรางเสริมประสบการณในการประยุกตใชความรูทางฟสิกส ฟสิกสเทคโนโลยี เทคโนโลยีดิจิทัล 

และศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ กับการปฏิบัติงานจริง 

 

ฟส482 โครงงานฟสิกส 2(0-4-2) 

PY482 Physics Project  

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีสนใจ การวางแผนการดำเนินโครงงาน ดำเนินการทดลอง  

จัดทำรายงานของโครงงานวิจัย และนำเสนอโครงงานวิจัย 

 

ฟส485 สัมมนาฟสิกส 1(0-2-1) 

PY485 Physics Seminar  

การสัมมนาครอบคลุมหัวขอการทดลองและทฤษฎีทางฟสิกส ฟสิกสเทคโนโลยีที่ทันสมัย  โดยตอง

เสนอหัวขอสัมมนาที่เหมาะสม เพ่ือบรรยายในท่ีสัมมนาใหเกิดการอภิปรายและตั้งคำถามในที่สัมมนา 

 

2.2.2.2 ชุดวิชา เอกเลือก กําหนดใหเลือกเรียน จํานวน 1 ชุดวิชา รวม 6 หนวย

กิต โดยเลือกจากรายวิชาในชุดวิชาของกลุมวิชาโท ที่ไมใชชุดวิชาในวิชาโทของตนเอง หรือชุดวิชาเลือกของ

ภาควิชาฟสิกส ดังกลุมวิชาตอไปนี้ 

 

2.2.2.2.1 ชุดวิชา คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส  

ใชพีชคณิตเชิงเสนสําหรับฟสิกส และดิแรกเดลตาฟงกชันใน

ทฤษฎีการกระจาย แคลคูลัสของการแปร ฟงกชันกรีน สมการอินทิกรัล 
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ฟส471 พีชคณิตเชิงเสนสําหรับฟสิกส 3(2-2-5) 

PY471 Linear Algebra for Physics  

ปริภูมิเวกเตอรเชิงเสน ความเปนอิสระเชิงเสน ฐานหลักและมิติ ปริภูมิผลคูณภายในกระบวนการ

ทําใหเปนออรทอนอรมัลของแกรมชมิท ตัวดําเนินการเชิงเสน ทวิภาคของปริภูมิเวกเตอร สัญกรณดิแรก 

ตัวแทนเมทริกซของตัวดําเนินการเชิงเสน ตัวดําเนินการเฮอมิทเทียน และยูนิทารี การแปลงยูนิทารี การ

ดําเนินการทางเมทรกิซ คาลักษณะเฉพาะและเวกเตอรลักษณะเฉพาะของตัวดําเนินการ ปริภูมิฮิลเบิรต และ

สัจพจนพื้นฐานของกลศาสตรควอนตัม 

 

ฟส472 เรื่องคัดเฉพาะทางฟสิกสเชิงคณิตศาสตร 3(2-2-5) 

PY472 Selected Topics in Mathematical Physics  

ดิแรกเดลตาฟงกชันในทฤษฎีการกระจาย แคลคูลัสของการแปร ฟงกชันกรีน สมการอินทิกรัล 

 

2.2.2.2.2 ชุดวิชา ฟสิกสเชิงทฤษฎี  

ใชหลักการกลศาสตรของไหล และฟสิกสเชิงสถิติ ในงานดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ฟส412 กลศาสตรของไหล 3(2-2-5) 

PY412 Fluid Mechanics  

ธรรมชาติและสมบัติของของไหล สมการความตอเนื่องและการอนุรักษมวล สมการการเคลื่อนท่ี

และสมดุลของโมเมนตัม ปริมาตรควบคุมและทฤษฎีบทการขนสงของ เรยโนลด การอนุรกัษพลังงาน ทฤษฎี

บทการไหลเวียนของเคลวินและทฤษฎีบทของเฮ็ลมฮ็อลทซ ทฤษฎีบทของแบรนูลลี ความหนืดของของไหล 

สมการนาเวียร-สโตกส เลขเรยโนลดและรูปแบบการไหล การไหลแบบศักย ชั้นขอบเขต การประยุกตเชิง

วิศวกรรม 

 

ฟส421 ฟสิกสเชิงสถิติ 3(3-0-6) 

PY421 Statistical Physics  

กฎของอุณหพลศาสตร การอธิบายเชิงสถิติของระบบอนุภาค พารทิชันฟงกชันและแกรนดพารทิชัน 

ฟงกชันของระบบอยางงาย ความเก่ียวเนื่องกับปริมาณทางอุณหพลศาสตร 
 

2.2.2.2.3 ชุดวิชา ฟสิกสเชิงคํานวณ  

ใชคอมพิวเตอรเพื่อแกปญหาทางคณิตศาสตร และการจําลอง

เชิงอะตอมและคํานวณเชิงอิเล็กตรอน 
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ฟส473 คณิตศาสตรเชิงคํานวณเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

PY473  Introduction to Computational Mathematics  

การใชคอมพิวเตอรเพ่ือการแกสมการพีชคณิต การประมาณคา การอินทิเกรต การหาคาอนพุันธ 

การแกสมการอนุพันธ การแปลงลาปลาซ การแปลงฟูริเยร และฟงกชันพิเศษ 

 

ฟส474 การจําลองเชิงอะตอมและคํานวณเชิงอิเล็กตรอนเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

PY474 Introduction to Atomistic Simulations and Electronic Structure 

Calculation  

 

กลศาสตรและกลศาสตรเชิงสถิติ แรงที่เกิดขึ ้นในอะตอม พลศาสตรของสาร การเปลี่ยนแปลง

สถานะ การศึกษาคุณสมบัติโดยการจําลองเชิงโครงสราง แรงพ้ืนฐาน โครงสรางเชิงผลึก ระบบหลายอนุภาค 

ทฤษฎีฟงกชันความหนาแนน การคํานวณเชิงอิเล็กตรอนเพ่ือหาคุณสมบัติของสาร 

 

2.2.2.2.4 ชุดวิชา ฟสิกสของอนุภาคมูลฐาน  

ใชหลักการของฟสิกสนิวเคลียร ฟสิกสของอนุภาคมูลฐาน และ

ทฤษฎีสนามควอนตัมเบื้องตนในงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

ฟส430 ฟสิกสนิวเคลียรและฟสิกสของอนุภาคมลูฐาน 3(2-2-5) 

PY430 Nuclear Physics and Elementary Particle Physics  

แบบจําลองนิวเคลียส อันตรกิริยาระหวางรังสีกับสสาร เครื่องเรงอนุภาค ตัวตรวจหาอนุภาค 

พลังงานนิวเคลียร การจําแนกอนุภาคมูลฐาน อันตรกิริยาแบบแรง แบบออน และแบบแมเหล็กไฟฟาของ

อนุภาคมูลฐาน เวกเตอรสี่มิติ สมมาตรและกฎการอนุรกัษของอนุภาคมูลฐาน  

 

ฟส450 ทฤษฎีสนามควอนตัมเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

PY450 Introduction to Quantum Field Theory  

สมการคลายน-กอรดอน สมการดิแรก ทฤษฎีสนามสเกลาร สนามอันตรกิริยาและแผนภาพ    

ไฟยนแมน 

 

2.2.2.2.5 ชุดวิชา จักรวาลวิทยา และฟสิกสดาราศาสตร  

ใชหลักการของสภาพโนมถวง จักรวาลวิทยา และฟสิกสดารา

ศาสตรในงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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ฟส458 สภาพโนมถวงและจักรวาลวิทยา 3(2-2-5) 

PY458 Gravitation and Cosmology  

ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ หลักการสมมูล ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป ผลเฉลยของสมการไอนสไตน 

และการทดสอบ หลุมดํา หลักการจักรวาลวิทยา คาคงตัวของจักรวาล พรมแดนสัมพัทธภาพและจักรวาล

วิทยา 
 

ฟส417 ฟสิกสดาราศาสตร 3(2-2-5) 

PY417 Astrophysics  

กระบวนการแผร ังส ีที ่เก ี ่ยวของกับวัตถุทางดาราศาสตร การสังเกตการณและคุณสมบัติท่ี

สังเกตการณไดของวัตถุทางดาราศาสตร สเปกตรัมของดาวฤกษ ดาวฤกษและวิวัฒนาการของดาวฤกษ 

ระบบดาวคู ดาราจักรและคลัสเตอรของดาราจักร  

 

2.2.2.2.6 ชุดวิชา การประยุกตดาราศาสตร  

ประยุกตองคความรู ทางดาราศาสตร กับองคความรู ทาง

โหราศาสตรภาคคํานวณ และจัดทํากิจกรรมและการปฏิบัติการเพื่อเชื่อมโยงองคความรูทางดาราศาสตรกับ

ปรากฏการณธรรมชาติและอุปกรณทางดาราศาสตรที่เก่ียวของกับชีวิต 

 

ฟส414 ดาราโหราศาสตรเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 

PY414 Astronomy and Astrology for Life  

โลก ดวงจันทร ดวงอาทิตย ดาวเคราะห ระบบสุริยะ และทรงกลมฟา โปรแกรมทางดาราศาสตร 

การประยุกตดาราศาสตรกับดวงฤกษและโหราศาสตรภาคคํานวณ สถิติทางโหราศาสตรกับความไมแนนอน

ของชีวิต แนวทางการบริหารความเสี่ยงในชีวิต 

 

ฟส416 กิจกรรมและการทดลองทางดาราศาสตร 3(2-2-5) 

PY416 Astronomy Activities and Experiments  

การทํากิจกรรมหรือการทดลองทางดาราศาสตรในหัวขอเรื่อง ทรงกลมฟา ระบบพิกัดฟา เฟสของ

ดวงจันทร ปรากฏการณนํ้าขึ้นนํ้าลง ปรากฏการณอุปราคา กฎของเคปเลอร ระบบสุริยะ การเคลื่อนที่ถอย

หลัง แพรลัแลกซ กลองโทรทรรศน และเทคโนโลยีอวกาศ 

 

2.2.2.2.7 ชุดวิชา โลกศาสตร  

ใช หล ักการอ ุต ุน ิยมว ิทยา และธรณีฟ ส ิกส ในงานด าน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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ฟส467 ธรณีฟสิกสเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

PY467 Introduction to Geophysics  

โลกและโครงสรางของโลก ธรณีแปรสัณฐาน แผนดินไหว คลื่นไหวสะเทือน ความโนม ถวงของโลก 

สภาวะแมเหล็กโลก การสํารวจทางธรณีฟสิกสวิธีสํารวจวัดคาคลื่นไหวสะเทือน วิธีสํารวจวัด ความโนมถวง 

วิธีสํารวจวัดสนามแมเหล็ก วิธีสํารวจดวยไฟฟา วิธีสํารวจดวยแมเหล็กไฟฟา 

 

ฟส468 อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน 3(3-0-6) 

PY468 Introduction to Meteorology  

บรรยากาศ รังสีดวงอาทิตย ลมและการหมุนเวียนของอากาศ อุณหภูมิและความชื้น การควบแนน

และหยาดนํ้าฟา ภาวะทรงตัวของบรรยากาศ มวลอากาศและแนวอากาศ พายุและความรุนแรงของอากาศ 

การจําแนกภูมิอากาศ การพยากรณอากาศ 

 

2.2.2.2.8 ชุดวิชา สภาพอากาศและภูมิอากาศโลก  

ใชหลักการดานฟสิกสบรรยากาศ สภาพอากาศ ภูมิอากาศ 

และพลังงานของโลกในงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

ฟส460 ภูมิอากาศและพลังงานของโลก 3(2-2-5) 

PY460 Earth Climate and Energy  

บรรยากาศของโลก  องคประกอบของบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลง  อัลบีโดในชั้นบรรยากาศ  สมการ

และผลกระทบของการแผรงัสี  กระบวนการกระเจิงและดูดกลืน  การประยุกตแบบจําลองการแผรังสีดวง

อาทิตยตามหลักการ socio-economic  จุดพลิกผันทางภูมิอากาศ  แหลงพลังงานทดแทนและไมทดแทน

ของโลก  พลังงานที่จําเปนในอนาคต 

 

ฟส461 ฟสิกสบรรยากาศและสภาพอากาศ 3(2-2-5) 

PY461 Atmospheric Physics and Weather  

กระบวนการของบรรยากาศ  การเคลื่อนที่ของอากาศ (ลม) พฤติกรรมของอากาศแหงและอากาศ

ชื้น (เมฆและฝน) การสังเกตและวัดขอมูลบรรยากาศดวยหลักการฟสิกส แบบจําลองทางบรรยากาศ การ

ทํานายสภาพอากาศที่เกิดจากภาวะโลกรอน 

 

2.2.2.2.9 ชุดวิชา ฟสิกสวัสดุ  

อธิบายประวัติศาสตรการคนพบวัสดุในยุคเริ่มตน จนกระทั่งถึง

ยุคการคนพบตัวนํายิ่งยวด เพ่ือใหเขาใจผลกระทบของการคนพบวัสดุใหม ๆ ตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
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ฟส431 วัสดุและวิวัฒนาการโลก 3(2-2-5) 

PY431 Material and World Evolution  

ประวัติศาสตรโลกเบื ้องตน ยุคหิน ยุคโลหะ ยุคประวัติศาสตร หินที่ทําใหเกิดการเปลี ่ยนแปลง 

เทคโนโลยีท่ีทําใหเกิดการเปลี ่ยนแปลง สารกึ่งตัวนําที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง แนวทางการเปลี่ยนใน

อนาคต การทดลองวัดสมบัติเบื้องตนของวัสดุที่เก่ียวของ 

 

ฟส440 ตัวนํายวดยิ่งและเทคโนโลยีที่เก่ียวของ 3(2-2-5) 

PY440 Superconductor and  Related Technology  

ประวัติตัวนํายวดย่ิง สมบัติตัวนํายวดยิ่ง ทฤษฎีที่เก่ียวของ  ตัวนํายวดยิ่งอุณหภูมิสูง การทดลอง

สังเคราะหตัวนํายวดยิ่ง การทดลองวัดสมบัติเบื้องตนของตัวนํายวดย่ิง เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ 

 

2.2.2.2.10 ชุดวิชา การประยุกตใชฟสิกสวัสดุ  

อธิบายความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวัสดุในชีวิตประจําวันและวัสดุ

เพ่ือนักกีฬาและสัตวเลี้ยง เพ่ือเขาใจถึงการเลือกใชวัสดุใหเกิดประโยชนสูงสุดและปลอดภัยมากที่สุด 

 

ฟส437 วัสดุเพ่ือชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 

PY437 Materials for Daily Life  

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวัสดุ การจําแนกประเภทวัสดุ การเลือกใชวัสดุ การบุไดถึงวัสดุแตละ

ประเภทท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวัน การใชประโยชนจากวัสดุอยางปลอดภัย 

 

ฟส439 วัสดุเพ่ือนักกีฬา และสัตวเลี้ยง 3(2-2-5) 

PY439 Materials for Athletes and Pets  

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวัสดุสําหรับนกักีฬาประเภทตาง ๆ และอุปกรณเพ่ือสัตวเลี้ยง การจําแนก

วัสดุและระบุไดถึงวัสดุท่ีนํามาใชเพ่ือนักกีฬาและกีฬาประเภทตาง ๆ วัสดุสําหรับการออกกําลังและผอน

คลายสําหรับสัตวเลี้ยง รวมถึงการนําวัสดุมาใชประโยชนอยางสูงสุด ปลอดภัย ไดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

2.2.2.2.11 ชุดวิชา ระบบดิจิทัลและการเก็บขอมูล  

ใชหลักการทางดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส และปรากฏการณแมเหล็ก

ที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีการจัดเก็บขอมูล ปฏิบัติการทดลองและออกแบบวงจรดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส เพื่อให

เชื่อมโยงองคความรูทางดานการจัดเก็บขอมูล 
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ฟส441 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 

PY441 Digital Electronics  

หลักการพื้นฐานทางดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส ในหัวขอ ระบบเลขฐานและกระบวนการดําเนินการทาง

คณิตศาสตรเกี่ยวกับเลขฐานสองและรหัสตาง ๆ การเขารหัสและถอดรหัสแบบตาง ๆ เกตพื้นฐาน พีชคณิต

ของบูลีน การออกแบบวงจรคอมไบเนชัน แผนผังของคารนอรและการลดรูปวงจร และฟลิปฟลอปและการ

ประยุกต ใชเครื่องมือวัดทางไฟฟาในการปฏิบัติการทดลองทางดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส และประยุกตใชความรู

ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือสนับสนุนการทดลองทางฟสิกส 

 

ฟส442 ปรากฏการณแมเหล็ก และเทคโนโลยีการจัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

PY442 Introduction to Magnetic Phenomena and Data Storage Technology  

ประวัติ แนวคิดพ้ืนฐานและการเหนี่ยวนําสภาวะแมเหล็ก  ประเภทของแมเหล็ก สมบัติเชิงแมเหล็ก

ของสสาร ทฤษฎีเฟอรโรแมกเนติก พาราแมกเนติก ไดอาแมกเนติก แอนติเฟอรโรแมกเนติก และเฟอรรีแมก

เนติก ปรากฏการณทัศนศาสตร-แมเหล็ก ปรากฏการณไจแอนทแมกนีโตรีซีสแทนซ  ปรากฏการณความ

ตานทานทางแมเหล็กแบบทันเนิล เซนเซอรแมเหล็ก แมเหล็กแบบออนและแบบแข็ง เทคโนโลยีเอ็มอารไอ 

สปนทรอนิกส เทคโนโลยีการจัดเก็บขอมูลแมเหล็กในฮารดดิสก 
 

2.2.2.2.12 ชุดวิชา เทคโนโลยีทางแสง  

ใชทฤษฎีทางโฟโทนิกส และเสนใยนําแสง การประยุกตใช

เทคโนโลยีทางแสงกับศาสตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 

ฟส443 โฟโทนิกส 3(2-2-5) 

PY443 Photonics  

ทฤษฎีพื้นฐานทางโฟโทนิกส ในหัวขอ คลื่นแมเหล็กไฟฟาที่รอยตอตัวกลาง สมการของเฟรสเนล 

การกระเจิง การดูดกลืน และการกระจายแสงในตัวกลาง สมบัต ิเช ิงแสงของว ัสดุ โหมดของคลื่น

แมเหล็กไฟฟา ทอนําคลื่นและเสนใยแกวนําแสง ฟสิกสของเลเซอร แหลงกําเนิดแสง อุปกรณรับแสง มอดูเล

เตอรเชิงแสง ทัศนศาสตรฟูเรียรเบื้องตน การถายภาพฮอโลแกรม และเทคโนโลยีโฟโทนิกส 
 

ฟส449 เทคโนโลยีเสนใยนําแสง 3(2-2-5) 

PY449 Optical Fiber Technology  

ทฤษฎีของทอนําคลื่นเชิงแสง ทฤษฎีของเสนใยนําแสง เสนใยนําแสงชนิดพิเศษ และการประยุกตใช 

เสนใยนําแสงชนิดผลึกโฟโตนิกส แหลงกําเนิดและตัวตรวจวัดแสง อุปกรณเสนใยนําแสง อุปกรณรับรู

เสนใยนําแสง การสื่อสารเสนใยนําแสง โครงขายเสนใยนําแสง เครื่องมือเชิงแสงสําหรับระบบเสนใยนําแสง 

เสนใยนําแสงไมเชิงเสน 
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2.2.2.2.13 ชุดวิชา ฟสิกสสําหรับอุตสาหกรรม  

ใชหลักการดานระบบสุญญากาศ ทัศนศาสตรของฟลมบาง 

เพ่ือนําไปสูการออกแบบระบบสุญญากาศและอุปกรณเชิงแสงสําหรับงานอุตสาหกรรม 

 

ฟส490 การออกแบบระบบสุญญากาศสําหรับประยุกตใชในอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 

PY490 Vacuum System Design for Application in Industry  

 หลักการทางฟสิกสในเครื่องมือวัดความดัน ปมสุญญากาศ การออกแบบและสรางระบบสุญญากาศ 

เพ่ือนําไปประยุกตใชในงานอุตสากรรม 

 

ฟส491 การออกแบบอุปกรณเชิงแสงสําหรบัการประยุกตในอุตสาหกรรมเชิงแสง  3(1-4-4) 

PY491 Optical Instrument Design for Application in Optical Industry  

 ความรูดานทัศนศาสตรในหัวขอ การแทรกสอด การเลี้ยวเบน การสงผาน การสะทอนของแสงมา

คํานวณเพ่ือการออกแบบความหนา และคาดัชนีหักเหของฟลมบาง การเลือกใชเทคนิคการเตรียมฟลมบางที่

เหมาะตอการเตรียมตัวอยาง เพ่ือการประยุกตใชในอุตสาหกรรมอุปกรณเชิงแสง 

 

2.2.2.2.14 ชุดวิชา การประยุกตใชฟสิกสอะตอม  

ใชหลักการทางฟสิกสอะตอม สเปกโทรสโกป และฟสิกส

พลาสมา เพ่ือเชื่อมโยงในการประยุกตใชงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

ฟส432 เทคโนโลยีฟสิกสพลาสมา 3(2-2-5) 

PY432 Plasma Physics Technology  

หลักการและคุณสมบัติของพลาสมา  ทฤษฎีจลน  พลาสมารอน  พลาสมาเย็น  แมกนีโตไฮโดร

ไดนามิกส  เครื่องเรงอนภุาคชนิด LINAC และ TOKAMAK  เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม  การประยุกตใน

ฟสิกสดาราศาสตร 
 

ฟส455 สเปกตรัมของอะตอมและโมเลกุล 3(3-0-6) 

PY455 Atomic and Molecular Spectra   

หลักการเบื้องตนของสเปกโทรสโกป สเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน สเปกตรัมของอะตอมเสมือน

ไฮโดรเจนและโลหะอัลคาไลน กฏการเลือกและการทรานซิชั ่นตองหาม ผลกระทบจากสนามไฟฟา

สนามแมเหล็ก สเปกโทรสโกปแบบหมุน สเปกโทรสโกปแบบสั่น การทรานซิชั่นของโมเลกุล เทคนิคการ

วิเคราะหดวยวิธีทางสเปกโทรสโกปชนิดตาง ๆ 
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2.2.2.2.15 ชุดวิชา เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม  

ใชหลักการของพลังงานหมุนเวียน มลพิษ ฟสิกสสิ่งแวดลอม 

และการใชเทคโนโลยีเพ่ือสิ่งแวดลอม เพ่ือการวางแผนและแกปญหาสิ่งแวดลอม 

 

ฟส492 พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีสีเขียว 3(2-2-5) 

PY492 Renewable Energy and Green Technology  

ประเภทของพลังงานหมุนเวียน พลังงานแสงอาทิตย การออกแบบและติดตั้งระบบโซลาเซลลเพ่ือ

การใชงานในบานเรอืน การออกแบบตูอบความรอนพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลมและการออกแบบกังหัน

ลมผลิตไฟฟา พลังงานชีวมวลและการสรางเตาความรอน ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานนํ้า พลังงานนํ้าขึ้น-

นํ้าลง และพลังงานคลื ่น พลังงานความรอนใตพิภพ เทคโนโลยีสีเขียว การประยุกตใชและการพัฒนา

เทคโนโลยีเพ่ือสิ่งแวดลอม นวัตกรรมดานพลังงานหมุนเวียนเพ่ือความยั่งยืน 

 

ฟส493 ฟสิกสของสิ่งแวดลอมและมลพิษ 3(3-0-6) 

PY493 Physics of the Environment and Pollution  

โครงสรางทางฟสิกสของสิ่งแวดลอมทางอากาศ นํ้า และพื้นดิน ภาวะมลพิษ ตนเหตุของมลพิษ 

อิทธิพลของมลพิษตอสิ่งแวดลอม มลพิษทางอากาศ ปญหาและการกระจายตัวของฝุน PM 2.5 มลพิษทาง

นํ้า มลพิษทางพื้นดิน การตรวจวัดและการควบคุมมลพิษ การอนุรักษสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีพลังงานสะอาด 
 

2.2.2.2.16 ชุดวิชา ฟสิกสรวมสมัย  

ใชหลักการสื่อสาร เพื่อนําเสนอสาระทางฟสิกส/ฟสิกสศึกษา 

การคนพบทฤษฎีทางฟสิกส และความทาทายที่เกิดข้ึนในยุคปจจุบัน 

ฟส406 การสื่อสารฟสิกส 3(2-2-5) 

ฟส406 Communicating Physics  

หลักการและเทคนิคการสื่อสาร การทบทวนวรรณกรรมสาระทางฟสิกส/ฟสิกสศึกษา การวิเคราะห

เนื้อหาดวยเหตุผลและหลักการฟสิกส การอภิปรายประเด็นท่ีกําลังเปนที่สนใจในสังคม การเลือกใชสื่อในยุค

ดิจิทัล การเรียบเรียงเนื้อหา และนําเสนอ-วิพากษขอมูล 

 

ฟส407 การคนพบฟสิกสในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 

PY407 Physics Discovery in 21st Century  

การคนพบเชิงทฤษฎี และการทดลองดานฟสิกส สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมทางฟสิกส จากอดีต-

ปจจุบัน-อนาคต การเชื่อมโยง/หักลางกับทฤษฎีในยุคกอน พรมแดนฟสิกส และความทาทายที่เกิดขึ้นในยุค

ปจจุบัน เชน ฟสิกสกับโรคอุปทวใหม ฟสิกสกับยุทธภัณฑ ฟสิกสกับดนตรี 
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2.2.2.2.17 ชุดวิชา ฟสิกสบูรณาการ  

ใชหลักการทางฟสิกสที ่เกี ่ยวของกับกระบวนการทางนิติ

วิทยาศาสตร และที่เก่ียวของกับหลักเศรษฐศาสตร 
 

ฟส462 นิติฟสิกส 3(3-0-6) 

PY462 Forensic Physics  

ฟสิกสของการเคลื่อนที่ที่เกี่ยวของกับการตกจากที่สูง อุบัติเหตุจราจร อาวุธปนและเครื่องกระสุน 

กลศาสตรของไหลสําหรับการวิเคราะหคราบเลือดเพ่ือหาแหลงกําเนิด ฟสิกสของความรอนสําหรับเหตุการณ

เพลิงไหมและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของผูเสียชีวิตหลังการตาย คลื่นและทัศนศาสตรสําหรับการตรวจหา

หลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ ไฟฟาและแมเหล็กสําหรับงานพิสูจนหลักฐาน ฟสิกสแผนใหมที่เกี่ยวของกับ

เครื่องมือวิเคราะหข้ันสูงในงานพิสูจนหลักฐาน 

 

ฟส463 เศรษฐศาสตรฟสิกสเบื้องตน 3(2-2-5) 

PY463 Introduction to Econophysics  

ประวัติและความเปนมา หนวยของการวัด ฮามิลโทเนียนกับเศรษฐศาสตร ปริภูมิเฟส หลักการ

กริยานอยที่สุด กลศาสตรควอนตัมกับเศรษฐศาสตร การลงทุนในหุนเบ้ืองตนดวยกราฟเทคนิคและหลักทาง

ฟสิกส 
 

2.2.2.2.18 ชุดวิชา เทคโนโลยีพลังงาน  

ใชหลักการทางฟสิกสที่เกี่ยวของกับเซลลโฟโตโวลตาอิกเซลล

เทอรโมอิเล็กทริก และเทคโนโลยีของระบบกักเก็บพลังงาน 

 

ฟส494 เซลลโฟโตโวลตาอิกและเซลลเทอรโมอิเล็กทริก 3(2-2-5) 

PY494 Photovoltaics and Thermoelectrics  

ฟสิกสสถานะของแข็งเบื้องตน ชนิดของวัสดุโฟโตโวลตาอิกและวัสดุเทอรโมอิเล็กทริก สมบัติทาง

แสงของวัสดุโฟโตโวลตาอิก สมบัติทางไฟฟาของวัสดุโฟโตโวลตาอิกและวัสดุเทอรโมอิเล็กทริก สวนประกอบ

ของเซลลโฟโตโวลตาอิกและเซลลเทอรโมอิเล็กทริก หลักการทํางานของเซลลโฟโตโวลตาอิกและเซลลเทอร

โมอิเล็กทริก การประดิษฐเซลลโฟโตโวลตาอิกและเซลลเทอรโมอิเล็กทริก การทดสอบประสิทธิภาพการ

แปลงพลังงานของเซลลโฟโตโวลตาอิกและเซลลเทอรโมอิเล็กทริก 
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ฟส495 เทคโนโลยีของระบบกักเก็บพลังงาน 3(3-0-6) 

PY495 Technology of Energy Storage System  

ภาพรวมของระบบกักเก็บพลังงาน ประเภทของระบบกักเก็บพลังงาน การแพคแบตเตอรี่และความ

ปลอดภัย การอัดและคายประจุของแบตเตอรี่ ประเภทของแบตเตอรี่ การเสื่อมสภาพและการดูแลรักษา

แบตเตอรี่ การประยุกตใชงานแบตเตอรี่ 

 

2.2.2 วิชาเฉพาะแผนการเรียน กําหนดใหนสิิตเลือกเรียนเพียง 1 แผน ดังตอไปนี้ 

แผนการเรียนสหกิจศึกษา กําหนดใหเรยีน ชุดวิชาสหกิจศึกษาและโครงงานวิจัย จํานวน 10 หนวยกิต 

 

2.2.2.1 ชุดวิชา สหกิจศึกษาและโครงงานวิจัย  

เตรียมความพรอมและฝกสหกิจศกึษา และนําเสนอองคความรู

ที่เกี่ยวของกับโครงงานวิจัยและการทําสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เพื่อเปนเพิ่มพูนประสบการณทาง

ฟสิกสและองคความรูที่เก่ียวของ 

 

ฟส383 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 

PY383 Cooperative Education Preparation  

การเตรียมความพรอมกอนออกไปทําสหกิจศึกษาในสถานประกอบการของเอกชนหรือหนวยงาน

ของรัฐ ความหมายสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ความรูพื้นฐานและการเตรียมตัว 

ตลอดจนความรูที่จําเปนในการทําสหกิจศึกษา ความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการ เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอโครงการหรือผลงาน การพัฒนาทักษะการสื่อสาร 

ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขระหวางการปฏิบัติงาน 

 

ฟส483 สหกิจศึกษาสาขาวิชาฟสิกส 6(0-18-0) 

PY483 Physics Co-operative  

ฝกปฎิบัติงานในสถานประกอบการของเอกชนหรือสวนราชการเปนเวลา  4  เดือน  เพื่อเรียนรู

ประสบการณของระบบงานจริง  และปญหาทางเทคนิคในสถานที่ทํางานในระหวางการฝกงาน โดยจะตอง

ใชความรูทางฟสิกส ฟสิกสเทคโนโลยี เทคโนโลยีดิจิทัล และศาสตรอื่น ๆ ที่เกี ่ยวของ เพื่อแกปญหาทาง

เทคนิคในสถานที่ทํางานอยางนอย 1 เรื่อง 
 

ฟส484 โครงงานฟสิกสสําหรับสหกิจศกึษา 2(0-4-2) 

PY484 Physics Project for Co-operative  

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่สนใจ การวางแผนการดําเนินโครงงาน ดําเนินการทดลอง  

คนควาตามแผนงาน จัดทํารายงาน และนําเสนอโครงงานวิจัยที่เก่ียวของกับสหกิจศึกษา 
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ฟส485 สัมมนาฟสิกส 1(0-2-1) 

PY485 Physics Seminar  

การสัมมนาครอบคลุมหัวขอการทดลองและทฤษฎีทางฟสิกส ฟสิกสเทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยตอง

เสนอหัวขอสัมมนาที่เหมาะสม เพ่ือบรรยายในท่ีสัมมนาใหเกิดการอภิปรายและตั้งคําถามในที่สัมมนา 

 

                       2.3 วิชาโท กําหนดใหเรียน 18 หนวยกิต จาก 3 กลุมวิชา ไดแก กลุมวิชาฟสิกสและ

ดาราศาสตร กลุมวิชาฟสิกสวัสดุและเทคโนโลยีวัสดุนาโน และกลุมวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและอุตสาหกรรม 

 

2.3.1 กลุมวิชาฟสิกสและดาราศาสตร 

2.3.1.1 ชุดวิชา คณิตศาสตรและดาราศาสตร   

    อธิบายหลักการในเนื้อหาและองคความรูทางฟสิกสของคณิตศาสตรและ

ดาราศาสตร สนับสนุนองคความรู ทางดานคณิตศาสตรและดาราศาสตร เชื ่อมโยงองคความรูกับการ

ประยุกตใชงานดานตาง ๆ 

 

ฟส215 ดาราศาสตร 3(2-2-5) 

PY215 Astronomy   

 ดาราศาสตรกับชีวิต ทรงกลมฟา ระบบพิกัดฟา ระบบสุริยะ ดวงอาทิตย ดาวเคราะห กฎของเคป

เลอร รงัสีคอสมิก ดาวฤกษ ความสองสวาง กําลังสองสวาง การแผพลังงาน สเปกตรัมของดาวฤกษ แผนภาพ

เอช-อาร วิวัฒนาการของดาวฤกษ เอกภพวิทยาเบื้องตน เทคโนโลยีอวกาศ  

 

ฟส276 วิธีทางคณิตศาสตรในฟสิกสและดาราศาสตร 3(2-2-5) 

PY276 Mathematical Methods in Physics and Astronomy  

 การวิเคราะหเชิงซอน พีชคณิตเชิงเสน ฟงกชันพิเศษ การประยุกตใชในฟสิกสและดาราศาสตร 

 

2.3.1.2 ชุดวิชา ฟสิกสของสสารควบแนนและฟสิกสเชิงคํานวณ  

    อธิบายหลักการในเนื้อหาและองคความรูทางฟสิกสของฟสิกสของสสาร

ควบแนนและฟสิกสเชิงคํานวณ สนับสนุนองคความรูทางดานฟสิกสของสสารควบแนนและฟสิกสเชิงคํานวณ 

เชื่อมโยงองคความรูกับการประยุกตใชงานดานตาง ๆ 

 

ฟส320 ฟสิกสของสสารควบแนน 3(2-2-5) 

PY320 Condensed Matter Physics  

 ผลึกของแข็งพ้ืนฐาน ระบบหลายวัตถุ ทฤษฎีโครงสรางแถบ พลศาสตรไฟฟาในของแข็ง โฟนอน 



55 

 

ฟส371 ฟสิกสเชิงคํานวณ 3(2-2-5) 

PY371 Computational Physics  

 การใชคอมพิวเตอรเพื่อการแกปญหากลศาสตร กลศาสตรของของไหล คลื่น ไฟฟาและแมเหล็ก 

กลศาสตรควอนตัม อุณหพลศาสตร และฟสิกสเชิงสถิติ 

 

2.3.1.3 ชุดวิชา ทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟาและกลศาสตรควอนตัม  

    อธิบายหลักการในเนื้อหาและองคความรูทางฟสิกสกลศาสตรควอนตัม

ขั ้นกลางและแมเหล็กไฟฟาขั ้นกลาง สนับสนุนองคความรู ทางดานกลศาสตรควอนตัมขั ้นกลางและ

แมเหล็กไฟฟาขั้นกลาง เชื่อมโยงองคความรูกับการประยุกตใชงานดานตาง ๆ 

 

ฟส347 ทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟา 3(2-2-5) 

PY347 Electromagnetic Wave Theory  

 คลื่นแมเหล็กไฟฟา การแผของสนามแมเหล็กในตัวกลาง ทอนําคลื่น โพรงสั่นพอง 

 

ฟส356 กลศาสตรควอนตัม 3(2-2-5) 

PY356 Quantum Mechanics   

 อนุภาคเหมือน ทฤษฎีการรบกวนที่ไมขึ้นกับเวลา ทฤษฎีการรบกวนที่ขึ้นกับเวลา วิธีการประมาณ 

ทฤษฎีการกระเจิง 

 

2.3.2 กลุมวิชาฟสิกสวัสดุและเทคโนโลยีวัสดุนาโน 

2.3.2.1 ชุดวิชา ฟสิกสวัสดุเบื้องตน และฟสิกสสถานะของแข็ง  

    อธิบายหลักการและทฤษฎีฟสิกสวัสดุ ความสัมพันธเชิงโครงสรางที่มีผล

ตอสมบัติวัสดุ การเตรียมและการจําแนกประเภทวัสดุ ความรูพื้นฐานทางผลึกศาสตร ระบบผลึก ฟสิกส

ของแข็ง แลตทิชสวนกลับ แถบพลังงาน สมบัติตางๆ ของวัสดุ การยุกตใชเทคโนโลยีฟสิกสวัสดุเบื้องตน 

 

ฟส223 ฟสิกสวัสดุเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

PY223 Introduction to Materials Physics  

 หลักการและทฤษฎีความรูขั้นพื้นฐานทางฟสิกสวัสดุ โครงสรางผลึก พันธะปฐมภูมิ  พันธะทุติยภูมิ 

แรงยึดเหนี่ยวแบบตาง ๆ ความไมสมบูรณของผลึก บทนําวัสดุโลหะ เซรามิก และ พอลิเมอร เทคนิคการ

เตรียมวัสดุโลหะ เซรามิก และพอลิเมอร แผนภาพเฟส ความสัมพันธเชิงโครงสรางที่มีผลตอสมบัติเชิงความ

รอน สมบัติเชิงแสง สมบัติเชิงกล สมบัติเชิงไฟฟา และสมบัติเชิงแมเหล็กของวัสดุ และการประยุกตใช

เทคโนโลยีฟสิกสวัสดุเบื้องตน 
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ฟส224 ฟสิกสสถานะของแข็งและสารก่ึงตัวนํา 3(2-2-5) 

PY224 Solid State Physics and Semiconductors  

 ทฤษฎีและความรูทางผลึกศาสตร หนวยเซลล ผลึก สมมาตร ทิศทาง ระนาบ แลตทิซในผลึก และ

แลตทิช สวนกลับ พันธะของผลึก การสั่นของผลึก ทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระ แถบพลังงาน สารก่ึงตัวนํา สมบัติ

เชิงความรอน และเชิงแสง 

 

2.3.2.2 ชุดวิชา เทคโนโลยีระดับนาโน   

    อธ ิบายหลักการและทฤษฎีทางเทคโนโลยีระดับนาโน ความรู ทาง

ควอนตัม วิทยาศาสตรสุญญากาศ การเตรียมฟลม การพิมพแบบลิโทรกราฟ การกัด การสังเคราะห วัสดุนา

โน วัสดุอัจฉริยะ รวมถึงการ ทดสอบ และ วิเคราะห  สมบัติเฉพาะทางกายภาพของวัสดุนาโน วัสดุอัจฉริยะ 

ทอคารบอนนาโน และการประยุกตใช 

 

ฟส322 เทคโนโลยีระดับนาโนเบื้องตน 3(2-2-5) 

PY322 Introduction to Nanotechnology  

 หลักการและทฤษฎีทางควอนตัมสําหรับโครงสรางระดับนาโน หลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีของโครงสรางระดับนาโน การสังเคราะหโครงสรางระดับนาโน การวิเคราะหสมบัติของโครงสราง

ระดับนาโน 

 

ฟส323 วัสดุนาโน วัสดุอัจฉริยะ และการประยุกต 3(2-2-5) 

PY323 Nanomaterials, Smart Materials and Applications  

 หลักการวัสดุนาโนและวัสดุอัจฉริยะ วิทยาศาสตรสุญญากาศ การสังเคราะหและการเตรียมวัสดุนา

โน การเตรียมฟลม การผลิตวัสดุนาโนโดยการพิมพแบบลิโทกราฟฟ การกัด การตรวจสอบและวิเคราะห

สมบัติและลักษณะเฉพาะของวัสดุนาโน รวมถึงสมบัติทางกายภาพของวัสดุนาโน อนุภาคนาโนที่เปนสารก่ึง

ตัวนาและโลหะ ทอคารบอนนาโน การประยุกตใชวัสดุนาโนและวัสดุอัจฉริยะ 

 

2.3.2.3 ชุดวิชา การหาสมบัติและลักษณะเฉพาะของวัสดุ   

    อธิบายทฤษฎีและหลักการวิเคราะหวัสดุดวยรังสีเอกซ จุลทรรศนศาสตร

อิเล็กตรอน และวิเคราะหองคประกอบทางเคมี พันธะทางเคมี ชองวางพลังงาน วิเคราะหสมบัติเขิงกล เชิง

ไฟฟา และเชิงความรอนของวัสดุ วิเคราะหความเสียหายของวัสดุ รวมถึงการประยุกตใชวัสดุในงานวิจัยขั้น

สูงและอุตสาหกรรมตางๆ 
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ฟส324 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุและการวิเคราะหความเสียหาย 3(2-2-5) 

PY324 Materials Characterization and Failure Analysis  

 หลักการและวิเคราะหโครงสรางผลึกโดยใชรังสีเอกซ วิเคราะหความหนาของฟลม วิเคราะหพื้นผิว

โดยจุลทรรศนศาสตรอิเล็กตรอน วิเคราะหองคประกอบทางเคมี พันธะทางเคมี ชองวางพลังงงาน การ

วิเคราะหสมบัติเชิงกล เชิงไฟฟา และเชิงความรอน ของวัสดุ กลไกความเสียหายในวัสดุโลหะ เซรามิก พอลิ

เมอร และวัสดุประกอบ หลักการและการปองกัน การทดสอบความเสียหายแบบไมทําลาย 

 

ฟส325 การประยุกตใชเทคโนโลยีฟสิกสวัสดุ 3(2-2-5) 

PY325 Applications of Materials Physics Technology  

 หลักการและทฤษฎีขั้นกลางของวัสดุเชิงไฟฟาของ วัสดุตัวนํา วัสดุไดอิเล็กทริก วัสดุไพอิโซอิเล็กท

ริก วัสดุเฟรโรอิเล็กทริก วัสดุไพโรอิเล็ก ตัวนํายวดยิ่ง และ การประยุกตใชวัสดุเชิงไฟฟาในงานวิจัยและ

อุตสาหกรรมตาง ๆ 

 

2.3.3 กลุมวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและอตุสาหกรรม 

2.3.3.1 ชุดวิชา เทคโนโลยีการวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม  

    อธิบายหลักการพื้นฐานของระบบการวัด และระบบการควบคุมอัตโนมัติ

เบื้องตน พรอมทั้งฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องวัดตาง ๆ ระบบควบคุมอัตโนมัติ และการจําลองแบบระบบ

ควบคุมในอุตสาหกรรม 

 

ฟส290 การวัดและเครื่องมอืวัดในอุตสาหกรรมเบื้องตน 3(2-2-5) 

PY290 Introduction to Industrial Measurement and Instrumentation  

 หลักการพื้นฐานของระบบการวัด คุณลักษณะของเครื่องวัด หลักการทํางาน และการเลือกใชงาน

เครื่องวัดพื้นฐานในอุตสาหกรรม สําหรับการวัดความดัน การกระจัด อัตราการไหล แรงดัน อุณหภูมิ พรอม

ทั้งปฏิบัติการเก่ียวกับเคร่ืองวัดตาง ๆ ที่สนับสนุนเนื้อหาบรรยาย 

 

ฟส291 ระบบการควบคุมอัตโนมตัเิบื้องตน 3(2-2-5) 

PY291 Introduction to Automatic Control System  

 หลักการพื้นฐานของระบบการควบคุมอัตโนมัติเบื้องตน การควบคุมแบบพีไอดี ตัวควบคุมพีแอลซี 

พรอมทั้งปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมแบบพีไอดี  ตัวควบคุมพีแอลซี และการจําลองแบบระบบดวย

คอมพิวเตอร 
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2.3.3.2 ชุดวิชา การเชื่อมตอและระบบอินเทอรเน็ตแหงสรรพส่ิง  

    อธิบายหลักการพื้นฐานของระบบอินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่ง การเชื่อมตอ

และสื ่อสารขอมูลในระบบแอนะล็อกและดิจิทัล เพื่อนําไปสู การพัฒนาโปรแกรมสําหรับควบคุมระบบ

อินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่ง และสําหรับการเชื่อมตอระบบแอนะล็อกและดิจิทัลในงานอุตสาหกรรม 

 

ฟส348 ระบบอินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่งและอุปกรณอัจฉริยะ 3(2-2-5) 

PY348 Internet of Things Systems and Smart Devices  

 หลักการพื ้นฐานของการสื่อสารแบบมีสายและไรสาย โปรโตคอลของอินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่ง 

โครงขายแบบกลุมเมฆ เทคโนโลยีที่ชวยใหสรรพสิ่งรับรูขอมูลแวดลอม เครือขายเซนเซอร และเทคโนโลยทีี่

ชวยใหสรรพสิ่งประมวลผลขอมูลของตนเองได พรอมทั้งเขียนโปรแกรมสําหรับควบคุมอินเทอรเน็ตแหง

สรรพสิ่งข้ันตนได 

 

ฟส349 การเชื่อมตอและสื่อสารขอมูลในระบบแอนะล็อกและดิจิทัลสําหรับการประยุกต

ในอุตสาหกรรม 

3(2-2-5) 

PY349 Interfacing and Data Communication in Analog and Digital Systems 

for Industrial Applications 

 

 หลักการพ้ืนฐานของ เซนเซอรชนิดตาง ๆ หลักการดิจิทัลเบื้องตน การเชื่อมตอระบบแอนะล็อกและ

ดิจิทัล และการสื่อสารขอมูลแบบดิจิทัล ใชเครื่องมือวัดทางไฟฟาในการปฏิบัติการทดลองเชื่อมตอเซนเซอร 

การเชื่อมตอระบบแอนะล็อกและดิจิทัล และการสื่อสารขอมูลดิจิทัล เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือควบคุม

การเชื่อมตอและสื่อสารขอมูลระหวางระบบแอนะล็อกและดิจิทัลเพื่อการประยุกตใชกับงานอุตสาหกรรม 

 

2.3.3.3 ชุดวิชา เทคโนโลยีปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมูล  

    อธิบายหลักการพื ้นฐานในเนื ้อหา ปญญาประดิษฐเบื้องตน และการ

เรียนรูของเครื่องเบ้ืองตน เพ่ือนําไปสูการประยุกตใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

ฟส372 การเรียนรูของเครื่องเบื้องตน 3(2-2-5) 

PY372 Introduction to Machine Learning  

 หลักการพื้นฐานของปญญาประดิษฐ การเรียนรูของเครื่อง การเรียนรูเชิงแนวคิด การเรียนรูแบบ

ผูสอน การเรียนรูแบบการถดถอย การแบงแยกประเภท การเรียนรูแบบไมมีผูสอน การแบงกลุมขอมูลแบบ

เคมีน การแบงกลุมขอมูลตามลําดับชั้น และแบบจําลองการผสมของเกาส 
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ฟส373 การเรียนรูของเครื่องสําหรบัการวิเคราะหขอมูล 3(2-2-5) 

PY373 Machine Learning for Data Analytics  

 การเตรียมขอมูล การเลือกและการฝกฝนแบบจําลองสําหรับวิเคราะหขอมูล การจําแนกขอมูล 

ระบบโครงขายประสาทและการเรียนรูเชิงลึก และประยุกตใชระบบโครงขายประสาทสําหรับวิเคราะหขอมูล 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

3.2.1 อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

ลําดับ

ที ่

รายชื่อคณาจารย คุณวุฒิการศกึษา 

ตร-ีโท-เอก(สาขาวิชา) 

ปที่จบ 

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา เลขประจําตัว 

ประชาชน 

1 ผศ.ดร.สรุวุฒิ 

วิจารณ 

วท.บ. (ฟสิกสประยุกต), 2550 

 

วท.ม. (ฟสิกสประยุกต), 2553 

 

ปร.ด. (ฟสิกสประยุกต), 2557 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

xxxxxxxxxxxxx 

2 ผศ.ดร.สุวรรณ 

พลายพิชิต 

วท.บ. (ฟสิกสประยุกต), 2551 

 

วท.ม. (ฟสิกสประยุกต), 2553 

 

ปร.ด. (ฟสิกสประยุกต), 2558 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

xxxxxxxxxxxxx 

3 ผศ.ดร.ภูณิศรา ลิ้มน

นทกุล 

วท.บ. (ฟสิกส), 2542 

วท.ม. (ฟสิกส), 2547 

 

ปร.ด. (ฟสิกส), 2553 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบรุ ี

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบรุ ี

xxxxxxxxxxxxx 

4 ผศ.ดร.ปทมาศ 

บิณฑจิตต 

วท.บ. (วัสดุศาสตร), 2538 

M.Phil. (Science and Engineering 

of Materials), 2544 

Ph.D. (Materials Science and 

Engineering), 2552 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

University of Birmingham, 

UK 

The Pennsylvania State 

University, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

5 อ.ดร.พัฒนศักดิ์ ธี

รัชฌานันท 

วท.บ. (ฟสิกส), 2550 

M.Sc. (Materials Science and 

Engineering), 2555 

Ph.D. (Physics), 2560 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

University of California, 

Los Angeles, USA 

University of Edinburgh, 

UK 

xxxxxxxxxxxxx 
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3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ

ที ่

รายชื่อคณาจารย คุณวุฒิการศกึษา 

ตร-ีโท-เอก(สาขาวิชา) 

ปที่จบ 

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา เลขประจําตัว 

ประชาชน 

1 ผศ.ดร.สรุวุฒิ 

วิจารณ 

วท.บ. (ฟสิกสประยุกต), 2550 

 

วท.ม. (ฟสิกสประยุกต), 2553 

 

ปร.ด. (ฟสิกสประยุกต), 2557 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

xxxxxxxxxxxxx 

2 ผศ.ดร.สุวรรณ 

พลายพิชิต 

วท.บ. (ฟสิกสประยุกต), 2551 

 

วท.ม. (ฟสิกสประยุกต), 2553 

 

ปร.ด. (ฟสิกสประยุกต), 2558 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

xxxxxxxxxxxxx 

3 ผศ.ดร.ภูณิศรา ลิ้มน

นทกุล 

วท.บ. (ฟสิกส), 2542 

วท.ม. (ฟสิกส), 2547 

 

ปร.ด. (ฟสิกส), 2553 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบรุ ี

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี 

xxxxxxxxxxxxx 

4 ผศ.ดร.ปทมาศ 

บิณฑจิตต 

วท.บ. (วัสดุศาสตร), 2538 

M.Phil. (Science and Engineering 

of Materials), 2544 

Ph.D. (Materials Science and 

Engineering), 2552 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

University of Birmingham, 

UK 

The Pennsylvania State 

University, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

5 อ.ดร.พัฒนศักดิ์ ธี

รัชฌานันท 

วท.บ. (ฟสิกส), 2550 

M.Sc. (Materials Science and 

Engineering), 2555 

Ph.D. (Physics), 2560 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

University of California, 

Los Angeles, USA 

University of Edinburgh, 

UK 

xxxxxxxxxxxxx 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและประโยชนของการฝกงาน

หรือการทําสหกิจศึกษา เพื่อเสริมสรางประสบการณทํางาน การนําความรูทางฟสิกสไปใช และสรางเสริมจิต

ตระหนักความรับผิดชอบ และเตรียมความพรอมกอนเขาสูการทํางานใหกับนิสิตกอนสําเร็จการศึกษา โดยมี

จํานวนชั่วโมงฝกงานไมนอยกวา 150 ชั่วโมง หรือทาํสหกิจศึกษาในสถานประกอบการไมนอยกวา 16 สัปดาห 

หรือไมนอยกวา 480 ชั่วโมง 

 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

1) อธิบายปรากฏการณตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการทํางานโดยใชความรูพื้นฐานทางฟสิกส หรือแกไข

ปญหาตาง ๆ ที่เก่ียวของในการทํางาน 

2) ใชเทคนิค ทักษะ และเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร รวมถึงเทคนิคท่ีทันสมัยที่มีความจําเปนสําหรับ

การทํางานหรือสําหรับการแกปญหาตาง ๆ ท่ีพบในการทํางาน 

3) ระบุและแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับการทํางานโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตรไดอยางเปน

ระบบ 

4) ใชความรูทางฟสิกสเพื่อการแกปญหาที่เก่ียวของในการทํางาน หรือเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทํางาน 

5) รับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย ตรงตอเวลา ทํางานเปนทีม และประสานงานกับผูรวมงานได 

6) ถายทอดองคความรูในการฝกงานหรือสหกิจศึกษาไดตามหลักการสื่อสาร 

7) ใชหลักการการบริหารจัดการสารสนเทศ เพ่ือใชสําหรับ การทํางานและการแกปญหาตาง ๆ ที่พบ

ในการทํางาน 

8) รับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย ตรงตอเวลา และรายงานผลการปฏิบัติงานตามความเปนจริง 

 9) ทํางานเปนทีม และประสานงานกับเพ่ือนรวมงานได 

 

4.2 ชวงเวลา 

การฝกงาน : ภาคฤดูรอน ชั้นปที่ 3 

 สหกิจศึกษา : ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 4 

 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

การฝกงาน : นิสิตเลือกฝกงานไมนอยกวา 150 ชั่วโมง ในชวงภาคฤดูรอน ชั้นปที่ 3 และกําหนดให

นิสิตลงทะเบียนรายวิชาการฝกงานในภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 4 

 สหกิจศึกษา : นิสิตเลือกฝกประสบการณในสถานประกอบการ ไมนอยกวา 16 สัปดาห หรือไมนอย

กวา 480 ชั่วโมง ในชวงภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 4 
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4.4 การเตรียมการ 

1) นิสิตเลือกสถานประกอบการที่สนใจไปฝกงานหรือทําสหกิจศึกษา และดําเนินการทําบันทึก

ขอความขอเขาไปฝกงานหรือสหกิจศึกษาผานภาควิชา 

2) อาจารยท่ีปรึกษาฝกงานหรือสหกิจศึกษา ประสานงานไปยังสถานประกอบการเพื่อรับนิสิตฝกงาน

หรือสหกิจศึกษา 

3) อาจารยท่ีปรึกษาฝกงานหรือสหกิจศึกษา หรือสถานประกอบการพิจารณาคัดเลือกนิสิตท่ีมี

คุณสมบัติเปนไปตามที่สถานประกอบการกําหนด 

4) อาจารยท่ีปรึกษาฝกงานหรือสหกิจศึกษา ทําหนังสือสงตัวนิสิต พรอมเกณฑการวัดและประเมินผล 

และคูมือการฝกงานหรือสหกิจศึกษาใหกับสถานประกอบการ 

5) แตงตั้งอาจารยนิเทศ โดยใหอาจารยในภาควิชาพิจารณาเลือกสถานประกอบการตามความ

เชี่ยวชาญของอาจารยที่สอดคลองกับลักษณะงานหรือตําแหนงงานท่ีนิสิตไปฝกงานหรือสหกิจศึกษา 

6) ลงทะเบียนและสอบผานในรายวิชา ฟส383 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา และเขารวม

กิจกรรมหรือโครงการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา โดยมเีวลาเวลาในการเขารวมไมนอยกวารอยละ 80 และ

ผานเกณฑการวัดประเมินผลตามที่กําหนด 

7) อาจารยท่ีปรึกษาฝกงานหรือสหกิจศึกษา รวมกับอาจารยนิเทศ ประสานงานกับสถานประกอบการ

เพ่ือนัดวันและเวลาในการไปนิเทศฝกประสบการณวิชาชีพอยางนอย 1 ครั้ง 

 

4.5 การประเมินผล 

1) สงรายงานฉบับสมบูรณใหอาจารยนิเทศและที ่ปรึกษาในสถานประกอบการ กอนเสร็จสิ ้นการ

ฝกงานหรือสหกิจศึกษา และตองแกไขตามที่อาจารยนิเทศและที ่ปรึกษาในสถานประกอบการแนะนําให

เรียบรอย 

 2) นิสิตนําเสนอผลการฝกงานหรือสหกิจศึกษา ตออาจารยนิเทศและที่ปรึกษาในสถานประกอบการ

หลังกลับจากฝกปฏิบัติการฝกงานหรือสหกิจศึกษา 

 3) การประเมินผลของนิสิตฝกงานหรือสหกิจศึกษา ที่ปรึกษาในสถานประกอบการมีสัดสวนในการ

ประเมินผลรอยละ 70 อาจารยนิเทศ อาจารยที่ปรกึษาฝกงานหรอืสหกิจศึกษา มีสัดสวนในการประเมินผลรอย

ละ 30 ทั้งนี้ผลการประเมินที่ผานเกณฑ คือ สูงกวารอยละ 70 โดยนิสิตจะไดรับใบรับรองการฝกประสบการณ

วิชาชีพจากสถานประกอบการนั้น ๆ 

 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 คําอธิบายโดยยอ 

การทําโครงงานหรืองานวิจัยทางฟสิกสเชิงทฤษฎี หรือฟสิกสเชิงทดลอง ตามความสนใจของนิสิต 

ภายใตการควบคุมและใหคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา เพื่อแสดงใหเห็นชัดเจนวานิสิตสามารถประยุกตวิธี
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คิดแบบวิทยาศาสตร และใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา สามารถรายงานผลงานวิจัยตาม

หลักการเขียนบทความทางวิชาการ และนําเสนอรายงานตอที่ประชุมได 

 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

1) อธิบายปรากฏการณตาง ๆ ที่เก่ียวของกับโครงงานวิจัยโดยใชความรูพื้นฐานทางฟสิกส 

 2) ใชเทคนิค ทักษะ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร รวมถึงเทคนิคที่ทันสมัยที่มีความจําเปนสําหรับ

การดําเนินงานหรือสําหรับการแกปญหาตาง ๆ ที่พบในโครงงานวิจัย 

 3) ระบุและแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับการทําโครงงานวิจัยโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตรได

อยางเปนระบบ 

 4) ใชความรูทางฟสิกส ฟสิกสเทคโนโลยี เทคโนโลยีดิจิทัล และศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อการ

แกปญหาที่เก่ียวของในการดําเนินงานโครงงานวิจัย 

 5) ออกแบบการทดลอง ทําการทดลอง และวิเคราะหผลที่ไดจากการทดลองไดอยางถูกตอง 

 6) ถายทอดองคความรูในโครงงานวิจัยไดตามหลักการสื่อสาร 

 7) ใชหลักการการบริหารจัดการสารสนเทศ สําหรับการดําเนินการและการแกปญหาตาง ๆ ที่พบใน

โครงงานวิจัย 

 8) รบัผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และรายงานผลการวิจัยตามความเปนจริง 

 9) ทํางานเปนทีม และประสานงานกับเพ่ือนรวมงานได 

 

5.3 ชวงเวลา 

นิสิตฝกงาน : ชวงชั้นปท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

 นิสิตสหกิจศึกษา : ชวงชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

 

5.4 จํานวนหนวยกิต 

นิสิตฝกงาน : จํานวน 2 หนวยกิต ประกอบดวยโครงงานฟสิกส 

 นิสิตสหกิจศึกษา : จํานวน 2 หนวยกิต ประกอบดวยโครงงานฟสิกสสําหรับสหกิจศึกษา 

 

5.5 จํานวนหนวยกิต 

1) นิสิตตองจัดทําโครงงานเปนโครงงานเดี่ยวหรือเปนกลุมๆ ละไมเกิน 3 คน 

2) เสนอชื่ออาจารยที่ปรึกษาตามแบบฟอรมตอผูประสานงาน กอนเปดภาคการศึกษา ทั้งนี้ 

อาจารยที่ปรึกษาตองเปนอาจารยประจําภาควิชาฟสิกส หรือ อาจารยที่ปรึกษาที่ไมใชอาจารยประจํา

ภาควิชาฟสิกสตองมอีาจารยประจําภาควิชาฟสิกสเปนอาจารยท่ีปรกึษารวมดวย 
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3) ผูประสานงานชี้แจงขอกําหนดและกระบวนการทําโครงงาน การรายงาน การนําเสนอ และการ

ประเมินผล 

4) อาจารยท่ีปรึกษามีการสอนเชิงปฏิบัติการเพ่ือฝกใหนิสิตไดรูจักวิธีการหาขอมูล เชน การสืบคนจาก

ฐานขอมูลวิจัยทางฟสิกส การอาน การคัดเลือกขอมูล และสรุปความจากบทความวิจัย 

5) อาจารยท่ีปรึกษามีการสอนเชิงปฏิบัติการและใหคําแนะนําในการเขียนเคาโครงของโครงงานวิจัยที่

เหมาะสม รูจักการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการตั้งสมมติฐาน และออกแบบวิธีการทดลองใน

โครงงานวิจัย 

6) เสนอเคาโครงงานและสอบโครงงานวิจัยตอคณะกรรมการพิจารณาเคาโครง เพื่อใหไดรับความ

เห็นชอบ ภายในภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 4 

 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

1) ประเมินจากการทําโครงงานวิจัยและเลมรายงานโดยอาจารยที่ปรึกษาผูควบคุมโครงงาน 

2) โครงงานฟสิกส และโครงงานฟสิกสสําหรบัสหกิจศึกษา ประเมินจากรายงานผลเคาโครงงานวิจัยใน

บทนํา การทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีที่เกี่ยวของ การออกแบบวิธีการทดลอง ผลการทดลอง การอภิปรายผล

การทดลอง สรุปผลและวิจารณการทดลอง และการนําเสนอเคาโครงงานวิจัยแบบปากเปลาในตอนทายภาค

การศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 4 สําหรับแผนการเรียนปกติ หรือภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 4 สําหรับแผนการเรียนสห

กิจศึกษาโดยมีคณะกรรมการรวมพิจารณาและใหคะแนนประกอบกันกับขอ 1) โดยมีเกณฑการใหคะแนนใการ

นําเสนอผลงาน (Rubric Scores)
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

การพฒันาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษของนิสิต / สมรรถนะ

ของหลักสูตร 

กลยุทธการสอนและกิจกรรม 

1. มีทักษะสื่อสาร - มีการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่นิสิตตองสื่อสารกับ

เพ่ือนและอาจารย 

- มีการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรและสัมมนาเปนภาษาไทยและ

อังกฤษ 

- ฝกการใชเครื่องมือตาง ๆ ในการนําเสนอขอมูลอยางมี

ประสิทธภิาพ เขาใจงาย มีการมอบหมายงานเปนกลุม เนนการ

ทํางานรวมกันระหวางนสิิต 

2. มีจิตอาสา จิตสํานึกสาธารณะรบัใชสังคม - มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอนและการ

ทําโครงงานวิทยาศาสตร 

3. มีสมรรถนะของหลักสูตร 

 นักฟสิกสที่มีทัศนคติที่ดี มีจรรยาบรรณ

ทางวิชาชีพ และทํางานรวมกับผูอื่นได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นักฟสิกสที่มีความนาเชื่อถือทางดาน

วิชาการ และมีความคิดที่เปนเหตุเปนผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) ในทุก

รายวิชา  

- การจัดการเรียนการสอนโดยใชสถานการณจําลอง หรือเหตุการณ

จริงเพื่อปลูกฝงทัศนคติที ่ดี และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ผาน

รายวิชาตาง ๆ เชน ชุดวิชา มศว เพื่อสังคม ชุดวิชาวิถีชีวิตที่ชาญ

ฉลาด สัมนาทางฟสิกส โครงงานฟสิกส และสหกิจศกึษา เปนตน 

- การจัดการเรียนการสอนที่เนนการเรียนแบบรวมมือ เพื่อฝกการ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนผานรายวิชา ปฎิบัติการฟสิกส โครงงานฟสิกส 

สหกิจศกึษา หรือรายวิชาที่มีการมอบหมายการทํางานแบบกลุม 

 

- การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ที่

มุ งเนนสาระความรู เปนหลัก ในรายวิชาเอกบังคับ วิชาเฉพาะ

แผนการเรียน และวิชาโท  

- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริมดานวิชาการ และฝกทักษะ

กระบวนการคิดอยางเปนระบบ ตามความสนใจของนิสิต เชน 

การมีสวนรวมของนิสิตในโครงการบริการวิชาการของภาควิชา

ฟสิกสซึ่งนิสิตมีบทบาทในการเปนผูชวยใหความรูทางฟสิกส การ

ทํากิจกรรมสาธิตการทดลอง ใหกับนักเรียนของโรงเรียนที่เขารวม

โครงการ โดยนิสิตจะไดเรียนรู ด านวิชาการ และไดฝกการ

แกปญหาเฉพาะหนาอยางเปนระบบผานการทํากิจกรรมนี้ 

โครงการคายอาสาทางวิชาการที่นิสิตเปนผูทํางานหลักภายใตการ
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คุณลักษณะพิเศษของนิสิต / สมรรถนะ

ของหลักสูตร 

กลยุทธการสอนและกิจกรรม 

 

 

 

 

 นักฟสิกสที่มีทักษะการใชเครื่องมอืทาง

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยดิีจิทัล ในการ

สรางช้ินงานทางฟสิกส/ฟสิกสเทคโนโลยี

อยางงาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นักฟสิกสที่มีความรอบรู มีทักษะการคิด

วิเคราะห และมีทักษะการสื่อสารดวย

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดบักลาง

กับผูอื่นได 

 

 

 

 

 

 

 

กํากับดูแลของอาจารย ซ ึ ่งโครงการนี้น ิส ิตจะไดฝกการวาง

แผนการทํางาน การทํางานรวมกัน ทําใหเกิดทักษะการคิดอยาง

เปนระบบ  เปนตน 

 

- การจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนการฝกทักษะการใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรในการคํานวณ การสรางแบบจําลองและแกปญหาที่

ซับซอนทางฟสิกส ในรายวิชาบังคบั เชน การประดิษฐช้ินงานทาง

ฟสิกส กลศาสตรคลาสสิก การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

เบื้องตนในฟสิกส อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 

เปนตน 

- การจัดการเรียนการสอนที่มุ งเนนการฝกทักษะการใชเครื่องมือ

ทางว ิทยาศาสตร  ในรายว ิชา ปฎิบ ัตการทางฟ ส ิกส ท ั ่วไป 

ปฏิบัติการขั้นตนสําหรับนักฟสิกส ปฏิบัติการขั้นกลางสําหรับนัก

ฟสิกส 1 ปฏิบัติการขั้นกลางสําหรับนักฟสิกส 2 และปฎิบัติการ

ขั้นสูงสําหรับนักฟสิกส 

- การสงเสร ิมใหนิสิตเขารวมกิจกรรมการประกวดผลงานทาง

วิชาการ วิจัย และการสรางนวัตกรรมท่ีจัดโดยภาครัฐ ภาคเอกชน 

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสรางแรงบันดาลใจในการสราง

ชิ้นงานทางฟสิกส 

 

- การจัดการเรียนการสอนในศาสตรอ่ืน ๆ นอกจากสาขาวิชาฟสิกส 

ผานชุดรายวิชา วิถีชีวิตที่ชาญฉลาด การพัฒนาทักษะการทํางาน

และการเปนผูประกอบการ  

- การจัดการเรียนการสอนแบบปญหาเปนฐาน (Problem-based 

Learning) แบบโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning) 

เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหผานรายวิชา ปฎิบัติการขั ้นสูง

สําหรับนักฟสิกส  โครงงานฟสิกส การฝกงาน สหกิจศึกษา เปน

ตน 

- การจัดการเรียนการสอนแบบการสวมบทบาทสมมุติ (Role Play) 

การฝ กการน ํา เสนอรายงาน ฝ กการค นคว าความร ู ทาง

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี หรือความรูดานตาง ๆ ตามความสนใจ 

ผานรายวิชา สัมนาฟสิกส การสื่อสารฟสิกส ชุดวิชาการเรียนรู

และการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 ชุดวิชาศิลปะการใชภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสาร เปนตน 
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การพฒันาผลการเรียนรูในแตละดาน 

1. ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

ผลการเรียนรูดานคุณธรรม

และจริยธรรม 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.1 แสดงออกถึงความซือ่สตัย มี

วินัย ตรงตอเวลา เคารพสิทธิและ

ความคดิเห็นของผูอ่ืน 

- ฝกปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือเสรมิสรางความ 

ซื่อสตัย มีวินยั และตรงตอเวลา เคารพ

สิทธิและความคดิเห็นของผูอืน่ 

- สอดแทรกจรรยาบรรณทางวิชาการและ 

วัฒนธรรมองคกร เพ่ือใหนิสติมีคานยิม

พื้นฐานที่ถูกตอง 

- ผูสอนประพฤตตินเปนแบบอยางทีดี่ 

สังเกตพฤติกรรม 

- ความซื่อสตัย จากการสอบ การทาํรายงาน 

การอางอิงแหลงขอมูลตามหลกัและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ 

- การปฏิบัตติามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

และขอตกลงในช้ันเรยีน 

- การเขาชั้นเรียนและการสงงานตรงเวลา (มี

การกําหนดเกณฑมาตรฐาน Rubrics ใน

การประเมนิ) 

1.2 แสดงออกถึงการมีจติ

สาธารณะ เสียสละเพือ่สวนรวม 

ตระหนักในการปฏิบัตติาม

จรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

- สรางแรงบันดาลใจจากกรณีศกึษาบุคคล 

ตัวอยางท่ีมีความเสียสละ และมีจติ

สาธารณะ ซึ่งไดรบัการยอมรบัในสังคม 

- ฝกปฏิบัตโิครงการ/กิจกรรมที่มีสวนรวม 

รับผดิชอบ และเสียสละเพื่อสวนรวม 

- ประเมินจากการแสดงความคดิเห็นและ 

สะทอนคดิสิ่งทีไ่ดรับจากประสบการณใน

การเรียนรู 

- ประเมินจากโครงการ/กิจกรรม และ

พฤติกรรมการมสีวนรวมในการทํางาน

กลุม 

1.3 ตระหนกัในคณุคาของศลิปะ

และ วัฒนธรรมทองถิ่นหรือสากล 

- จัดกิจกรรมการเรียนรูเก่ียวกับประวัต ิ

ความเปนมาของศิลปะ ประเพณ ี

วัฒนธรรม เพ่ือใหซมึซับและเกดิความ

ภาคภูมใิจในความดีงามของศลิปะและ

วัฒนธรรม 

- สอดแทรกแนวคิดดานวัฒนธรรมและ

ประเพณีทีดี่งามท้ังของไทยและนานาชาต ิ

- ประเมินจากการแสดงความคดิเห็นและ 

สะทอนคดิสิ่งทีไ่ดรับจากประสบการณใน

การเรียนรู 

- สังเกตจากการประพฤตตินอยูใน

วัฒนธรรมท่ีดีงามของไทยและนานาชาต ิ

เชน การแตงกาย การเขาคิว มารยาททาง

สังคม ฯลฯ 

- ประเมินจากโครงการ/กิจกรรม 
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2. ดานความรู 

ผลการเรียนรูดานความรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

2.1 บรูณาการความรูที่เรียนเพ่ือ ใช

ประโยชนในการเรยีนรู การทํางาน 

และการดําเนินชีวิตในสังคม พหุ

วัฒนธรรม 

- อธิบายแนวคดิพ้ืนฐานในการพัฒนาตนเอง 

ทั้งดานพฤติกรรม จิตใจ ปญญา การ

ปรับตัว และการดําเนินชีวิตอยางชาญ

ฉลาดในสังคม และสิ่งแวดลอมที่มีการ

เปลี่ยนแปลง 

- จัดการเรียนรูแบบ Active Learning 

- จัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือใหเขาใจ และเห็น

คุณคาของตนเอง ผูอื่น และสังคม พรอม

ตั้งเปาหมายในการพัฒนาตนเอง สังคม 

และสิ่งแวดลอม 

- ประเมินจากการแสดงความคดิเห็นและ

สะทอนคดิสิ่งทีไ่ดรับจากประสบการณใน

การเรียนรู 

- ประเมินจากคณุภาพของโครงการ/

กิจกรรม 

- ประเมินจากการสอบขอเขียน (มีการ

กําหนดเกณฑมาตรฐาน Rubrics ในการ

ประเมิน) 

2.2 มีความรูทางฟสิกส 

วิทยาศาสตร และคณติศาสตร ท่ี

จะนํามาอธิบายหลักการและ

ทฤษฎีในศาสตรเฉพาะ 

- จัดกิจกรรมและดําเนนิการเรยีน การ

สอนในหลายรูปแบบ เชน แบบ Active 

Learning เนนการปฏิบัติทีส่อดคลองกับ

ทฤษฎี การสัมมนา การทําแบบฝกหัด 

การเรยีนรูจากกรณีปญหา 

 

- ประเมินจากการแสดงความคดิเห็นและ 

สะทอนคดิสิ่งท่ีไดรับจากประสบการณ

ในการเรยีนรู 

- ประเมินจากคุณภาพของโครงการ/

กิจกรรมท่ีทําในชั้นเรยีน 

- ประเมินจากการสอบขอเขยีน (มีการ

กําหนด เกณฑมาตรฐาน Rubrics ใน

การประเมิน) 

2.3 สามารถตดิตาม

ความกาวหนาทางวิชาการ 

พัฒนาความรูใหม โดยเฉพาะ

ดานฟสิกส 

- จัดกิจกรรมและดําเนนิการเรยีนการสอน

ในหลายรูปแบบ เชน แบบ Active 

Learning 

- จัดการเรียนการสอนสัมมนาที่เนนการ

นําเสนอความรูใหม 

- ประเมินจากการนําเสนองานวิจยัที่เปน

ปจจุบันในรายวิชา 

- ประเมินจากการแสดงความคดิเห็นและ

สะทอนคดิสิ่งท่ีไดรับจากประสบการณ

ในการเรยีนรู 
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3. ดานทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรูดานทักษะทาง

ปญญา 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3.1 ประยุกตความรูใหเกิด 

ประโยชน 

 

- มอบหมายกิจกรรมใหนสิิตฝกประยุกต 

ความรูใหเกดิประโยชน 

- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและ 

สะทอนคดิสิ่งท่ีไดรับจากประสบการณ

ในการเรยีนรู 

- ประเมินจากคณุภาพของโครงการ/

กิจกรรม 

- ประเมินจากการสอบขอเขยีน (มีการ

กําหนดเกณฑมาตรฐาน Rubrics ใน

การประเมิน) 

3.2 มีความใฝรู คิดวเิคราะห

ความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่

หลากหลายไดอยางถูกตองอยาง

เปนระบบ และแกไขปญหาได 

และมเีหตุมผีล ตามหลักการ

วิชาการทางวิทยาศาสตร โดย

คํานึงถึงผลกระทบที่เกีย่วของ 

- ใชกรณีศกึษาใหนิสิตฝกคิดวิเคราะห 

วิพากษ และนําความรูมาประยุกตใชใน

การแกไขปญหาอยางเปนระบบ 

- นําเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และสะทอนคิดในชั้นเรยีน 

- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและ 

สะทอนคดิสิ่งท่ีไดรับจากประสบการณ

ในการเรยีนรู 

- ประเมินจากคณุภาพของโครงการ/

กิจกรรม 

- ประเมินจากการสอบขอเขยีน (มีการ

กําหนดเกณฑมาตรฐาน Rubrics ใน

การประเมิน) 

3.3 ประเมิน วิพากษ 

สถานการณตางๆ โดยใชความรู 

เปนฐาน 

- ใชกรณีศกึษาใหนิสิตฝกคิดวิเคราะห 

วิพากษ และนําความรูมาประยุกตใชใน

การแกไขปญหาอยางเปนระบบ 

- นําเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และสะทอนคิดในชั้นเรยีน 

- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและ 

สะทอนคดิสิ่งท่ีไดรับจากประสบการณ

ในการเรยีนรู 

- ประเมินจากคณุภาพของโครงการ/

กิจกรรม 

- ประเมินจากการสอบขอเขยีน (มีการ

กําหนดเกณฑมาตรฐาน Rubrics ใน

การประเมิน) 

3.4 มีความคิดรเิริ่ม สรางสรรค

นวัตกรรม 

- ใชกรณีศกึษาใหนิสิตฝกคิดวิเคราะห 

วิพากษ และนําความรูมาประยุกตใชใน

การแกไขปญหาอยางเปนระบบ 

- นําเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และสะทอนคิดในชั้นเรยีน 

- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและ 

สะทอนคดิสิ่งท่ีไดรับจากประสบการณ

ในการเรยีนรู 

- ประเมินจากคณุภาพของโครงการ/

กิจกรรม 

- ประเมินจากการสอบขอเขยีน (มีการ

กําหนดเกณฑมาตรฐาน Rubrics ใน

การประเมิน) 
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4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรูดานทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

4.1 ทํางานรวมกับผูอื่นใน

ฐานะผูนําและผูรวมงานได 

- มอบหมายโครงการ/กจิกรรมกลุม 

ใหนิสิต ฝกทํางานรวมกับผูอื่น ฝก

รับผิดชอบตอตนเอง สังคม 

สิ่งแวดลอม และปรบัตัวใน

สถานการณตาง ๆ 

- ใชกรณีศึกษาใหนิสิตเรียนรู และ

ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอ

สังคมและสิ่งแวดลอม พรอมทั้ง

กระตุนใหคดิหาวิธีที่จะมสีวนรวม

รับผิดชอบในการแกปญหาโดย

เริ่มตนจากตัวนสิิตเอง 

- นําเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และสะทอนคิดในชั้นเรยีน 

- สังเกตจากพฤติกรรมการทํากิจกรรมกลุม เชน 

ภาวะผูนํา/ผูรวมงาน ความรับผดิชอบ การ

แสดงจุดยืนของตนเอง การรับฟงความคิดเห็น

ของเพื่อนรวมกลุม และคนหาทางออกรวมกัน

ได 

- ประเมินจากการแสดงความคดิเห็น และ

สะทอนคดิสิ่งท่ีไดรับจากประสบการณในการ

เรียนรู 

- ประเมินจากการปรับตัวใหเขากับสถานการณ

ตาง ๆ ตามกาลเทศะ 

- ใหนิสิต/ผูที่เก่ียวของมีสวนรวมในการ

ประเมินผล 

- ประเมินจากคุณภาพของโครงการ/กิจกรรม 

- ประเมินจากการสอบขอเขยีน (มีการกําหนด

เกณฑมาตรฐาน Rubrics ในการประเมิน 

4.2 แสดงออกถึงการเปน

พลเมอืงท่ีมีคณุภาพ รูหนาที่

ตนเอง เคารพผูอื่น เพ่ือให

สามารถอยูรวมกันในสังคมที่

มีความหลากหลายทาง

ความคิดและวัฒนธรรมได 

- มอบหมายโครงการ/กจิกรรมกลุม 

ใหนิสิตฝกทํางานรวมกับผูอื่น ฝก

รับผิดชอบตอตนเอง สังคม 

สิ่งแวดลอม และปรบัตัวใน

สถานการณตางๆ 

- ใชกรณีศึกษาใหนิสิตเรียนรูและ

ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอ

สังคมและสิ่งแวดลอม พรอมทั้ง

กระตุนใหคดิหาวิธีที่จะมสีวนรวม

รับผิดชอบในการแกปญหาโดย

เริ่มตนจากตัวนสิิตเอง 

- นําเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และสะทอนคิดในชั้นเรยีน 

- สังเกตจากพฤติกรรมการทํากิจกรรมกลุม เชน 

ภาวะผูนํา/ผูรวมงาน ความรับผดิชอบ การ

แสดงจุดยืนของตนเอง การรับฟงความคิดเห็น

ของเพื่อนรวมกลุม และคนหาทางออกรวมกัน

ได 

- ประเมินจากการแสดงความคดิเห็นและ 

สะทอนคดิสิ่งท่ีไดรับจากประสบการณในการ

เรียนรู 

- ประเมินจากการปรับตัวใหเขากับสถานการณ

ตาง ๆ ตามกาลเทศะ 

- ใหนิสิต/ผูที่เก่ียวของมีสวนรวมในการ

ประเมินผล 

- ประเมินจากคุณภาพของโครงการ/กิจกรรม 

- ประเมินจากการสอบขอเขยีน (มีการกําหนด

เกณฑมาตรฐาน Rubrics ในการประเมิน 

4.3 ปรับตัวใหเขากับสังคม

และ สถานการณตางๆ ที่

เปลี่ยนแปลงได 

- มอบหมายโครงการ/กจิกรรมกลุม 

ใหนิสิตฝกทํางานรวมกับผูอื่น ฝก

รับผิดชอบตอตนเอง สังคม 

- สังเกตจากพฤติกรรมการทํากิจกรรมกลุม เชน 

ภาวะผูนํา/ผูรวมงาน ความรับผดิชอบ การ

แสดงจุดยืนของตนเอง การรับฟงความคิดเห็น
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ผลการเรียนรูดานทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

สิ่งแวดลอม และปรบัตัวใน

สถานการณตาง ๆ 

- ใชกรณีศึกษาใหนิสิตเรียนรูและ

ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอ

สังคมและสิ่งแวดลอม พรอมทั้ง

กระตุนใหคดิหาวิธีที่จะมสีวนรวม

รับผิดชอบในการแกปญหาโดย

เริ่มตนจากตัวนสิิตเอง 

- นําเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และสะทอนคิดในชั้นเรยีน 

ของเพื่อนรวมกลุมและคนหาทางออกรวมกัน

ได 

- ประเมินจากการแสดงความคดิเห็นและ

สะทอนคดิสิ่งท่ีไดรับจากประสบการณในการ

เรียนรู 

- ประเมินจากการปรับตัวใหเขากับสถานการณ

ตาง ๆ ตามกาลเทศะ 

- ใหนิสิต/ผูที่เก่ียวของมีสวนรวมในการ

ประเมินผล 

- ประเมินจากคุณภาพของโครงการ/กิจกรรม 

- ประเมินจากการสอบขอเขยีน (มีการกําหนด

เกณฑมาตรฐาน Rubrics ในการประเมิน 
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5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

5.1 วิเคราะหขอมลูเชิงตัวเลข เพ่ือ

นําไปใชในกระบวนการตัดสินใจ

หรอืวเิคราะหประเด็นปญหา และ

นําเสนอไดอยางเหมาะสม 

- มอบหมายโครงการ/กจิกรรมใหนสิติฝกฝน

การคิดวิเคราะหขอมลูเชิงตัวเลข 

- ฝกใชขอมลูทางสถิติประกอบการวเิคราะห

ประเด็นปญหา 

- ประเมินจากการแสดงความคดิเห็นและ

สะทอนคดิสิ่งทีไ่ดรับจากประสบการณใน

การเรียนรู 

- ประเมินจากคณุภาพของโครงการ/

กิจกรรม 

- ประเมินจากการสอบขอเขียน (มีการ

กําหนดเกณฑมาตรฐาน Rubrics ในการ

ประเมิน) 

5.2 ใชภาษาในการสื่อสารได อยาง

มีประสิทธิภาพ เพ่ือการคนควาได

อยางเหมาะสมและจําเปน 

- ฝกการใชทักษะสื่อสารในการนาํเสนอ 

ผลงาน ท้ังการฟง การอาน การพดู และ

การเขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

- ประเมินทกัษะการฟงและการอานจากการ 

ตั้งคําถามและตอบคาํถาม 

-ประเมินทักษะการพูด ท้ังการใชภาษา

ถอยคํา และภาษาทาทาง โดยพจิารณา

จากการนําเสนอผลงานเปนลาํดบัข้ันตอน 

พูดชัดเจน กระชับ ตรงประเด็น เขาใจงาย 

มีบุคลกิภาพท่ีเหมาะสม และรักษาเวลา 

- ประเมินทกัษะการเขียนจากคณุภาพของ

โครงการ/กิจกรรมที่มกีารเขียนเปนลําดบั 

ขั้นตอน ชัดเจน ตรงประเด็น เขาใจงาย 

- ประเมินจากการสอบขอเขียน (มีการ 

กําหนดเกณฑมาตรฐาน Rubrics ในการ 

ประเมิน) 

5.3 ใชเทคโนโลยีในการสบืคน เก็บ

รวบรวมขอมลู นําเสนอไดเหมาะสม

กับสถานการณ 

- สอดแทรกหลักการเลือกแหลงขอมลู ที่

นาเชื่อถือ และวิธีการอางอิงแหลงขอมูล 

อยางถูกตองตามหลักและจรรยาบรรณทาง

วิชาการ 

- ฝกใชเทคโนโลยีในการสบืคน เก็บรวบรวม 

ขอมูล และนาํเสนอจากแหลงขอมลูท่ีมี 

ความนาเชื่อถือ 

- ฝกเลือกใชขอมลูสารสนเทศทีเ่หมาะสม 

ประกอบการทาํโครงการ/กิจกรรม/การนาํ 

เสนอผลงาน 

- ประเมินจากคณุภาพโครงการ/กิจกรรม 

- ประเมินจากการเลอืกใชเทคโนโลยีในการ 

สืบคนเก็บรวบรวมขอมลู นําเสนอได

เหมาะสม มีความนาเช่ือถือ และอางอิง

แหลงขอมลูอยางถูกตองตามหลกัและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ (มีการกําหนด

เกณฑมาตรฐาน Rubrics ในการประเมนิ) 
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร 

มาตรฐานผลการเรียนรู รายละเอยีดผลการเรียนรู 

1. ดานคุณธรรม จรยิธรรม 1.1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย มีวนิัย ตรงตอเวลา เคารพสิทธิและความ

คิดเห็นของผูอื่น 

1.2 แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อสวนรวม ตระหนักใน

การปฏิบัตติามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชพี 

1.3 ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นหรือสากล 

2. ดานความรู 2.1 บูรณาการความรูท่ีเรียนเพ่ือใชประโยชนในการเรียนรู การทํางาน 

และการดําเนินชีวิตในสังคมพหุวฒันธรรม 

2.2 มีความรูทางฟสิกส วิทยาศาสตร และคณติศาสตร ที่จะนาํมา

อธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตรเฉพาะ 

2.3 สามารถตดิตามความกาวหนาทางวิชาการ พัฒนาความรูใหม 

โดยเฉพาะดานฟสิกส 

3. ดานทกัษะทางปญญา 3.1 ประยุกตความรูใหเกิดประโยชน 

3.2 มีความใฝรู คิดวเิคราะหความรูจากแหลงขอมลูตาง ๆ ที่

หลากหลายไดอยางถูกตองอยางเปนระบบ และแกไขปญหาได และ

มีเหตมุีผล ตามหลักการวิชาการทางวิทยาศาสตร โดยคํานึงถึง

ผลกระทบที่เก่ียวของ 

3.3 ประเมิน วิพากษ สถานการณตาง ๆ โดยใชความรูเปนฐาน 

3.4 มีความคิดรเิริ่ม สรางสรรคนวตักรรม 

4. ดานทกัษะความสมัพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

4.1 ทํางานรวมกับผูอื่นในฐานะผูนําและผูรวมงานได 

4.2 แสดงออกถึงการเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ รูหนาที่ตนเอง เคารพ

ผูอ่ืน เพ่ือใหสามารถอยูรวมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทาง

ความคดิและวัฒนธรรมได 

4.3 ปรับตัวใหเขากับสังคมและสถานการณตาง ๆ ที่เปลีย่นแปลงได 

5. ดานทกัษะการคิดวิเคราะหเชงิตัวเลขการ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 วิเคราะหขอมลูเชิงตัวเลข เพ่ือนําไปใชในกระบวนการตดัสินใจหรือ

วิเคราะหประเด็นปญหา และนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

5.2 ใชภาษาในการสื่อสารได อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อการคนควาได

อยางเหมาะสมและจําเปน 

5.3 ใชเทคโนโลยีในการสบืคน เก็บรวบรวมขอมลู นําเสนอไดเหมาะสม

กับสถานการณ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 

ชุดวิชา การเรียนรูและการสื่อสารในศตวรรษที่ 21                 

มศว191 การเรียนรูสูโลกในศตวรรษที่ 21      

มศว192 การใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร            

ชุดวิชา ศิลปะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาต ิ                

มศว193 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ            

มศว194 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพ 
           

ชุดวิชา มศว เพ่ือสังคม                

มศว195 พลเมืองสรางสรรคสังคม         

มศว196 ศาสตรและศิลปแหงการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน      

ชุดวิชา การพัฒนาทักษะการทํางานและการเปนผูประกอบการ                

มศว197 การพูดและการนําเสนองานเพื่ออาชีพ          
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

มศว198 การเตรียมพรอมสูการทํางานและและการเปนผูประกอบการ           

ชุดวิชา วิถีชีวิตที่ชาญฉลาด                 

มศว291 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ            

มศว293 การปรับตัวในสังคมพลวัต         

หมวดวิชาเฉพาะ                 

ชุดวิชา คณิตศาสตรวิทยาศาสตรพื้นฐาน 1                 

คม100 เคมีท่ัวไป 1               

คม190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1            

ชว105 ชีววิทยาทั่วไป             

ชว195 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป              

ชุดวิชา คณิตศาสตรวิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 

คณ115 แคลคลูัส 1                

ฟส100 ฟสิกสท่ัวไป                

ฟส180 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป              

ชุดวิชา คณิตศาสตรวิทยาศาสตรพื้นฐาน 3

คณ116 แคลคลูัส 2                
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

ชว171 บูรณาการชีวฟสิกสเพ่ือชีวิตประจําวัน              

ชุดวิชา ฟสิกสพื้นฐาน 1                 

ฟส168 ฟสิกสพ้ืนฐานและการประยุกตในเทคโนโลย ี                

ฟส187 ปฏิบัติการข้ันตนสําหรับนักฟสิกส      ⬤       

ชุดวิชา ฟสิกสพื้นฐาน 2                 

ฟส111 มาตรวิทยาพ้ืนฐานสําหรับฟสิกส             

ฟส172 คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส               

ฟส188 การประดิษฐชิ้นงานทางฟสิกส ⬤             

ชุดวิชา ฟสิกสมูลฐาน 1                

ฟส213 กลศาสตรคลาสสกิ ⬤             

ฟส214 การสั่น คลื่น และทัศนศาสตร ⬤             

ฟส255 ฟสิกสแผนใหม ⬤          

ฟส274 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตนในฟสิกส                

ฟส281 ปฏิบัติการข้ันกลางสําหรับนักฟสิกส 1              

ชุดวิชา ฟสิกสมูลฐาน 2                 

ฟส201 ภาษาอังกฤษสําหรับฟสิกส 1               
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

ฟส222 ฟสิกสเชิงอุณหภาพและฟสิกสเชิงสถิติ             

ฟส242 อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน              

ชุดวิชา ฟสิกสมูลฐาน 3                 

ฟส346 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา           

ฟส354 กลศาสตรควอนตัมเบื้องตน           

ฟส381 ปฏิบัติการข้ันกลางสําหรับนักฟสิกส 2             

ชุดวิชา ฟสิกสมูลฐาน 4                 

ฟส301 ภาษาอังกฤษสําหรับฟสิกส 2            

ฟส382 ปฏิบัติการข้ันสูงสําหรับนักฟสิกส           

แผนการเรียนปกต ิ                 

ชุดวิชา การฝกประสบการณและโครงงานวิจัย                  

ฟส481 การฝกงาน           

ฟส482 โครงงานฟสิกส         

ฟส485 สัมมนาฟสิกส              

ชุดวิชา คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส  

ฟส471 พีชคณิตเชิงเสนสําหรับฟสิกส            
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

ฟส472 เรื่องคดัเฉพาะทางฟสิกสเชิงคณิตศาสตร            

ชุดวิชา ฟสิกสเชิงทฤษฎ ี 

ฟส412 กลศาสตรของไหล            

ฟส421 ฟสิกสเชิงสถิติ            

ชุดวิชา ฟสิกสเชิงคํานวณ  

ฟส473 คณิตศาสตรเชิงคาํนวณเบ้ืองตน            

ฟส474 การจําลองเชิงอะตอมและคํานวณเชิงอิเล็กตรอนเบื้องตน            

ชุดวิชา ฟสิกสของอนุภาคมูลฐาน  

ฟส430 ฟสิกสนิวเคลียรและฟสิกสของอนุภาคมูลฐาน            

ฟส450 ทฤษฎีสนามควอนตัมเบื้องตน            

ชุดวิชา จักรวาลวิทยา และฟสิกสดาราศาสตร  

ฟส458 สภาพโนมถวงและจักรวาลวิทยา            

ฟส417 ฟสิกสดาราศาสตร            

ชุดวิชา ดาราศาสตรประยุกต  

ฟส414 ดาราโหราศาสตรเพ่ือชีวิต            

ฟส416 กิจกรรมและการทดลองทางดาราศาสตร            
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

ชุดวิชา โลกศาสตร  

ฟส467 ธรณีฟสิกสเบ้ืองตน            

ฟส468 อุตุนิยมวิทยาเบ้ืองตน            

ชุดวิชา บรรยากาศและภมูิอากาศโลก  

ฟส460 ภูมิอากาศและพลังงานของโลก            

ฟส461 ฟสิกสบรรยากาศและสภาพอากาศ            

ชุดวิชา ฟสิกสวัสดุ  

ฟส431 วัสดุและวิวัฒนาการโลก              

ฟส440 ตัวนํายวดยิ่งและเทคโนโลยีที่เก่ียวของ              

ชุดวิชา การประยุกตใชฟสิกสวัสดุ  

ฟส437 วัสดุเพ่ือชีวิตประจําวัน              

ฟส439 วัสดุเพ่ือการกีฬา และสัตวเลี้ยง              

ชุดวิชา ระบบดจิิทัลและการเก็บขอมูล  

ฟส441 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส              

ฟส442 ปรากฏการณแมเหล็กและเทคโนโลยีการจัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน             
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

ชุดวิชา เทคโนโลยีทางแสง  

ฟส443 โฟโทนิกส           

ฟส449 เทคโนโลยเีสนใยนําแสง           

ชุดวิชา ฟสิกสสําหรับอุตสาหกรรม  

ฟส490 การออกแบบระบบสุญญากาศสําหรับประยุกตใชในอุตสาหกรรม          

ฟส491 การออกแบบอุปกรณเชิงแสงสําหรับการประยุกตในอุตสาหกรรมเชิง

แสง 
         

ชุดวิชา การประยุกตใชฟสิกสอะตอม  

ฟส432 เทคโนโลยีฟสิกสพลาสมา            

ฟส455 สเปกตรัมของอะตอมและโมเลกุล            

ชุดวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม  

ฟส492 พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยสีีเขียว            

ฟส493 ฟสิกสของสิ่งแวดลอมและมลพิษ            

ชุดวิชา ฟสิกสรวมสมัย  

ฟส406 การสื่อสารฟสิกส              

ฟส407 การคนพบฟสิกสในศตวรรษที่ 21              
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

ชุดวิชา ฟสิกสบูรณาการ  

ฟส462 นิติฟสิกส           

ฟส463 เศรษฐศาสตรฟสิกสเบ้ืองตน           

ชุดวิชา เทคโนโลยีพลังงาน  

ฟส494 เซลลโฟโตโวลตาอิกและเซลลเทอรโมอิเล็กทริก            

ฟส495 เทคโนโลยีของระบบกักเก็บพลังงาน            

แผนการเรียนสหกิจศึกษา                

ชุดวิชา สหกิจศึกษาและโครงงานวิจัย                 

ฟส383 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา             

ฟส483 สหกิจศึกษาสาขาวิชาฟสิกส         

ฟส484 โครงงานฟสิกสสําหรับสหกิจศึกษา          

ฟส485 สัมมนาฟสิกส              

กลุมวิชาฟสิกสและดาราศาสตร                 

ชุดวิชา คณิตศาสตรและดาราศาสตร                  

ฟส215 ดาราศาสตร            

ฟส276 วธิีทางคณิตศาสตรในฟสิกสและดาราศาสตร            
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

ชุดวิชา ฟสิกสของสสารควบแนนและฟสิกสเชิงคํานวณ                 

ฟส320 ฟสิกสของสสารควบแนน            

ฟส371 ฟสิกสเชิงคำนวณ            

ชุดวิชา ทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟาและกลศาสตรควอนตัม                 

ฟส347 ทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟา            

ฟส356 กลศาสตรควอนตัม            

กลุมวิชาฟสิกสวัสดุและเทคโนโลยีวัสดุนาโน                 

ชุดวิชา ฟสิกสวัสดุเบื้องตน และฟสิกสสถานะของแข็ง                  

ฟส223 ฟสิกสวัสดุเบื้องตน           

ฟส224 ฟสิกสของแข็งและสารก่ึงตัวนํา             

ชุดวิชา เทคโนโลยีระดับนาโน                  

ฟส322 นาโนเทคโนโลยีเบ้ืองตน          

ฟส323 วัสดุนาโน วัสดุอัจฉรยิะ และการประยุกต          

ชุดวิชา การหาสมบัติและลักษณะเฉพาะของวัสด ุ                 

ฟส324 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุและการวิเคราะหความเสียหาย       

ฟส325 วัสดุนาโน วัสดุอัจฉริยะ และการประยุกต       
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

กลุมวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและอุตสาหกรรม                 

ชุดวิชา เทคโนโลยีการวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม                  

ฟส290 การวัดและเคร่ืองวัดในอุตสาหกรรมเบื้องตน             

ฟส291 ระบบการควบคุมอัตโนมัติเบื้องตน             

ชุดวิชา การเช่ือมตอและระบบอินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่ง                

ฟส348 ระบบอินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่งและอุปกรณอัจฉรยิะ         

ฟส349 การเชื่อมตอและสื่อสารขอมูลในระบบแอนะล็อกและดิจิทัลสําหรับการ

ประยุกตในอุตสาหกรรม 
          

ชุดวิชา เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ                

ฟส372 การเรียนรูของเครื่องเบื้องตน          

ฟส373 การเรียนรูของเครื่องสําหรับการวิเคราะหขอมูล          
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)  

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

(ภาคผนวก ก)  

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลลัพธการเรียนรูขณะนิสิตกําลังศึกษา 

  โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหนาที่กํากับดูแลการประเมินผลลัพธการเรียนรู ในระดับ

รายวิชา ระดับชั้นป และระดับหลักสูตร ใหครอบคลุมวิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการประเมิน เครื่องมือ

ประเมิน เกณฑการประเมนิ และผลการประเมิน โดยมีการนําผลการประเมินการจัดการเรยีนการสอนในแตละ

รายวิชาโดยนิสิตมาใชประกอบการพิจารณารวมดวย 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลลัพธการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา 

• ประเมินจากความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ 

• ประเมินจากความคิดเห็นของบัณฑิตที่จบการศึกษา 

 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 3.1 เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร 

 3.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นตํ่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 

 3.3 เขารวมกิจกรรมตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 3.4 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหหลักสูตรสงเสริมอาจารยใหมเขารับการปฐมนิเทศและอบรมความเปนครู ซึ่ง

จัดโดยมหาวิทยาลัย เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรูที่มุงเนนผลลัพธการเรียนรู เทคนิควิธีการ

สอน การใชสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การวัดประเมินผล การวิเคราะหผูเรียน การวิจัยเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอน 

การวางแผนและปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา และระบบสารสนเทศที่เก่ียวของ 

2. หลักสูตรชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค และเปาหมายของหลักสูตร และมอบเอกสารที่เกี่ยวของ เชน 

รายละเอียดหลักสูตร คูมือการศึกษาและหลักสูตร คูมืออาจารย กฎระเบียบตาง ๆ 

3. หลักสูตรจัดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการณการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ หรือจัดให

สอน รวมกับอาจารยที่มีประสบการณ 

4. หลักสูตรกําหนดอาจารยพี่เลี ้ยงเพื่อชวยเหลือและใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนประเมินและติดตาม 

ความกาวหนาในการปฏิบัติงานของอาจารยใหม 

  

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล 

1.1 สงเสริมใหอาจารยไดรับการพัฒนาความรูเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรูที่มุ งเนนผลลัพธ 

การเรยีนรู เทคนิควิธีการสอน การใชสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การวัดประเมินผล การวิเคราะหผูเรียน การวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน การวางแผนและปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา และ

ระบบสารสนเทศที่เก่ียวของซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย/คณะ และหนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง 

1.2 สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยเขารับการรับรองสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของ 

สหราชอาณาจักร (UK Professional Standards Framework- UKPSF) 

2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ 

2.1 สนับสนุนใหอาจารยมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการ โดยมีการบูรณาการการเรียนการ

สอนกับการบริการทางวิชาการแกสังคม เพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 

2.2 สนับสนุนใหอาจารยไดรับการพัฒนาความรู สรางเสริมประสบการณในการวิจัยทางวิชาการ/

วิชาชีพอยางตอเนื่องโดยเขารวมอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ นําเสนอและเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพ 

 

1. การกํากับมาตรฐาน 

 การบริหารจัดการหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานคณุวุฒิสาขาวิชาคณติศาสตรและวิทยาศาสตร ตลอดระยะเวลา

ที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ดังนี้  

 - อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีจํานวนไมนอยกวา 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาขั้น

ตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการ

ที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยาง

นอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

 - อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่า

กวาผูชวยศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณา

แตงตั้งใหบุคคลดาํรงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

- มีการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก 5 ป โดยนําความคิดเห็นของคณะกรรมการวิพากษและพัฒนา

หลักสูตร ซึ่งประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม ศิษยเกา และผูใชบัณฑิต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ

นโยบาย เศรษฐกิจ สังคม และความกาวหนาทางวิชาการมาประกอบการพิจารณาดวย 

 

2. บัณฑิต 

 - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร มีระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร (ELO) ใหครอบคลุมผล

การเรยีนรู ที่เทียบเคยีงอยางนอย 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทาง

ปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - หลักสตูรมีการสํารวจขอมูลผลลัพธการเรียนรูของบัณฑติที่ไดงานทําภายในระยะเวลา 1 ป นับจาก

วันที่สําเร็จการศกึษา 

 - หลักสูตรมีการติดตามการเผยแพรผลงาน (โครงงาน งานวิจัย ฯลฯ) ของนิสิตที่สะทอนผลลัพธการ

เรียนรูของหลักสูตรกอนจบการศกึษา 

 

3. นิสิต 

 - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร มีกระบวนการรับนิสิต โดยกําหนดเกณฑการคัดเลือกและ

คุณสมบัติของนิสิตท่ีเหมาะสมกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาเพ่ือใหนิสิต

มีความพรอมในการเรียนและสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 
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 - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ และ

ศักยภาพของนิสิตในรูปแบบตาง ๆ เสริมสรางจิตสํานึกในการรับใชสังคมและสวนรวม เสริมสรางทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรูตลอดชีวิต 

 - หลักสูตรมีการแตงตั้งอาจารยที ่ปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษาดานวิชาการ สังคม และการใชชีวิตใน

มหาวิทยาลัยแกนิสิตโดยมีการกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office Hours) เพื่อใหนิสิตสามารถเขาปรึกษาได 

 - หลักสูตรมีการสํารวจขอมูลการรับ การคงอยู การสําเร็จการศึกษาของนิสิต เพื่อติดตาม ประเมิน 

และปรับปรุงผลการดําเนินงาน 

 - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร มีระบบการจัดการขอรองเรียนของนิสิตที่มีประสิทธิภาพ 

โดยมีการประเมินความพึงพอใจของผลการจัดการขอรองเรียน 

 

4. อาจารย 

 - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรมีระบบและกลไกในการรับอาจารยใหมที ่สอดคลองกับ

ระเบียบ/ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหมตองมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตาม

เกณฑที ่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ ่งสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเร ื ่องมาตรฐาน

ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา 

 - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรมีระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารยใหมใหมีความรู

เกี่ยวกับหลักการจัดการเรียนรู จิตวิทยาการเรียนรู การออกแบบการจัดการเรียนรู การใชสื่อและเทคโนโลยี

ดิจิทัลในการเรียนการสอน การวัดประเมนิผลการเรียนรู รวมถึงกฎหมายและจริยธรรมตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

 - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหาร สงเสริม และพัฒนาอาจารย

ใหมีความเชี ่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UK 

Professional Standards Framework- UKPSF) การพัฒนาตนเองใหมึความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา การวิจัย 

การบริการวิชาการ และมีความกาวหนาในการพัฒนาผลงานทางวิชาการอยางเหมาะสม สอดคลองกับ

วิสัยทัศน และนโยบายของมหาวิทยาลัยและแนวทางของหลักสูตร 

 - มีการกํากับติดตามขอมูลของอาจารยผูรับผิดขอบหลักสูตรใหมีคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ ผลงาน

ทางวิชาการ การคงอยู ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 - มหาวิทยาลัย/คณะ สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยมีความเขาใจในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร 

ชุดวิชา และรายวิชา ที่มุงเนนผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน (Outcome-based Education) และสอดคลอง

กับความตองการของผูมีสวนไดเสีย ตลาดแรงงาน ความเจริญกาวหนาของวิทยาการ นโยบายรัฐบาล และ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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 - มีการจัดการเรียนการสอนที ่มุ งเน นผู เร ียนเปนสําคัญผานเทคนิคการเรียนรู เชิงร ุก (Active 

Learning) ที่หลากหลายตามสภาพจริง สงเสริมใหนิสิตไดเรียนรูและการฝกปฏิบัติดวยตนเอง เรียนรูและ

ทํางานรวมกับผูอ่ืน การใชเทคโนโลยีในการเรียนรู การสื่อสาร และการทํางาน การบูรณาการการเรียนกับการ

ทํางาน การฝกงาน และการวิจัย 

 - มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

 - มีการกําหนดอาจารยผูสอน โดยคํานึงถึงความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในรายวิชาหรือ

เนื้อหา ที่สอน โดยมีการกํากับติดตามและตรวจสอบ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูและการประเมินผลการ

จัดการเรยีนรู 

 - มีการประเมินผูเรียนตามสภาพจริง ดวยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย มีเกณฑการประเมินและ

การตัดสินผลที่ชัดเจนและเชื่อถือได 

 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

- มีระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่

จ ําเปนตอการเรียนการสอน ทั ้งดานกายภาพหองเรียน วัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก หองสมุด 

หองปฏิบัติการ คอมพิวเตอร สถานที่พักผอนระหวางเรียน รวมถึงมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อตอการ

เรียนรูทั้งในและนอกหองเรียนอยางเพียงพอและเหมาะสมตอการสนับสนุนใหผูเรียนบรรลุผลลัพธการเรียนรู

ตามที่กําหนดได 

- มีการสํารวจความพึงพอใจและความตองการของอาจารยผูสอนและนิสิตที่มีตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู และนําผลการสํารวจมาพัฒนาปรับปรงุ 
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7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินการ (Key Performance Indicators) 

ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 
ปที่ 1 

2565 

ปที่ 2 

2566 

ปที่ 3 

2567 

ปที่ 4 

2568 

ปที่ 5 

2569 

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุม เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยตอการเปดสอน

ในแตละภาค การศกึษาใหครบทุกรายวิชา 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามแผนมาตรฐานผลการเรียนรูที่

กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ี

เปด สอนในแตละปการศึกษา 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 

หรือ การประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานที่

รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

- ✓ ✓ ✓ ✓ 

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน

การ จัดการเรียนการสอน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 
- - - ✓ ✓ 

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย

กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
- - - - ✓ 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

- มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาโดยนิสิต (ปค.003) และนําผลการ

ประเมินมา วิเคราะหเพื่อปรบัปรุง (มคอ.5) และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3) ใหเหมาะสม 

- มีการประเมนิผลลัพธการเรียนรูของนิสิตตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย อาทิ การมีสวนรวม

ในการทํากิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู การปฏิบัติงาน การนําเสนองาน การประเมินชิ้นงาน ผลงาน รายงาน 

หรือการสอบ 

- มีการประเมินผลลัพธการเรียนรูของนิสิตตามสภาพจริง โดยผูประเมินที่หลากหลาย อาทิ ผูสอน 

ผูเรียน ผูทรงคุณวุฒิภายนอก หรือบุคลากรจากแหลงฝกงาน 

 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

 มีการประเมนิทักษะของอาจารยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละรายวิชาโดยนิสิต 

 มีการประเมินทักษะการสอนของอาจารยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร/หัวหนาภาควิชา/คณะ/สวนงาน 

 สงเสริมใหอาจารยผูสอนสงผลงานการจัดการเรียนการสอนเขาประกวดทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

 

2.การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 ประเมินโดยนิสิตปจจุบัน 

 ประเมินโดยบัณฑติที่สําเร็จการศึกษา 

 ประเมินโดยผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนไดเสียตาง ๆ 

 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

- ประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตัวบงชี้

การกํากับมาตรฐานหลักสูตร (องคประกอบท่ี 1) 

- ประเมินผลการดําเนินงานโดยใชเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาของเครือขายการประกัน

คุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA) ตามรูปแบบที่

มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศกึษาที่ไดรับแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมขอมูลผลการประเมินที่ไดจากนิสิต บัณฑิต ผูสอน ผูใชบัณฑิต 

ขอมูลจาก ปค.003 มคอ.5 มคอ.6 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

เพื่อทราบปญหาการดําเนินงานของหลักสูตรในภาพรวม และนําสู การวางแผน ปรับปรุง หรือพัฒนาการ

ดําเนินงานของหลักสูตรในปการศึกษาถัดไป รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับ 

ความตองการของผูใชบัณฑิตเปนประจําทุก 5 ป
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ วาดวย การศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก ข สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษหลักสูตร 

ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษหลักสูตร 

ภาคผนวก ง  รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

ภาคผนวก จ ขอมูลผลลัพธการเรยีนรูและโครงสรางรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA 

ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานของอาจารย 

ภาคผนวก ช  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 

ภาคผนวก ซ  ตารางเปรียบเทียบความสอดคลองของผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) ผล 

การเรียนรูท่ีคาดหวังของชุดวิชา (MLOs) และผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร  (ELOs) 
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ภาคผนวก ก  ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษหลักสูตร 
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ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษหลักสูตร 
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ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ ผูใชบัณฑิต 

และศิษยเกา 

การปรับปรุงตามขอเสนอแนะ เหตุผลในการไมปรับปรุงแกไข 

เนนการปฏิบัติจริงใหมากขึ้น โดยเฉพาะการ

ปฏิบัติที ่เชื ่อมโยงกับความรูหรือวิชาที ่ได

เรียนมา  

 หลักสูตรฯมีการเพิ่มจํานวนหนวยกิตดาน

ปฏิบัติการในรายวิชาเฉพาะดานบังคบัแลว 

ค ว าม ร ู  ท า ง ด  า น  Thin Film, Plasma, 

Sensors, Non-Destructive Testing, X – 

Ray Crystallography เป นท ี ่ ต  องการใน

ทองตลาด และแนะนําใหว ิชา Sensors, 

Nondestructive Testing ควรอย ู  ในว ิชา

ดานบังคับ เพราะเปนสิ ่งที ่อุตสาหกรรม

คาดหวังวานักศึกษาควรจะมีความรูพื้นฐาน

ดานนี้ 

หลักสูตรฯ ดําเนินการจัดทําชุด

วิชาโทและชุดวิชาเอกเลือกที่มี

องคความรู  เก ี ่ยวข องกับหัวขอ 

Thin Film, Plasma, Non-

Destructive Testing, X-Ray 

Crystallography, และ Sensors 

 

ถาสลับวิชา มศว111 ภาษาไทยเพื ่อการ

สื่อสาร ไปเพ่ิมในวิชาเฉพาะดานเลือกไดจะด ี

 ไมสามารถปรับแกไดเพราะเปนรายวิชา

บังคบัของมหาวิทยาลัย 

ควรมี อาจารยผูท่ีมีความเช่ียว ชาญในฟสิกส

ที่มีนวัตกรรมเปนของตัวเองมาบรรยายเพ่ือ

สรางแรงบันดาลใจและทําใหนักศึกษาเห็น

ภาพชัดเจนและตอยอดไดดี 

 มีอาจารยประจําหลักสูตรที่มีผลงานวิจัยเชงิ

นวัตกรรม ดังผล งานในภาคผนวก ง 

ควรมีการสนับสนุนใหผูเรียนสามารถสื่อสาร

ทั้งการฟง พูด อาน เขียนเปนภาษาอังกฤษ

ไดอยางเชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพใน

การเรียนรูดวยตนเองบนโลกออนไลนไดมาก

ขึ้น 

 หลักสูตรฯมีรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับ

วิทยาศาสตรจํานวน 2 รายวิชาเพิ ่มเติม

นอกเหนือจากรายวิชาภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย นอกจากนี้การเรียนการสอน

ในรายว ิชา เฉพาะด านบ ังค ับจะม ีการ

สอดแทรกทักษะการใชภาษาอังกฤษที่

เกี่ยวของ 

ควรมีการเสริมศกัยภาพดาน Data Science 

และ Data Analytic เนื่องจากเปนสาขาที่มี

การใชอยางแพรหลายในหนวย งานภาครัฐ

และเอกชน 

หลักสูตรฯ มีชุดวิชาบังคับและชุด

วิชาโทที่เกี่ยวของกับการวิเคราะห

ขอมูลและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อใหสอดคลองกับผลการเรียนรู

ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELO 6) 

 

ตองมีการคํานึงถึงการออกแบบแนวทาง

พัฒนาดาน soft skill ตาง ๆ ที ่ใชกับการ

เรียนการสอน แบบออนไลน อันเนื ่องจาก

สถาน การณ ปจจุบ ัน การพัฒนาดานนี้

จําเปนตองใชทั้งในดานการประ กอบอาชีพ

และชีวิตประจําวันของนิสิตในอนาคต 

หลักสูตรฯ มีการพัฒนาสมรรถนะ

ของผู เรียนในดานตาง ๆ เพื่อให

บรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังเมื่อ

สิ ้นปการศึกษา โดยมีการแสดง

ร ะ ด ั บ  hard skill, soft skill, & 

professionalism ของแตละชั้นป 
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ภาคผนวก ง  รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 

1. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 

2. เริ่มใชหลักสูตร ปการศกึษา 2560 

3. วัตถุประสงคของหลักสูตร ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังตอไปนี้ 

1. มีความรู ความเขาใจ ในพื้นฐานทางฟสิกส และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานทางฟสิกสทฤษฎี ดารา

ศาสตร อิเล็กทรอนิกส และฟสิกสประยุกตตามกลุมวิชาเอกที่นิสิตเลือกเรียน 

2. มีทักษะในการคดิ วิเคราะห สังเคราะหอยางเปนระบบโดยมีความรูพ้ืนฐานทางฟสิกสและฟสิกสประยุกต

อยางเพียงพอเพ่ือศึกษาตอในระดับสูงหรือเชื่อมโยงไปสูการทํางานในภาคอุตสาหกรรมได 

3. มีความรูทันสมัยและสอดคลองกับความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

4. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรูความเขาใจดานการสื่อสาร ควบคูกับอัตลักษณนิสิต มศว และ SCI 

4. ผลลัพทการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) 

ELO1 บัณฑิตแสดงออกถึงความมีจรรยาบรรณวิชาชีพ นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร และมีความรับผิดชอบตอ

ตนเองและสังคมสวนรวม มีจิตอาสา 

ELO2 บัณฑิตสามารถประยุกตใชองคความรูทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และฟสิกส/ฟสิกสประยุกต 

เพื่อใชแกปญหาในงานวิจัย สถานที่ทํางาน หรอื ในงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 

ELO3 บัณฑิตสามารถประยุกตใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแกปญหาตาง ๆ ได 

ELO4 บัณฑิตสามารถแสวงหาความรูใหมเพื่อใหเปนผูท่ีมีการเรียนรูตลอดชีวิต 

ELO5 บัณฑิตสามารถทํางานเปนทีม และติดตอประสานงานกับผูรวมงานคนอ่ืน ๆ ได 

ELO6 บัณฑิตสามารถสื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และนําเสนอขอมูลสารสนเทศทาง

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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5. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 

1 *ผศ.ดร.สุรวุฒิ วิจารณ วท.บ. (ฟสิกสประยุกต), 2550 

วท.ม. (ฟสิกสประยุกต), 2553 

ปร.ด. (ฟสิกสประยุกต), 2557 

2 *ผศ.ดร.สุวรรณ พลายพิชิต วท.บ. (ฟสิกสประยุกต), 2551 

วท.ม. (ฟสิกสประยุกต), 2553 

ปร.ด. (ฟสิกสประยุกต), 2558 

3 *ผศ.ดร.ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล วท.บ. (ฟสิกส), 2542 

วท.ม. (ฟสิกส), 2547 

ปร.ด. (ฟสิกส), 2553 

4 *ผศ.ดร.ปทมาศ บิณฑจิตต วท.บ. (วัสดุศาสตร), 2538 

M.Phil. (Science and Engineering of Materials), 2544 

Ph.D. (Materials Science and Engineering), 2552 

5 *อ.ดร.สุพิชญ แขมมณี วท.บ. (ฟสิกส), 2539 

วท.ม. (ฟสิกส), 2543 

วท.ด. (ฟสิกส), 2548 

6 *อ.ดร.พัฒนศกัดิ์ ธีรชัฌานันท วท.บ. (ฟสิกส), 2550 

M.Sc. (Materials Science and Engineering), 2555 

Ph.D. (Physics), 2560 

 

6. สมรรถนะ/ความเช่ียวชาญของอาจารยในหลักสูตรท่ีสงเสริมการบรรลุ ELOs 

1. สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ (เชน UKPSF, เทคนิคการสอน Active Learning, 

Outcome-based Learning, Online Learning, Student-Centered, การปรับปรุงพัฒนาหลกัสูตร/รายวิชา) 

2. สมรรถนะดานการวิจัย  

3. สมรรถนะดานบริการวิชาการ 

4. ความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขา 

5. อื่นๆ ................................................ 
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ระบุหัวขอที่ไดรับการพัฒนา 
หนวยงานที่จัด 

(ภายใน/ภายนอก) 

จำนวนอาจารย

ประจำท่ีเขารวม 

ระบุสมรรถนะที่

สอดคลอง 

1 2 3 4 5 

1. หลักสูตร OBE สำหรับผูรบัผิดชอบ

หลักสูตร รุนที่ 2 

ที่ประชุมอธิการบดี

แหงประเทศไทย 

2      

2. อบรมการสอนออนไลนอยางมี 

ประสิทธิภาพ : SWU's Effective 

Online Teaching 

มศว 6      

3. การเรียนการสอนออนไลน 

SWUMoodle 

มศว 6      

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือ 

พัฒนาการเขียนขอเสนอโครงการทุน 
บูรณาการ คณะวิทยาศาสตร 

มศว 2      

5. เขารวมงานประชุมและนำเสนอ 

ผลงานทางวิชาการระดับชาติและ 

นานาชาติ 

The American 

Ceramic Society 

(ACerS): Thailand-

Chapter, 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3      

6. อบรมเกณฑ AUN-QA มศว 6      

7. การผลิตสื่อวีดีโอดวยโทรศพัทมือถือ 

และแอพพลิเคชั่นสำหรับการตัดตออยาง

งาย 

มศว 6      

8. Optical designed สถาบันวิจัยดารา

ศาสตร 

2      

 

7. รางวัล/การยกยองชมเชย ที่นิสิตหรืออาจารยประจําหลักสูตรไดรับ (ในชวง 3 ปที่ผานมา) 

นิสิต 

1. ผศ.ดร. ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล ผศ.ดร. สุวรรณ พลายพิชิต และ ผศ.ดร. สุรวุฒิ วิจารณ รวมเปนที่ปรึกษา

การจัดทําโครงงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี เรื ่อง “ตู อบฆาเชื้ออุปกรณทางการแพทยดวยโอโซน” โดย

โครงงานดังกลาวไดรับรางวัล “คุณภาพระดับเหรียญเงิน” จากการประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2563 และ

รางวัล “ชนะเลิศ” โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมเพ่ือสังคมของเยาวชน ป 2563 
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8. รายละเอียดเกี่ยวกับนิสิตในหลักสูตร (รายงานขอมูลตั้งแตปการศึกษาท่ีเริ่มใชหลักสูตร/เปดรับนิสิต) 

ปการ 

ศึกษา 

จํานวน จํานวน 

รับจรงิ 

จํานวนสําเร็จ 

การศึกษา 

อัตราคงอยู รอยละการประกอบอาชีพ ความพึงพอใจ 

ของผูใชบัณฑิต 

จํานวน รอยละ ตรงวุฒ ิ เก่ียวของ อิสระ จํานวน 

ผูใชบัณฑิต 

รอยละ 

ความพึงพอใจ 

2560 60 50 28 28 56 - 100 - 8 4.01 

2561 60 31 - 24 77.42 - - - - - 

2562 60 45 - 30 66.67 - - - - - 

2563 60 63 - 45 71.43 - - - - - 

*นิสิตปการศึกษา 2561-2563 ยังอยูระหวางการศึกษา ยังไมจบการศึกษา 

 

9. ปจจัยสําคัญที่ทําใหคุณภาพการจัดการศึกษาในหลักสูตรเปนไปตามวัตถุประสงค 

1. มีอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ และความเชี่ยวชาญครบทุกสาขาวิชา ตรงกับ

วัตถุประสงคของหลักสูตร ฯ จึงทาํใหสามารถบริหารจัดการ หลักสูตรไดอยางมีคุณภาพ    

2. สิ่งสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ในมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร 

และภาควิชาฟสิกส ทั้งในเรื่องของตํารา สถานท่ี อุปกรณและเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เอ้ืออํานวยใหนิสิตสามารถ

เรียนรูและทํางานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ทุกปการศึกษา ภาควิชามีการจัดโครงการ /กิจกรรมเพ่ือสงเสริมศักยภาพของนิสิตในดานการทําวิจัย 

การสื่อสารเพ่ือนําเสนองานวิจัย และทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือใหบรรลุตาม ELOs ของหลักสูตร 

 

10. ปจจัยสําคัญที่ทําใหคุณภาพการจัดการศึกษาในหลักสูตรไมเปนไปตามที่คาดหวัง และแนวทางในการ

พัฒนา 

1. มีนิสิต dropout หลักสูตรจึงพิจารณานําผลการวิเคราะหขอมลู dropout ไปใชปรับเปลี่ยนกระบวนการ

รับนิสิต และแสดงความชัดเจนและจุดเดนของหลักสูตรผานสื่อหรือกิจกรรมตาง ๆ เชน Open House 
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ภาคผนวก จ ขอมูลผลลัพธการเรียนรูและโครงสรางรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA 
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ความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดบัหลักสูตร (ELOs) กับ มาตรฐานผลการเรียนรูระดับอดุมศึกษา (TQF) 

 

มาตรฐานการเรียนรู 

ของหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA 

มาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรตามเกณฑ TQF 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความ

รับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

ELO1 อธิบาย ทฤษฎี และหลักการ ฟสิกส (กลศาสตร แมเหล็กไฟฟา 

อุณหพลศาสตร คล่ืนและการสั่น กลศาสตรควอนตมั และฟสิกสแผน

ใหม) ไดถูกตองตามหลักวิชาการ 

                

ELO2 ใชเครื่องมือวดั วิเคราะหทางฟสิกส/ทางวิทยาศาสตร/ทาง

อุตสาหกรรม ไดอยางมีทักษะ 

                

ELO3 ประยุกตหลักการทางฟสิกสกับศาสตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ เทคโนโลยี

ดิจิทัล เทคโนโลยีการสรางตนแบบรวดเรว็ เพื่อการออกแบบและสราง

ชิ้นงานทางฟสิกส/ฟสิกสเทคโนโลย ี

                

ELO4 วางแผน ปฏิบัติการทดลอง และรายงานผลการทดลองท่ีไดผลลัพธ

ตามเปาทีต้ั่งไวไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

                

ELO5 วิเคราะหปญหาทางฟสิกส/ฟสิกสเทคโนโลยีท่ีมีความซับซอนจน

นําไปสูการแกปญหาในเชิงวชิาการและปฏิบัติ ไดอยางตอบสนองกับ

ปญหาจนนําไปสูผลลัพธเชิงวิชาการที่สรางสรรค 
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มาตรฐานการเรียนรู 

ของหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA 

มาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรตามเกณฑ TQF 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความ

รับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

ELO6 ใชหลักการการบริหารจัดการสารสนเทศ/บิ๊กดาตา (Big Data) 

เพ่ือประโยชนในการพัฒนาตนเองใหดํารงชีวิตในสังคมดจิิทัล 

                

ELO7 ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยกีารสื่อสาร ในการถายทอด

ความรูทางวิชาการไดตามหลักการสื่อสาร (7C)  

                

ELO8 มีจรรยาบรรณวิชาชีพและความเปนพลเมืองดิจิทัล                 

ELO9 รับผิดชอบตอตนเอง และมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือ

การทํางานรวมกับผูอ่ืนใหบรรลุผลสําเรจ็อยางมีความรับผดิชอบ 
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2. ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ELOs)  

 

ELOs 
Cognitive 

Levels 
Specific 

Skills 
Generic Skills Affective Life – Long Learning 

ELO1 อธิบาย ทฤษฎี และหลักการฟสิกส (กลศาสตร แมเหล็กไฟฟา อุณหพลศาสตร 

คลื่นและการสั่น กลศาสตรควอนตัม และฟสิกสแผนใหม) ไดถูกตองตามหลักวิชาการ 
U SS1   

 

ELO2 ใชเครื่องมือวัด วิเคราะหทางฟสิกส / ทางวิทยาศาสตร / ทางอุตสาหกรรม ได

อยางเชี่ยวชาญ เพ่ือสงเสริมการทํางาน การทําวิจัย และการประกอบอาชีพ 
Ap SS2   

 

ELO3 ใชเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีการสรางตนแบบรวดเร็ว เพื่อการออกแบบและ

พัฒนาชิ้นงานทางฟสิกส / ฟสิกสเทคโนโลย ี
Ap SS3   

 

ELO4 วางแผน ปฎิบัติการทดลอง และรายงานผลการทดลองที่ไดผลลัพธตามเปาที่ตั้ง

ไว  ไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ  
Ap SS4   

L2, L3 

ELO5 ประยุกตหลักการทางฟสิกสกับศาสตรอื่นที่เกี ่ยวของ เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ 

ความตองการทางสังคมเพื่อการทําวิจัย การประกอบอาชีพ หรือการศึกษาตอ  
Ap SS5   

L1, L2, L5 

ELO6 วิเคราะหปญหาทางฟสิกส/ฟสิกสเทคโนโลยีที่มีความซับซอนจนนําไปสู การ

แกปญหาในเชิงวิชาการและปฏิบัติ ไดอยางตอบสนองกับปญหาจนนําไปสูผลลัพธเชิง

วิชาการท่ีสรางสรรค  

An SS6   

L1, L2, L5 

ELO7 ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรูทาง

วิชาการไดตามหลักการสื่อสาร (7C)  
  GS1, GS2  

L1 

ELO8 ใชหลักการการบริหารจัดการสารสนเทศ / บิ๊กดาตา เพื่อประโยชนในการ

พัฒนาตนเองใหดํารงชีวิตในสังคมดิจิทัล  
  GS2  

L1, L2, L4, L5 
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ELOs 
Cognitive 

Levels 

Specific 

Skills 
Generic Skills Affective Life – Long Learning 

ELO9 ประพฤติตนตามกฎระเบียบ/ขอบังคับของมหาวิทยาลัย จรรยาบรรณทาง

วิชาชีพ ตลอดระยะเวลาที่ศกึษา ในหลักสูตร  
  GS3 A1, A2 

L3, L4 

ELO10 ยอมรับในหนาที่/การงาน ที่ไดรับมอบหมาย และมีสวนรวมในการแสดงความ

คิดเห็น เพ่ือการทํางานรวมกับผูอ่ืนใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีความรับผิดชอบ 
  GS3 

A1, A2, 

A3 

L3, L4 

 

หมายเหตุ 

 SS1 = ทักษะการอธิบายหลักการและทฤษฎีทางฟสิกส 

 SS2 = ทักษะการใชเครื่องมือวัด / วิเคราะห ทางฟสิกส/วิทยาศาสตร/อุตสาหกรรม 

 SS3 = ทักษะการใชเทคโนโลยีการสรางตนแบบรวดเร็ว 

SS4 = ทักษะการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

SS5 = ทักษะการแกปญหาโดยการบูรณาการองคความรูทางฟสิกสกับศาสตรอื่นท่ีเก่ียวของ 

SS6 = ทักษะการวิเคราะหปญหา 

GS1 = ทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (5.2 5.5) 

GS2 = ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (5.3 5.4) 

GS3 = ทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน (4.1) 

A1 = รับผิดชอบตอตนเองและสังคมสวนรวม (1.1 1.2 1.5) 

A2 = ปฏบิัติตนจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (1.4) 

A3 = ใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตองตามสถานการณ 

U = ความรูความจํา/ความเขาใจ (Remembering/Understanding) 

 Ap = การประยุกต (Applying) 
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An = การวิเคราะห (Analyzing) 

 การเรียนรูตลอดชีวิต (Life-Long Learning);  

L1 = ทักษะการคํานวณ (Computational Skill), L2 = ทักษะการลงมือปฏิบัต ิ(Practical Skill), L3 = การใหความรวมมือ (Collaboration), L4 = การ

ปรับตัว (Adaptability),  

L5 = การรูวิธีการสื่อสาร (Communication Literacy) 

*เทคโนโลยกีารสรางตนแบบรวดเร็ว (Rapid Prototyping Technology) = การออกแบบสามมิติดวยคอมพิวเตอร + การสรางชิ้นงานตนแบบดวยเคร่ืองพิมพสามมิติ 

**เครื่องมือทางฟสิกส = คณิตศาสตรขั้นสูง และเครื่องมือ/อุปกรณทางฟสิกส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังรายชั้นป/สมรรถนะรายชั้นป 

ชั้นป ผลลัพธการเรียนรูรายชั้นป 
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ชั้นปท่ี 1 อธิบายหลักการและทฤษฎีฟสิกส วิทยาศาสตร และคณิตศาสตรพ้ืนฐาน และทําปฏิบัติการฟสิกสข้ันพ้ืนฐานไดอยางถูกตอง และมีทัศนคติ

การเปนนักฟสิกสที่ด ี(Hard skill & soft skill ratio + professionalism, 30 : 70 + 0) 

ชั้นปท่ี 2 อธิบายหลักการและทฤษฎีฟสิกส มีทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการคํานวณปญหาทางฟสิกสขั้นตน ทําปฏบัิติการฟสิกสข้ันกลางได

อยางถูกตอง และสรางชิ้นงานทางฟสิกส/ฟสิกสเทคโนโลยีอยางงาย (Hard skill & soft skill ratio + professionalism, 50 : 50 + 25) 

ชั้นปท่ี 3 อธิบายหลักการและทฤษฎีฟสิกสเฉพาะทาง มีทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการคํานวณปญหาทางฟสิกสขั้นกลาง มีทักษะการวิเคราะห

ปญหาจากการฝกปฏิบัติการฟสิกสขั้นสูง เพ่ือเตรียมความพรอมตอการนําไปประยุกตกับการแกปญหา และการทําวิจัยทางฟสิกส  

(Hard skill & soft skill ratio + professionalism, 70 : 30 + 50) 

ชั้นปท่ี 4 วิเคราะหและออกแบบกระบวนการทดลองเพื่อแกปญหางานวิจัยทางดานฟสิกส/ฟสิกสเทคโนโลยี หรือปญหาในสถานประกอบการ โดย

บูรณาการองคความรูทฤษฎีทางฟสิกส ทักษะการใชเครื่องมือขั้นสูง และเทคโนโลยีดิจิทัล และนําเสนอผลการทดลองไดถูกตองตาม

หลักการสื่อสารและมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

(Hard skill & soft skill ratio + professionalism, 80 : 20 + 100) 
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4. มาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA 

 

รายวิชา 
ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

หมวดวิชาเฉพาะ - วิชาแกน      

ชุดวิชา คณิตศาสตรวิทยาศาสตรพื้นฐาน 1      

คม100 เคมีทั่วไป 1        🗸  

คม190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1  🗸  🗸    🗸 🗸 

ชว105 ชีววิทยาทั่วไป        🗸  
ชว195 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป  🗸  🗸    🗸 🗸 
ชุดวิชา คณิตศาสตรวิทยาศาสตรพื้นฐาน 2    

คณ115 แคลคูลัส 1        🗸  

ฟส100 ฟสิกสทั่วไป 🗸      🗸 🗸  

ฟส180 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 🗸 🗸  🗸   🗸 🗸 🗸 

ชุดวิชา คณิตศาสตรวิทยาศาสตรพื้นฐาน 3 
คณ116 แคลคูลัส 2        🗸  
ชว171 บูรณาการชีวฟสิกสสําหรับชีวิตประจําวัน 🗸  🗸     🗸  
ชุดวิชา ฟสิกสพื้นฐาน 1      

ฟส168 ฟสิกสพ้ืนฐานและการประยุกตในเทคโนโลยี 🗸  🗸    🗸 🗸  

ฟส187 ปฏิบัติการข้ันตนสําหรับนักฟสิกส 🗸   🗸   🗸 🗸 🗸 

หมวดวิชาเฉพาะ - วิชาบังคับ 

ชุดวิชา ฟสิกสพื้นฐาน 2 

ฟส111 มาตรวิทยาพื้นฐานสําหรับฟสิกส 🗸      🗸 🗸  

ฟส172 คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 🗸  🗸    🗸 🗸  

ฟส188 การประดิษฐชิ้นงานทางฟสิกส 🗸 🗸 🗸 🗸  🗸 🗸 🗸 🗸 

ชุดวิชา ฟสิกสมูลฐาน 1      

ฟส213 กลศาสตรคลาสสิก 🗸  🗸    🗸 🗸  

ฟส214 การสั่น คลื่น และทัศนศาสตร 🗸  🗸    🗸 🗸  
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รายวิชา 
ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ฟส255 ฟสิกสแผนใหม 🗸  🗸  🗸  🗸 🗸  
ฟส274 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตนในฟสิกส 🗸  🗸   🗸 🗸 🗸  
ฟส281 ปฏิบัติการข้ันกลางสําหรับนักฟสิกส 1 🗸 🗸 🗸 🗸   🗸 🗸 🗸 
ชุดวิชา ฟสิกสมูลฐาน 2      

ฟส201 ภาษาอังกฤษสําหรับฟสิกส 1 🗸      🗸 🗸 🗸 

ฟส222 ฟสิกสเชิงอุณหภาพและฟสิกสเชิงสถิติ 🗸  🗸    🗸 🗸  

ฟส242 อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 🗸 🗸 🗸 🗸  🗸 🗸 🗸 🗸 

ชุดวิชา ฟสิกสมูลฐาน 3      

ฟส346 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 🗸  🗸  🗸  🗸 🗸  

ฟส354 กลศาสตรควอนตัมเบ้ืองตน 🗸  🗸  🗸  🗸 🗸  
ฟส381 ปฏิบัติการข้ันกลางสําหรับนักฟสิกส 2 🗸 🗸 🗸 🗸   🗸 🗸 🗸 
ชุดวิชา ฟสิกสมูลฐาน 4      

ฟส301 ภาษาอังกฤษสําหรับฟสิกส 2 🗸      🗸 🗸 🗸 

ฟส382 ปฏิบัติการข้ันสูงสําหรับนักฟสิกส 🗸 🗸 🗸 🗸   🗸 🗸 🗸 

ชุดวิชา การฝกประสบการณและโครงงานวิจัย (แผนการเรียนปกติ) 

ฟส481 การฝกงาน 🗸 🗸  🗸  🗸 🗸 🗸 🗸 
ฟส482 โครงงานฟสิกส 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 
ฟส485 สัมมนาฟสิกส 🗸  🗸   🗸 🗸 🗸 🗸 
ชุดวิชา สหกิจศึกษาและโครงงานวิจัย (แผนการเรียนสหกิจศึกษา) 

ฟส383 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 🗸     🗸 🗸 🗸 🗸 
ฟส483 สหกิจศกึษาสาขาวิชาฟสิกส 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 
ฟส484 โครงงานฟสิกสสําหรับสหกิจศึกษา 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 
ฟส485 สัมมนาฟสิกส 🗸  🗸   🗸 🗸 🗸 🗸 
 

*หมายเหตุ ไมตองทํารายวิชาที่อยูในหมวดวิชาเลือก 
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5. ความสอดคลองของผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังกับกลยุทธการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู 

 

ELOs กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

ELO1 อธ ิบาย ทฤษฎ ี และหลักการ ฟสิกส 

(กลศาสตร แมเหล็กไฟฟา อุณหพลศาสตร คลื่น

และการสั่น กลศาสตรควอนตัม และฟสิกสแผน

ใหม) ไดถูกตองตามหลักวิชาการ 

- การสอนบรรยายรายวิชาฟสิกสพื้นฐาน

ในหัวขอ กลศาสตร แมเหล็กไฟฟา อุณ

หพลศาสตร คลื่นและการสั่น กลศาสตร

ควอนตัม และฟสิกสแผนใหม 

- การอภิปรายในชั้นเรียน 

- การฝกฝนแกปญหา 

- การมอบหมายงานและการ

ตรวจผลงาน 

- การสอบกลางภาคและปลาย

ภาคการศึกษา 

- การสอบวัดสมรรถนะของชั้นป 

ELO2 ใชเครื่องมอืวัด วิเคราะหทางฟสิกส/ทาง

วิทยาศาสตร/ทางอุตสาหกรรม ไดอยางมีทกัษะ 

- การสอนปฏิบ ัต ิการในรายว ิชาการ 

ปฏิบัติการฟสิกสพื ้นฐาน ปฏิบัติการ

ฟสิกสขั้นกลาง ปฏิบัติการฟสิกสขั้นสูง 

ประด ิษฐ  เช ิ งด ิจ ิท ัลส ําหร ับฟ ส ิกส  

อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 

- การอภิปรายผลการปฏิบัติการทาง

ฟสิกส 

 

- ก า ร จ ั ด ส อ บ ท ั ก ษ ะ ก า ร

ปฏิบัติการ 

- การมอบหมายงาน 

- การสอบกลางภาคและปลาย

ภาคการศึกษา 

- ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล จ า ก ท ั ก ษ ะ

ปฏิบัติการ   

- การทําโครงงานวิจัย 

- การสอบวัดสมรรถนะของชั้นป 

ELO3 ประยุกตหลักการทางฟสิกสกับศาสตรอ่ืน

ท่ีเก่ียวของ เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีการ

สรางตนแบบรวดเร็ว เพื่อการออกแบบและสราง

ช้ินงานทางฟสิกส/ฟสิกสเทคโนโลยี 

- การอภิปราย และสัมมนา  

- การใชปญหาเปนฐาน  

- การทําโครงงาน การฝกงาน สหกิจ

ศึกษา  

- จัดกระบวนการเรียนรูใหนิสิตศึกษา

และแสวงหาความรู เชน การฝกทักษะ

การ วิเคราะห ทักษะการแกป ญหา 

ทักษะการส ืบคนและการเรียนรู  เชิง

ประสบการณ 

- การมอบหมายงานและการ

ตรวจผลงาน 

- การสอบกลางภาคและปลาย

ภาคการศึกษา 

- การสอบวัดสมรรถนะของชั้นป 

- การสัมมนา 

- การทําโครงงานวิจัย 

ELO4 วางแผน ปฏิบัติการทดลอง และรายงาน

ผลการทดลองท่ีไดผลลัพธตามเปาที่ตั้งไวได

อยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

- จัดกระบวนการเร ียนรู ใหนิสิตศึกษา

และแสวงหาความรู เชน การฝกทักษะ

การ วิเคราะห ทักษะการแกปญหา   

- การเร ียนร ู  เช ิ งประสบการณ   เชน 

โครงงาน การมอบหมายงาน ฝกงาน 

สหกิจศึกษา 

- การทําโครงงาน  

- การฝกประสบการณวิชาชีพ/

สหกิจศึกษา 

ELO5 วิเคราะหปญหาทางฟสิกส/ฟสิกส

เทคโนโลยีที่มคีวามซับซอนจนนําไปสูการ

แกปญหาในเชิงวิชาการและปฏิบัติ ไดอยาง

- การอภิปราย และสัมมนา  

- การใชปญหาเปนฐาน  

- การมอบหมายงานและการ

ตรวจผลงาน 
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ตอบสนองกับปญหาจนนําไปสูผลลัพธเชิง

วิชาการที่สรางสรรค 

- การทําโครงงาน การฝกงาน สหกิจ

ศึกษา  

- จัดกระบวนการเรียนรู ใหนิสิตศึกษา

และแสวงหาความรู เชน การฝกทักษะ

การ วิเคราะห ทักษะการแกป ญหา 

ทักษะการส ืบคนและการเรียนรู  เชิง

ประสบการณ 

- การสอบกลางภาคและปลาย

ภาคการศึกษา 

- การสอบวัดสมรรถนะของชั้นป 

- การสัมมนา 

- การทําโครงงานวิจัย 

ELO6 ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

การสื่อสาร ในการถายทอดความรูทางวิชาการ

ไดตามหลักการสื่อสาร (7C) 

- กรณีศึกษา   

- การทําโครงงาน   

- การสัมมนา  

- ฝกงาน สหกิจศกึษา 

- การสอบกลางภาคและปลาย

ภาคการศึกษา 

- การสัมมนา 

- การทําโครงงานวิจัย 

ELO7 ใชหลักการการบรหิารจดัการสารสนเทศ/

บิ๊กดาตา (Big Data) เพ่ือประโยชนในการ

พัฒนาตนเองใหดํารงชีวิตในสังคมดิจิทัล 

- จัดกระบวนการเร ียนรู ใหนิสิตศึกษา

และแสวงหาความรู เชน การฝกทักษะ

การวิ เคราะห  ท ักษะการแกป ญหา 

ทักษะการสืบคน  

- การเรียนรูเชิงประสบการณ 

- การมอบหมายงานและการ

ตรวจผลงาน 

ELO8 มีจรรยาบรรณวิชาชีพและความเปน

พลเมืองดิจิทลั 

- สอดแทรกเนื้อหาดานจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ  

- ใหนิสิตเรียนรูการเสียสละเพื่อสวนรวม 

และกระตุนใหเกิดจิตสํานึกสาธารณะ 

เชน ใชกรณีศกึษาบุคคลตัวอยางท่ีไดรับ

การยกยองในสังคม ฝกเขียนโครงการ 

และทํากิจกรรมจิตอาสา/กิจกรรมเพื่อ

สังคม 

- การทําโครงงานวิจัย 

- การฝกประสบการณวิชาชีพ/

สหกิจศึกษา 

- การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรยีน 

ELO9 รับผิดชอบตอตนเอง และมสีวนรวมใน

การแสดงความคิดเห็น เพื่อการทาํงานรวมกับ

ผูอื่นใหบรรลผุลสาํเรจ็อยางมีความรับผดิชอบ 

- สงเสริมใหมีกิจกรรมกลุ มในชั ้นเรียน 

และกิจกรรมนิสิต ที ่สงเสริมใหนิสิตมี

ภาวะผูนําทางความคิดกลาแสดงออก 

และม ีความรับผ ิดชอบต อผลงานที่

นําเสนอ 

- มีการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร เพ่ือ

ส งเสร ิมให น ิส ิตม ีความร ับผิดชอบ 

ตลอดจนแสดงออกซึ ่งศักยภาพดาน

ภาวะผูนํา 

- การทําโครงงานวิจัย 

- การฝกประสบการณวิชาชีพ/

สหกิจศึกษา 

- การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรยีน 

***************************************************** 
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ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานของอาจารย 
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ประวัติและผลงานอาจารย 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  สุรวุฒิ วิจารณ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Surawut Wicharn 

ตําแหนงทางวิชาการ     ผูชวยศาสตราจารย 

ที่ทํางาน      ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร  

      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโทรศัพท      0865534132 

Email      surawutw@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปที่สําเร็จ 

วท.บ. ฟสิกสประยุกต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

2550 

วท.ม. ฟสิกสประยุกต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

2553 

ปร.ด. ฟสิกสประยุกต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

2557 

 

ความเชี่ยวชาญ 

- Computational Electromagnetic 

- Applied Optics 

- Electronic Systems 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. งานวิจัย 

1.1 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยูในฐานขอมูลของ สกอ.) 

Wicharn, S. & Buranasiri, P. (2021). Hybrid nanowires for phase-matching of third-harmonic 

generation in hyperbolic metamaterial. Applied Optics. 60(28): 8744-8755. 
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Buranasiri, P., Plaipichit, S., Puttharugsa, C., Wicharn, S. (2021). Hybrid nanowire-hyperbolic 

metamaterial based broadband absorber for the visible and near-infrared regions. 

Radiation Physics and Chemistry. 189: 109701: 1-9. 

Malisorn, K., Wicharn, S., Plaipichit, S., Pipatpanukul, C., Houngkamhang, N., Puttharugsa, C. 

(2020). Demonstration of light absorption and light scattering using smartphones. 

Physics Education. 55(1): 015012: 1-6. 

Chaisuwan, P., Khemmani, S., Wicharn, S., Plaipichit, S., Pipatpanukul, C., Puttharugsa, C. 

(2019). Measuring the coefficient of restitution for tennis and golf balls using 

smartphone sensors. Physics Education. 54(6): 065011: 1-7. 

Namchanthra, W., Khemmani, S., Wicharn, S., Plaipichit, S., Pipatpanukul, C., Puttharugsa, C. 

(2019). Analyzing a torsion pendulum using a smartphone’s sensors: mechanical energy 

conservation approach. Physics Education. 54(6): 065007: 1-8. 

Puttharugsa, C., Khemmani, S., Wicharn, S., Plaipichit, S. (2019). Determination of the 

coefficient of static friction from circular motion using a smartphone’s sensors. Physics 

Education. 54(5): 053007: 1-4. 

Wicharn, S. & Buranasiri, P. (2019). Band-edge field enhanced nonlinear cross-polarized wave 

generation in photonic band-gap structure. Optics Express. 27(8): 11196-11204. 

Wicharn, S. & Buranasiri, P. (2018). Quasibirefringent phase-matching technique for third-

harmonic pulse generation from multilayered metamaterials. Optical Engineering. 

57(11), 111803: 1-11. 

Wicharn, S., Yindeesuk, W. & Buranasiri, P. (2018). Enhancement of backward third-harmonic 

generation in a one-dimensional PIM/NIM periodic structure. Journal of the Optical 

Society of America B: Optical Physics. 35(9): 2125-2136. 

 

1.2  บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

Wicharn, S., Plaipichit, S., Buranasiri, P. (2021). Wide-Angle Dual-Band Absorber Based on 

Nanowire-Hyperbolic Medium. Proceeding of the 2021 9th International Electrical 

Engineering Congress (iEECON 2021); 9440252: 511-514. 

Threetanya, P., Puttharugsa, C., Plaipichit, S., Buranasiri, P., Wicharn, S. (2021). Recursive 

transfer-matrix method for second-harmonic generation in a one-dimensional nonlinear 

photonic crystal at arbitrary incidence angle. Journal of Physics: Conference Series. 

1719(1): 012086: 1-4. 
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Buranasiri, P. & Wicharn, S. (2020). Resonant enhanced third-harmonic generation in a 

photonic hyper-crystal. Laser Congress 2020 (ASSL, LAC). JTh2A.36. 

Reangchan, N., Plaipichit, S., Puttharugsa, C., Burabasiri, P., Wicharn, S. (2020). A numerical 

investigation of broadband absorption of TE-polarized wave in photonic hypercrystal. 

Proceedings of SPIE. 11331, 113310X: 1-8. 

Wicharn, S. & Buranasiri, P. (2020). Nonlinear cross-polarization generation of optical wave 

propagating through a nanorods-based hyperbolic metamaterial. Proceedings of SPIE. 

11264, 1126423: 1-7. 

Buranasiri, P. & Wicharn, S. (2018). Efficient nonlinear cross-polarized wave conversion in 

photonic band-gap structure. Laser Congress 2018 (ASSL, LAC). ATu2A.13. 

Buranasiri, P., Yindeesuk, W., Wicharn, S. (2018). Backward third-harmonic pulse generation in 

a one-dimensional PIM/NIM structure. Journal of Physics: Conference Series. 1144(1), 

012132: 1-4. 

Wicharn, S., Buranasiri, P., Plaipichit, S., Reangchan, N. (2018). Cross-polarized wave 

generation in a nonlinear hyperbolic metamaterial. Journal of Physics: Conference 

Series. 1144(1), 012136: 1-4. 

Plaipichit, S., Wicharn, S., Puttharugsa, C., Wanakamol P., Buranasiri, P. (2018). Virtual X-ray 

diffractometer using acoustic wave for material science education. Journal of Physics: 

Conference Series. 1144(1), 012140: 1-4. 

Wicharn, S. & Buranasiri, P. (2018). A numerical investigation of enhanced backward second-

harmonic generation in one-dimensional PIM/NIM structure. Materials Today: 

Proceedings. 11011–11026. 

Wicharn, S. & Buranasiri, P. (2018). Third-harmonic generation in tunable nonlinear hyperbolic 

metamaterial. Proceedings of SPIE. 10714, 107140H: 1-9. 

Wicharn, S., Plaipichit, S., Seesan, T., Buranasiri, P. (2018). A birefringent phase-matching 

method in multilayered hyperbolic metamaterials. Proceedings of SPIE. 10516, 

105161M: 1-11. 

 

2.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

 - 

3. ตํารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 

 -  
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ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  สุวรรณ พลายพิชิต 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Suwan Plaipichit 

ตําแหนงทางวิชาการ   ผูชวยศาสตราจารย 

ที่ทํางาน     ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 

      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโทรศัพท    02-649-5000 ตอ 18551 

Email     suwanp@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศกึษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

วท.บ. ฟสิกสประยุกต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง 

2551 

วท.ม. ฟสิกสประยุกต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง 

2553 

ปร.ด. ฟสิกสประยุกต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง 

2558 

 

ความเชี่ยวชาญ 

- Applied Optics 

- Electronics Systems 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจัย 

 1.1 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยูในฐานขอมูลของ สกอ.) 

Buranasiri, P., Plaipichit, S., Puttharugsa, C., Wicharn, S. (2021). Hybrid nanowire-hyperbolic 

metamaterial based broadband absorber for the visible and near-infrared regions. 

Radiation Physics and Chemistry. 189: 109701: 1-9. 

Malisorn, K., Wicharn, S., Plaipichit, S., Pipatpanukul, C., Houngkamhang, N., Puttharugsa, C. 

(2020). Demonstration of light absorption and light scattering using smartphones. 

Physics Education. 55(1): 015012: 1-6. 
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Chaisuwan, P., Khemmani, S., Wicharn, S., Plaipichit, S., Pipatpanukul, C., Puttharugsa, C. 

(2019). Measuring the coefficient of restitution for tennis and golf balls using 

smartphone sensors. Physics Education. 54(6): 065011: 1-7. 

Namchanthra, W., Khemmani, S., Wicharn, S., Plaipichit, S., Pipatpanukul, C., Puttharugsa, C. 

(2019). Analyzing a torsion pendulum using a smartphone’s sensors: mechanical energy 

conservation approach. Physics Education. 54(6): 065007: 1-8. 

Puttharugsa, C., Khemmani, S., Wicharn, S., Plaipichit, S. (2019). Determination of the 

coefficient of static friction from circular motion using a smartphone’s sensors. Physics 

Education. 54(5): 053007: 1-4. 

 

 1.2 บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

Wicharn, S., Plaipichit, S., Buranasiri, P. (2021). Wide-Angle Dual-Band Absorber Based on 

Nanowire-Hyperbolic Medium. Proceeding of the 2021 9th International Electrical 

Engineering Congress (iEECON 2021). 9440252: 511-514. 

Threetanya, P., Puttharugsa, C., Plaipichit, S., Buranasiri, P., Wicharn, S. (2021). Recursive 

transfer-matrix method for second-harmonic generation in a one-dimensional nonlinear 

photonic crystal at arbitrary incidence angle. Journal of Physics: Conference Series. 

1719(1): 012086: 1-4 

Jongjinakool, K., Prakobsang, T., Plaipichit, S., Kanlayasiri, K., Kitiwan, M., Buranasiri P. (2021).  

Investigation of Contact Angles of SnAgCu Solder Paste Mixed with Graphene Oxide 

Using Digital Holography Technique. Proceeding of the 2021 2nd International 

Symposium on Instrumentation, Control, Artificial Intelligence, and Robotics (ICA-

SYMP 2021). 9358245: 1-4. 

Poungprasert, M., Plaipichit, S., Bantitadawit, P., Buranasiri, P. Property investigation of  

photorefractive crystal using transport of intensity technique. (2019) Proceedings of 

SPIE. 11331, 113310V: 1-11. 

Reangchan, N., Plaipichit, S., Puttharugsa, C., Burabasiri, P., Wicharn, S. (2020). A numerical 

investigation of broadband absorption of TE-polarized wave in photonic hypercrystal. 

Proceedings of SPIE. 11331, 113310X: 1-8. 

Wicharn, S., Buranasiri, P., Plaipichit, S., Reangchan, N. (2018). Cross-polarized wave 

generation in a nonlinear hyperbolic metamaterial. Journal of Physics: Conference 

Series. 1144(1), 012136: 1-4. 
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Plaipichit, S., Wicharn, S., Puttharugsa, C., Wanakamol P., Buranasiri, P. (2018). Virtual X-ray 

diffractometer using acoustic wave for material science education. Journal of Physics: 

Conference Series. 1144(1), 012140: 1-4. 

Prakobsang, T., Plaipichit, S., Kanlayasiri, K., Buranasiri, P. (2018). The Property Investigation of  

Solder Mixed with Thermoelectrics AlZnO by Using Digital Holography. Proceeding of 

the 2018 27th IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE 2018). 

8433866: 1365-1368. 

Wicharn, S., Plaipichit, S., Seesan, T., Buranasiri, P. (2018). A birefringent phase-matching 

method in multilayered hyperbolic metamaterials. Proceedings of SPIE. 10516, 

105161M: 1-11. 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

 - 

 

3. ตํารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 

 - 
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ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  ภูณิศรา  ลิ้มนนทกุล 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Puenisara  Limnonthakul 

ตําแหนงทางวิชาการ   ผูชวยศาสตราจารย 

ที่ทํางาน    ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 

      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโทรศัพท    02-649-5598 ตอ 18163 

Email     puenisara@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศกึษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

วท.บ. ฟสิกส มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ 2542 

วท.ม. ฟสิกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี 

2547 

ปร.ด. ฟสิกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี 

2553 

 

ความเชี่ยวชาญ 

- Physical Vapor Deposition Techniques (Sputtering, E-beam Evaporation)  

- Thin Films Characterizations  

- Preparation of TEM Sample  

- Optical Thin Films Characterizations 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. งานวิจัย 

1.1 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยูในฐานขอมูลของ สกอ.) 

Lertvanithphol, T., Limnonthakul, P., Homon, C., Jaroenapibal, P., Chananonnawathorn, C., 

Limwichean, S., Eiamchai, P., Patthanasettakul, V., Tantiwanichapan, K., Sathukarn, A., 

Nuntawong, N., Klamchuen, A., Songsiriritthigul, P. & Horprathum, M. (2021). Facile 

fabrication and optical characterization of nanoflake aluminum oxide film with high 

broadband and omnidirectional transmittance enhancement. Optical Materials. 111: 

110567: 1-9. 
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Lumjeak, S., Lertvanithpol, T., Horprathum, M., Songsirirtthigul, P. & Limnonthakul, P. (2018). 

Super hydrophobicity of sputtered PTFE films on nanotextured aluminum surface. 

Journal of Metals, Materials and Minerals. 28(1): 1-5. 

 1.2 บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

   - 

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

 - 

 

3. ตํารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 

 - 
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)   ปทมาศ บิณฑจิตต 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Patamas Bintachitt 

ตําแหนงทางวิชาการ   ผูชวยศาสตราจารย 

ที่ทํางาน     ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 

      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโทรศัพท    092-424-6354 

Email     patamas@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปที่สําเร็จ 

วท.บ. วัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2538 

M.Phil. 

Science and 

Engineering of 

Materials 

University of Birmingham, UK 2544 

Ph.D. Materials Science 

and Engineering  

The Pennsylvania State 

University, USA 

2552 

 

ความเชี่ยวชาญ 

- Piezoelectric 

- Ferroelectric 

- Thin films 

- PZT 

- Dry etching 

- Ceramic materials 

- Physics 

- Characterization 

- Nanomaterials 
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ผลงานทางวิชาการ 

1. งานวิจัย 

1.1 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

Thongrit, P., Horprathum, M., Pengpat, K. & Bintachitt P. (2022). Effects of Annealing 

Temperature on Crystal Structure and Microstructure of PZT Thin Films (52/48) 

Prepared by RF Magnetron Sputtering. Integrated Ferroelectrics. 223(1): 173-184. 

Kraipok, A., Intawin, P., Kamnoy, M., Inthong, S., Leenakul, W., Bintachitt, P., Eitssayeam, S., 

Khamman, O., Tunkasiri, T. & Pengpat, K. (2021). Effect of PEG-based binder 

concentration on the mechanical properties of lithium disilicate glass-ceramics 

prepared by low-pressure injection moulding. Processing and Application of Ceramics. 

15(3), 238-245. 

Kraipok, A., Intawin, P., Bintachitt, P., Leenakul, W., Khamman, O., Eitssayeam, S., Tunkasiri, T. 

& Pengpat, K. (2021). Influence of heat treatment temperature on the properties of the 

lithium disilicate‐fluorcanasite glass‐ceramics. International Journal of Applied 

Ceramic Technology. 1-13 

 

  1.2 บทความท่ีไดรับการตีพมิพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

ภคินี ทองฤทธ์ิ และ ปทมาศ บิณฑจิตต (2562). การศึกษาการศึกษาการขึ้นรูปและสมบัติ ไดอิเล็กทริกจาก

ผลของการเจือแลนทานัมในพีซีทีที่ข้ึนรปูดวยเทคนิคหลอแผนบาง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติครั้งที่ 20: 15 มีนาคม 2562.  

 

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

 - 

 

3. ตํารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 

 - 
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ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  พัฒนศักดิ์ ธีรัชฌานันท 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Pattanasak Teeratchanan 

ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย 

ที่ทํางาน      ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร  

      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโทรศัพท      02-649-5000 

Email      pattanasak@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปที่สําเร็จ 

วท.บ. ฟสิกส มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 2550 

M.Sc. Materials Science and 

Engineering 

University of California, Los 

Angeles, USA 

2555 

Ph.D. Physics University of Edinburgh, UK 2560 

 

ความเชี่ยวชาญ 

- Computational Materials Physics 

- Density Functional Theory 

- Electronic Structure Theory 

- Molecular Dynamics 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. งานวิจัย 

1.1 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยูในฐานขอมูลของ สกอ.) 

Puttharugsa, C., Chatchawaltheerat, T. & Teeratchanan, P. (2021). Teaching the Moment of 

Inertia by Measuring the Angular Speed with a Smartphone’s Sensors. Phys. Edu. 56(2): 

023011: 1-5. 

Donnelly, M. E., Teeratchanan, P., Bull, C. L., Loveday, J. S. & Hermann, A. (2018). Ostwald’s 

rule of stages and metastable transitions in the hydrogen-water system at high 

pressure. Phys. Chem. Chem. Phys. 20: 26853-26858. 
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Kosata, J., Merkl, P., Teeratchanan, P. & Hermann, A. (2018). Stability of Hydrogen Hydrates 

from Second-Order Møller-Plesset Perturbation Theory. J. Phys. Chem. Lett. 9(18): 

5624-5629. 

 

1.2  บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

  - 

 

2.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

 - 

 

3.   ตํารา/หนังสือ/บทความวิชาการ 

- 
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ภาคผนวก ช  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรและรายละเอียดการปรับปรุง 

1. เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร 

โครงสราง 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 

มคอ. 1 

พ.ศ. 

2553 

โครงสราง 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

รายละเอียด หนวยกิต หนวยกิต รายละเอียด หนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 30 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 95 84 2. หมวดวิชาเฉพาะ  93 

2.1  วิชาแกน   25  2.1  วิชาแกน   24 

 2.1.1 วิชาแกนวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

 18  2.2  วิชาเอก 

      2.2.1 วิชาบังคับ 

      2.2.2  วิชาเฉพาะแผนการเรยีน 

 

 

 

  

 41 

            10 

 2.1.2 วิชาแกนเฉพาะสาขา  7  2.3  วิชาโท   18 

2.2   วิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 70     

2.2.1  วิชาพัฒนาทักษะการ

เรยีนรู 

 6     

2.2.2 วิชาเฉพาะดานบังคับ  49     

2.2.3 วิชาเฉพาะดานเลือก   ไมนอยกวา 15     

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 6 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 12 

รวม ไมนอยกวา 131 120 รวม  ไมนอยกวา 135 
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1. รายละเอียดการปรับปรุง 

 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

คณ116 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

MA116 Calculus II บุรพวิชา: คณ 115 

ลำดับและอนุกรมของจำนวนจริง อนุกรมกำลัง อนุกรมอนันต ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิต

และ ความตอเนื่องของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย 

คณ116 แคลคลูสั 2 3(3-0-6) 

MA116 Calculus II  

ลำดับและอนุกรมของจำนวนจริง อนุกรมกำลัง อนุกรมอนันต ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและ

ความตอเนื่องของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย 

ตัดบุรพวิชา 

คม190 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 1(0-2-1)  

CH190 General Chemistry Laboratory I  

ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม แกส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส  

เคมีอินทรีย สารชีวโมเลกุล เคมีนิวเคลียร และเคมีสิ่งแวดลอม 

คม190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 

CH190 General Chemistry Laboratory 1  

ฝกทักษะการใชอุปกรณพื้นฐานทางเคมี ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ ทำการทดลองและ

วิเคราะหผลที่เกี่ยวกับปริมาณสัมพันธ คาคงตัวของแกส การลดลงของจุดเยือกแข็ง การ

จัดเรียงอนุภาคในของแข็ง อินดิเคเตอร การไทเทรต การทดสอบหมูฟงกชันในสารประกอบ

อินทรีย การทดสอบสมบัติของสารชีวโมเลกุล 

เปลี่ยนคำอธิบาย

รายวิชา 

ชว101 ชีววทิยา 1 3(3-0-6)  

BI101 Biology I  

ศึกษาหลักการส าคัญของโครงสรางและหนาที่องคประกอบของเซลลทั้งโพรแคริโอตและยู 

แคริโอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสาร

พันธุกรรม การ แบงเซลล ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ไดแก ไวรัส มอเนอรา โพรทิสต 

เห็ด รา พืชและสัตว ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดลอม และวิวัฒนาการ 

ชว105 ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 

BI105 General Biology  

โมเลกุลพื้นฐานสำหรับสิ ่งมีชีวิต สมบัติของสิ ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธี

วิทยาศาสตร สารเคมีของชีวิต เซลลและเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร กลไกของวิวัฒนาการ 

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสรางและหนาที่ของพืชและสัตว นิเวศวิทยา พฤติกรรม

วทิยา และความสำคัญของชีววิทยาตอโลกสมัยใหม 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนช่ือวิชา   

เปลี่ยนคำอธิบาย

รายวิชา 

ชว191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1)  

BI191 Biology Laboratory I  

ปฏิบัติการชีววิทยาเกี่ยวกับโครงสรางและหนาที่องคประกอบของเซลลทั้งโพรแคริโอตและ 

ยูแคริโอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและ

ชว195 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-2-1) 

BI195 General Biology Laboratory  

ปฏิบัติการทางชีววิทยาเบื้องตนที่สอดคลองกับรายวิชาชีววิทยาทั่วไป การจัดการขอมูลทาง

ชีววิทยา การใชกลองจุลทรรศน การแบงเซลล การถายทอดพลังงานในเซลล การประยุกตใช

เปลี่ยนรหัสวิชา   

เปลี่ยนคำอธิบาย

รายวิชา 
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สารพันธุกรรม การ แบงเซลล ความหลากหลายของของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธระหวาง

สิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดลอมเชิง วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและวิวฒันาการ 

ความรูพันธุศาสตร การคัดเลือกโดยธรรมชาติและวิวัฒนาการ ความหลากหลายและการจัด

จำแนกสิ่งมีชีวิต และนิเวศวิทยา 

ฟส103 ฟสิกส1 3(3-0-6)  

PY103 Physics I  

เวกเตอร กฎการเคลื่อนที่ พลังงานและโมเมนตัม ระบบอนุภาค การเคลื่อนที่แบบหมุน กฎ

โนมถวง สภาพยืดหยุน กลศาสตรของไหล การสั่น กลศาสตรของคลื่น คลื่นเสียงและ อุณ

หพลศาสตร  

- ตัดออก 

ฟส183 ปฏิบัติการฟสิกส1 1(0-3-0)  

PY183 Physics Laboratory I  

ปฏิบัติการทางฟสิกสที่เกี่ยวของกับหลักการวัดพื ้นฐาน คาความคลาดเคลื ่อน และเลข 

นัยสำคัญ กลศาสตรของวัตถุแข็งเกร็ง และสภาพยืดหยนุ กลศาสตรของไหล อุณหพลศาสตร 

การเคลื่อนที่ แบบกวัดแกวงและปรากฎการคลื่น และทัศนศาสตรเบ้ืองตน  

- ตัดออก 

ฟส104 ฟสิกส2 3(3-0-6)  

PY104 Physics II  

แรงคูลอมบ สนามไฟฟา ศักยไฟฟา ความจุไฟฟาและไดอิเล็กทริก ไฟฟากระแสตรง 

สนามแมเหล็ก การเหนี่ยวนำ ไฟฟากระแสสลับ คลื่นแมเหล็กไฟฟา แสง สมบัติเชิงแสง 

ทัศนูปกรณ สัมพัทธ ภาพ กลศาสตรควอนตัม ฟสิกสของอะตอม ฟสิกสนิวเคลียร ฟสิกส

อนุภาคมูลฐาน  

- ตัดออก 

ฟส184 ปฏิบัติการฟสิกส2 1(0-3-0)  

PY184 Physics Laboratory II  

- ตัดออก 
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ปฏิบัติการทางฟสิกสที่เกี่ยวของกับหลักการและการใชงานเครื่องมือวัดทางไฟฟาเบื้องตน 

ปรากฏการณทางไฟฟาและแมเหล็ก วงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสสารก่ึง ตัวนำพื้นฐานและการประยกุตใช  

ฟส171 คณิตศาสตรสำหรับนักฟสิกส1 3(3-0-6)  

PY171 Mathematics for Physicists I  

พีชคณิตของเวกเตอร อินทิกรัลเชิงเสน เชิงผิว และเชิงปริมาตร เกรเดียนท ไดเวอรเจนซ 

เคิรล ทฤษฎีของเกาส สโตค และกรีน เมทริกซ เทนเซอรปญหาคาเจาะจง การวิเคราะห

เชิงซอน อนุกรมฟูริ เยรและการแปลงฟูริเยร  

ฟส172 คณิตศาสตรสำหรับฟสิกส 3(3-0-6)  

PY172 Mathematics for Physics  

หลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตรสำหรับฟสิกสในเนื้อหา สมการเชิงอนุพันธ สมการเชิงอนุพันธ

ยอย ขอปญหาคาขอบ เวกเตอรเชิงวิเคราะหชั้นสูง อนกุรม ผลการแปลงลาปลาซและฟูเรยีร 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนช่ือ 

เปล ี ่ ยนคำอธ ิบาย

รายวิชา 

วทศ301 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร1 3(2-2-5)  

SCI301 English for Science I  

ศึกษาและฝกทักษะการอาน ฟง พูด และเขียน ความเขาใจหลักไวยากรณ โครงสราง และ

สำนวนภาษาอังกฤษในเน้ือหาบทเรียนและบทความทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ฟส201 ภาษาอังกฤษสำหรับฟสิกส 1 3(2-2-5) 

PY201 English for Physics 1  

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนการฟง  การฝกออกเส ียง  การอาน  การใช

คำศัพท  สำนวน และรูปประโยคเพ่ือวัตถุประสงคทางวิชาการ และวิชาชีพทางฟสิกส 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนคำอธิบาย

รายวิชา 

วทศ302 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร 2 3(2-2-5)  

SCI302 English for Science II  

ศึกษาและฝกทักษะการอาน ฟง พูด และเขียน เพื่อใชในการวิเคราะหสังเคราะห บทเรียน

และบทความทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยเนนทักษะการพูดและการเขียนที ่มี

ประสิทธิภาพ และถูกตองตามหลักวิชาการ 

ฟส301 ภาษาอังกฤษสำหรับฟสิกส 2 3(2-2-5) 

PY301 English for Physics 2  

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนการสรุปความ การวเิคราะห การตีความ  การฝกทักษะ

การเขียน และพูดเพื ่อนำเสนอผลงานวิชาการ/การคนควา/ผลงานวิจัยทางฟสิกสเปน

ภาษาอังกฤษไดอยางมีมาตรฐาน 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนคำอธิบาย

รายวิชา 

ฟส211 คลื่นและการสั่น 3(3-0-6)  

PY211 Waves and Vibrations บุรพวิชา: ฟส 103 และ ฟส 171  

ฟส214 การสั่น คลื่น และทัศนศาสตร 4(3-2-7) 

PY214 Vibrations, Waves and Optics  

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนช่ือวิชา 
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การสั่นแบบตางๆ คลื่นกล สมการคลื่นเคลื่อนที่ สมการคลื่นในหลายมิติ คลื่นเสียง คลื่น 

แมเหล็กไฟฟา โพลาไรเซชัน การแทรกสอด การเลี้ยวเบน การกระเจิงของคลื่น และการ

วิเคราะหแบบฟูเรียร  

หลักการทางคณิตศาสตรเบื้องตนในหัวขอ จำนวนเชิงซอน อนุกรมฟูเรียร และการแปลงฟู

เรียร และหลักการทางการสั่น คลื่น และทัศนศาสตรในหัวขอ การสั่นชนิดคูควบ สมการคลื่น

ใน 1 มิติ คลื่นตามขวาง คลื่นนิ่ง คลื่นตามยาว สมการคลื่นใน 2 และ 3 มิติ คลื่นแมเหล็กไฟฟา 

การสะทอนและการหักเห สมการของเฟรสเนล หลักการของแฟรมา วิธีการเมทริกซในระบบ

ทัศนศาสตรเชิงเรขาคณิต การแทรกสอดของคลื่นแสง มาตรเชิงแสง การเลี้ยวเบนของคลื่น

แสง โพลาไรเซซันของแสง การสรางแสงโพลาไรซ ประยุกตใชคณิตศาสตรในการแกปญหา

ทางการสั่น คลื่น และทัศนศาสตร 

เปลี่ยนจำนวนหนวย

กิต 

เปลี่ยนคำอธิบาย

รายวิชา 

ฟส212 กลศาสตร 1 3(3-0-6) 

PY212 Mechanics I บุรพวิชา: ฟส 103  

กลศาสตรนิวตันสำหรับระบบอนุภาคเดี่ยว การสั่น สภาพโนมถวง พลศาสตรของระบบ 

หลายอนุภาค การเคลื่อนที่ภายใตแรงศูนยกลาง การเคลื่อนที่ในกรอบอางอิงที่ไมเปนกรอบ

อางอิงเฉื่อย พลศาสตรของวตัถุแข็งเกร็ง 

ฟส213 กลศาสตรคลาสสิก 3(2-2-5) 

PY213 Classical Mechanics  

หลักการทางกลศาสตรคลาสสิกในหัวขอ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน พลศาสตรของอนุภาค

เดี่ยว ระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง การสั่น แรงสูศูนยกลาง กฏของความโนมถวง กลศาสตร

แบบลากรานจและแบบแฮมิลตันเบื ้องตน ประยุกตใชคณิตศาสตรในการแกปญหาทาง

กลศาสตรคลาสสิก 

เปลี่ยนรหัสวชิา 

เปลี่ยนช่ือวิชา 

เปลี่ยนคำอธิบาย

รายวิชา 

ฟส221 ฟสิกสอุณหภาพและฟสิกสสถิติ 3(3-0-6)  

PY221 Thermal and Statistical Physics  

กฏตางๆ ของอุณหพลศาสตร ระบบทางอุณหพลศาสตรอยางงาย เอนโทรป การเปลี่ยน เฟส 

สถิติแบบแมกซเวล-โบสมาน เฟอม-ิดิเรกและโบส-ไอสไตน  

ฟส222 ฟสิกสเชิงอุณหภาพและฟสิกสเชิงสถิต ิ3(2-2-5) 

PY222 Thermal and Statistical Physics  

หลักการทางอุณหพลศาสตรในเนื้อหา ตัวแปรสภาวะ ฟงกชันสถานะ กฏขอที่ศูนย กฎขอท่ี

หนึ่ง การขยายตัวแบบยอนกลับได การขยายตัวที่ไมสามารถยอนกลับได กาซในอุดมคติและ

วานเดอรวาลล กฎขอท่ีสอง วัฏจักรคารโนตประสิทธิภาพสูงสุด พลังงานศักยทางอุณหพล

ศาสตร ความสัมพันธของแมกซเวลล การเปลี่ยนเฟสอยางตอเนื่องและไมตอเนื่อง จุดวิกฤต 

กฎขอที่สาม เอนโทรป สถิติแบบแมกซเวลล-โบลตมันน เฟรม-ีดิแรก และโบส-ไอนสไตน 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนช่ือวชิา 

เปลี่ยนคำอธิบาย

รายวิชา 

ฟส231 วัสดุศาสตรเบ้ืองตน 3(3-0-6)  - ตัดออก 
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PY231 Introduction of Material Sciences  

บทนำเก่ียวกับวัสดุศาสตร ความรพ้ืูนฐานดานผลึกศาสตร โครงสรางผลึก ทฤษฎีพันธะ ปฐม

ภูมิ และทุติยภมูิ แรงยึดเหนี่ยวแบบตาง ๆ ในของแข็งตำหนิ บทนำวัสดุเซรามิกส โลหะ และ 

พอลิ เมอร  

ฟส232 สมบัติของวัสดุ 3(3-0-6)  

PY232 Properties of Materials 45  

ความสัมพันธระหวางโครงสราง พันธะ และสมบัติของวัสดุ สมบัติเชิงไฟฟา สมบัติเชิงกล 

สมบัติเชิงความรอน สมบัติเชิงแสง และสมบัติเชิงแมเหล็กของวัสดุ 

- ตัดออก 

ฟส241 การวิเคราะหวงจรไฟฟา 3(2-2-5)  

PY241 Electric Circuit Analysis  

หลักการทางไฟฟาเบื้องตน วงจรตัวตานทาน กฎของโอหม กฎของเคอรชอฟฟ การแบง 

แรงดันและกระแส แหลงกำเนิดพึ่งพิง วงจรออปแอมป การวิเคราะหจุดรวม การวิเคราะห

วงรอบ ทฤษฎีการ ซอนทับ ทฤษฎีบทของเทวินินและนอรตัน การถายโอนกำลังสูงสุด 

องคประกอบสะสมพลังงาน วงจร RC และ RL ปรากฏการณชั่วขณะในวงจรไฟฟาอันดบัที่

หนึ่งและสอง เฟสเซอรและการกระตุนไซนูซอยด การวิเคราะห วงจรไฟฟากระแสสลับใน

สถานะอยตูัว  

- ตัดออก 

ฟส251 ฟสิกสแผนใหม 3(3-0-6)  

PY251 Modern Physics  

ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ทฤษฎีควอนไตเซชัน ทวิภาพของอนุภาคและคลื่น หลักความ ไม

แนนอน ฟสิกสของอะตอม แบบจ าลองอะตอมของรัทเทอรฟอรดและบอร แนวคิดเบื้องตน

ฟส255 ฟสิกสแผนใหม 3(2-2-5) 

PY255 Modern Physics  

หลักการทางฟสิกสยุคใหมในเนื้อหา ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ปรากฏการณที่เกี่ยวของกับทวิ

ภาพของคลื่นและอนุภาค สเปคตรัมของอะตอม แบบจำลองอะตอมของบอร ฟสิกสของ

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนคำอธิบาย

รายวิชา 
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ของกลศาสตร ควอนตัม ฟงกชันคลื่น รังสีเอ็กซ เลเซอร โมเลกุล สมบัติของของแข็ง ฟสิกส

นิวเคลียรและอนุภาคมูลฐาน  

อะตอม พันธะของอะตอมและโมเลกุล สมบัติของแข็ง สภาพนำไฟฟา สภาพแมเหล็ก สารกึ่ง

ตัวนำ ฟสิกสนิวเคลียรและอนุภาคมูลฐาน 

ฟส252 กลศาสตรควอนตัม 1 3(3-0-6)  

PY252 Quantum Mechanics I บุรพวิชา: ฟส 251  

แนวคิดเบื้องตนของกลศาสตรควอนตัม ฟงกชันคลื่น ความหมายของฟงกชันคลื่น สมการช

เรอดิงเงอรและผลเฉลยของสมการแบบ 1 มิติและ 3 มิติ ปริภูมิฮิลเบิรต ตัวด าเนินการ บอ

และ กำแพงศักย ตัวกวัดแกวงฮารมอนิก อะตอมไฮโดรเจน โมเมนตัมเชิงมุม สปน 

ฟส354 กลศาสตรควอนตัมเบื้องตน 3(2-2-5) 

PY354 Introduction to Quantum Mechanics  

สมมติฐานของกลศาสตรควอนตัม ฟงกชันคลื่น สมการชเรอดิงเงอรที่ไมขึ้นกับเวลา ระบบบอ

ศักยแบบตาง ๆ ระบบตัวกวัดแกวงฮารมอนิก สมการชเรอดิงเงอรที่ขึ้นกับเวลา อะตอมของ

ไฮโดรเจน และบทประยุกตในอุปกรณสารกึ่งตัวนำ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนช่ือวิชา 

เปลี่ยนคำอธิบาย

รายวิชา 

ฟส272 คณิตศาสตรสำหรับนักฟสิกส2 3(3-0-6)  

PY272 Mathematics for Physicists II  

สมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับสองเชิงเสนเอกพันธ 

และไมเอกพันธที่มีสัมประสิทธิ์เปนคาคงตัว การแปลงลาปลาซ สมการเชิงอนุพันธสามัญเชิง

เสนอันดับสองที่ มีสัมประสิทธิ์เปนตัวแปร ผลเฉลยอนุกรมกำลังของสมการเชิงอนุพันธ 

ฟงกชันพิเศษ วิธีการแยกตัวแปรใน สมการเชิงอนพัุนธยอย 

- ตัดออก 

ฟส273 การใชและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรในฟสิกส 3(2-2-5)  

PY273 Computing and Programming Computer in Physics  

การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลฟสิกสจากปฏิบัติการโดยใชคอมพิวเตอร การแกปญหา ทาง

ฟสิกสโดยใชโปรแกรมส าเร็จรูป แนวคิดเก่ียวกับการเขียน และพัฒนาโปรแกรมโดยใช 

ภาษาคอมพิวเตอรเพ่ือเนนการแกปญหาทางฟสิกสและการประยุกต 

ฟส274 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตนในฟสิกส 3(2-2-5)  

PY274 Introductory Computer Programming in Physics  

ทฤษฎีและหลักการพ้ืนฐานทางการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตนโดยใชภาษาระดับสูง 

ในหัวขอ ตัวแปร นิพจน การดำเนินการทางคณิตศาสตร การสั่งการรับและสงขอมูล การสั่ง

การตัดสินใจ การสั่งการวนซำ้ การสรางแถวลำดับและตัวชี้ขอมลู การสรางฟงกชันและ

โปรแกรมยอย เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับการดำเนินการทางคณิตศาสตร การสั่งการ

รับ/สงขอมูล การสั่งการตดัสินใจ การสั่งการวนซำ้ การสรางแถวลำดับและตัวชี้ขอมูล การ

สรางฟงกชันและโปรแกรมยอย ใชโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะหขอมลู การนำเสนอ

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนช่ือวิชา 

เปล ี ่ ยนคำอธ ิบาย

รายวิชา 
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ขอมูล และการคำนวณเชิงฟสิกส และประยุกตการเขียนโปรแกรม/การใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรสำหรับฟสิกสเชิงคำนวณเบ้ืองตน 

ฟส275 คณิตศาสตรสำหรับนักฟสิกส3 3(3-0-6)  

PY275 Mathematics for Physicists III  

ปริภูมิเวกเตอรเชิงเสน ความเปนอิสระเชิงเสน ฐานหลักและมิติ ปริภูมิผลคูณภายใน 

กระบวนการทำใหเปนออรทอนอรมัลของแกรมชมิท ตัวดำเนินการเชิงเสน ทวิภาคของ

ปริภูมิเวกเตอร สัญ กรณดิแรก ตัวแทนเมทริกซของตัวดำเนินการเชิงเสน ตัวดำเนินการเฮอ

มิทเทียน และยูนิทารีการแปลงยนูิ ทารี การด าเนินการทางเมทริกซ คาเจาะจงและเวกเตอร

เจาะจงของตัวดำเนินการ ปริภูมิฮิลเบิรต และ สัจพจนพ้ืนฐานของกลศาสตรควอนตัม 

- ตัดออก 

ฟส312 กลศาสตร 2 3(3-0-6)  

PY312 Mechanics II บุรพวิชา : ฟส 212  

แคลคูลัสของการแปร กลศาสตรลากรานจและการประยุกต กลศาสตรแฮมิลตันและการ 

ประยุกต 

- ตัดออก 

ฟส331 ฟสิกสสถานะของแข็ง 1 3(3-0-6)  

PY331 Solid State Physics I  

โครงสรางผลึก แลตทิซสวนกลับ พันธะของผลึก การสั่นของผลึก สมบัติเชิงความรอน ทฤษฎี

อิเล็กตรอนอิสระ แถบพลังงาน สารก่ึงตัวนำ สมบัติเชิงแสงของของแข็ง 

- ตัดออก 

ฟส333 ฟสิกสและเทคโนโลยนีาโน 3(3-0-6)  

PY333 Physics and Nanotechnology  

- ตัดออก 
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ทฤษฎีควอนตัมสำหรับโครงสรางระดับนาโน หลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี

ของโครงสรางระดับนาโน การสังเคราะหโครงสรางระดับนาโน สมบัติของโครงสรางระดบันา

โน การประยุกตใชโครงสรางระดับนาโน  

ฟส342 แมเหล็กไฟฟา 1 3(3-0-6)  

PY342 Electromagnetism I บุรพวิชา: ฟส 272  

สนามไฟฟาสถิตย สนามไฟฟาในตัวกลาง ปญหาคาขอบเขต สนามแมเหล็กสถิตย สาร 

แมเหล็ก สมการแมกซเวลล การแผของสนามแมเหล็กในตัวกลาง  

ฟส346 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 3(2-2-5) 

PY346 Electromagnetic Theory  

สนามไฟฟาสถิต สนามแมเหล็กสถิต สนามไฟฟา-สนามแมเหล็กที่ขึ้นกับเวลา ประยุกตใช

คณิตศาสตรและเชื่อมโยงความรูเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับสนามไฟฟาสถิตและสนามแมเหล็ก

สถิต ไดอยางถูกตองตามหลักการทางฟสิกส 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนช่ือวิชา 

เปลี่ยนคำอธิบาย

รายวิชา 

ฟส343 แมเหล็กไฟฟา 2 3(3-0-6)  

PY343 Electromagnetism II บุรพวิชา: ฟส 342 

 คลื่นแมเหล็กไฟฟา การแผของสนามแมเหล็กไฟฟาในตัวกลาง ทอนำคลื่น และโพรงส่ันพอง 

ฟส347 ทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟา 3(2-2-5)  

PY347 Intermediate Electromagnetic Theory 

 คลื่นแมเหล็กไฟฟา การแผของสนามแมเหล็กไฟฟาในตัวกลาง ทอนำคลื่น และโพรงส่ันพอง 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนช่ือวิชา 

ฟส344 อิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5)  

PY344 Electronics บุรพวิชา: ฟส 241  

ฟสิกสของสารก่ึงตัวนำเบื้องตน ไดโอดรอยตอสารกึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอรชนิดไบโพลาร และ

ชนิดผลของสนาม การจัดไบอัสทรานซิสเตอรชนิดไบโพลารและชนิดผลของสนาม วงจร

สมมูลไฟฟา กระแสสลับของทรานซิสเตอรชนิดไบโพลารและชนิดผลของสนาม วงจรขยาย

พ้ืนฐาน วงจรขยายกำลัง 

ฟส242 อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

PY242 Electronics Fundamentals  

ทฤษฎีและหลักการพื ้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส ในหัวขอ ทฤษฎีการวิเคราะหวงจรไฟฟา

กระแสตรง ไดโอดและการประยุกต ไบโพลารทรานซิสเตอรและการประยุกต ทรานซิสเตอร

สนามไฟฟาและการประยุกต ออปแอมปและการประยุกต และแหลงจายกำลังไฟฟาที่มีการ

รักษาระดับแรงดัน ใชเครื่องมือวัดทางไฟฟาในการปฏิบัติการทดลองทางอิเล็กทรอนิกส 

ออกแบบแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร และประยุกตใชความรู

อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตนเพ่ือสนับสนุนการทดลองทางฟสิกส 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนช่ือวิชา 

เปลี่ยนคำอธิบาย

รายวิชา 

ฟส345 หลักการดิจิทัล 3(2-2-5)  ฟส441 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
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PY345 Digital Principles บุรพวิชา: ฟส 241  

ระบบดิจิตทัลเบื้องตน ระบบเลขฐานและรหัส ลอจิกเกต พีชคณิตของบูลีนและแผนที่คาร 

นอหสำหรับการลดรูปวงจรตรรกะ วงจรคอมไบเนชัน ฟลิปฟลอป วงจรนับและการออกแบบ

เบื้องตน ชิฟทรีจิ สเตอร ตัวแปลงสัญญาณอะนาลอกเปนดิจิตอล และตัวแปลงสัญญาณ

ดิจิตอลเปนอนาลอก  

PY441 Digital Electronics  

หลักการพื้นฐานทางดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส ในหัวขอ ระบบเลขฐานและกระบวนการดำเนินการ

ทางคณิตศาสตรเก่ียวกับเลขฐานสองและรหัสตาง ๆ การเขารหัสและถอดรหัสแบบตาง ๆ เกต

พ้ืนฐาน พีชคณิตของบูลีน การออกแบบวงจรคอมไบเนชัน แผนผังของคารนอรและการลดรูป

วงจร และฟลิปฟลอปและการประยุกต ใชเครื่องมือวัดทางไฟฟาในการปฏิบัติการทดลองทาง

ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส และประยุกตใชความรดูิจิทัลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือสนับสนุนการทดลองทาง

ฟสิกส 

เปลี่ยนช่ือวิชา 

เปลี่ยนคำอธิบาย

รายวิชา 

ฟส353 กลศาสตรควอนตัม 2 3(3-0-6)  

PY353 Quantum Mechanics II บุรพวิชา: ฟส 252  

อนุภาคเสมือน ทฤษฎีการรบกวนแบบไมข้ึนกับเวลาและข้ึนกับเวลา วิธีการประมาณ ทฤษฏี

การกระเจิง 

ฟส356 กลศาสตรควอนตัม 3(2-2-5)  

PY356 Quantum Mechanics 

อนุภาคเหมือน ทฤษฎีการรบกวนท่ีไมข้ึนกับเวลา ทฤษฎีการรบกวนท่ีข้ึนกับเวลา วิธีการ

ประมาณ ทฤษฎีการกระเจิง 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนช่ือวิชา 

ตัดบุรพวิชา 

เปล ี ่ ยนคำอธ ิบาย

รายวิชา 

ฟส385 ปฏิบัติการฟสิกสข้ันสูง 1 2(1-3-2)  

PY385 Advanced Physics Laboratory I  

ระเบียบวิธีการทดลอง บทบาทของการทดลอง ทฤษฎีและการคำนวณเชิงตัวเลข การ 

ออกแบบการทดลอง การวิเคราะหขอมูล การประมาณคา ความไมแนนอนในการวัด เลข

นัยสำคัญ การ รายงานผลการทดลอง การทดลองในเรื ่องที ่เกี ่ยวกับคลื ่น แสง และ

แมเหล็กไฟฟา  

ฟส382 ปฏิบัติการฟสิกสข้ันสูง 2(0-4-2) 

PY382 Advanced Physics Laboratory  

ปฏิบัติการทดลองโดยการใชเครื่องมือวัด แบบจำลองหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรและเทคนิค

การวิเคราะหขั้นสูง การแปรผลการทดลอง การวิเคราะหผลการทดลอง และเขียนรายงานผล

การทดลองฉบับเต็ม เพื่อเขาใจหลักการทางฟสิกสและศาสตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนคำอธิบาย

รายวิชา 

ฟส386 ปฏิบัติการฟสิกสข้ันสูง 2 2(1-3-2)  

PY386 Advanced Physics Laboratory II  

การทดลองในเรื่องท่ีเก่ียวกับฟสิกสนิวเคลียร ทัศนศาสตร และฟสิกสสถานะของแข็ง  

- ตัดออก 
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ฟส491 โครงงานฟสิกส 2(0-6-0)  

PY491 Physics Project  

การทำโครงงาน หรืองานวิจัยทางฟสิกสเชิงทฤษฎี หรือเชิงการทดลอง ภายใตการ ควบคุม

และการแนะนำของอาจารย การนำเสนอรายงานในรูปแบบเอกสารงานวิจัย และการ

นำเสนอ รายงานตอที่ประชุม 

- ตัดออก 

ฟส492 สัมมนาฟสิกส 1(0-2-1)  

PY492 Physics Seminar   

การเลือกหัวขอเรื่องหรือประเด็นปญหา การวางแผนการสัมมนาเชิงฟสิกส การน าเสนอ 

และอภิปรายรวมทั้งตอบปญหาเกี่ยวกับงานวิจัยที่น าเสนอ ซึ่งเปนงานวิจัยที่ทันสมัยและที่

เกี่ยวของกับสาขา วิชาเอกฟสิกส  

ฟส485 สัมมนาฟสิกส 1(0-2-1)  

PY485 Physics Seminar 

การสัมมนาครอบคลุมหัวขอการทดลองและทฤษฎีทางฟสิกส ฟสิกสเทคโนโลยีที่ทันสมัย  โดย

ตองเสนอหัวขอสัมมนาที่เหมาะสม เพ่ือบรรยายในที่สัมมนาใหเกิดการอภิปรายและตั้งคำถาม

ในที่สัมมนา 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนคำอธิบาย

รายวิชา 

ฟส497 โครงงานฟสิกสประยุกต 2(0-6-0)  

PY497 Applied Physics Project  

การทำโครงงาน หรืองานวิจัยทางฟสิกสประยุกต ภายใตการควบคุมและการ แนะนำของ

อาจารย การนำเสนอรายงานในรูปแบบเอกสารงานวิจัย และการน าเสนอรายงานตอท่ี 

ประชุม  

- ตัดออก 

ฟส498 สัมมนาฟสิกสประยกุต 1(0-2-1)  

PY498 Applied Physics Seminar  

การเลือกหัวขอเรื่องหรือประเด็นปญหา การวางแผนการสัมมนาเชิงฟสิกสประยุกตการ น า

เสนอและอภิปรายรวมทั้งตอบปญหาเกี่ยวกับงานวิจัยที่นำเสนอ ซึ่งเปนงานวิจัยที่ทันสมัย

และที่เก่ียวของกับ สาขาวชิาเอกฟสิกสประยกุต  

- ตัดออก 
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ฟส455 สเปกตรัมของอะตอมและโมเลกุล 3(3-0-6)  

PY455 Atomic and Molecular Spectra  

หลักการเบ้ืองตนของสเปกโทรสโกป สเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน สเปกตรัมของ อะตอม

เสมือนไฮโดรเจนและโลหะอัลคาไลน กฏการเลือกและการทรานซิชั่นตองหาม ผลกระทบ

จาก สนามไฟฟาสนามแมเหล็ก การทรานซิชั่นของโมเลกุล เทคนิคการวิเคราะหดวยวิธีทางส

เปกโทรสโกป  

ฟส455 สเปกตรัมของอะตอมและโมเลกุล 3(3-0-6)  

PY455 Atomic and Molecular Spectra  

หลักการเบื้องตนของสเปกโทรสโกป สเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน สเปกตรัมของอะตอม

เสมือนไฮโดรเจนและโลหะอัลคาไลน กฏการเลือกและการทรานซิชั่นตองหาม ผลกระทบจาก

สนามไฟฟาสนามแมเหล็ก สเปกโทรสโกปแบบหมุน สเปกโทรสโกปแบบสั่น การทรานซิชั่น

ของโมเลกุล เทคนิคการวิเคราะหดวยวธิทีางสเปกโทรสโกปชนิดตาง ๆ 

- 

ฟส362 การวดัและเครื่องมือ 3(3-0-6)  

PY362 Measurements and Instruments  

การวัดและการสอบเทียบ ลักษณะสมบัติความสามารถของเครื่องมือวัด หลักการ การแปลง

ปริมาณทางฟสิกสเปนปริมาณทางไฟฟา การวเิคราะหความผิดพลาดของขอมูล การลดทอน 

สัญญาณรบกวน หลักการทางานของเครื่องมือวัดพ้ืนฐานเชิงกลและเชิงไฟฟา  

ฟส290 การวัดและเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรม 3(2-2-5)  

PY290 Introduction to Industrial Measurement and Instrumentation  

หลักการพื้นฐานของระบบการวดั คุณลักษณะของเครื่องวดั หลักการทำงาน และการเลือกใช

งานเคร่ืองวัดพ้ืนฐานในอุตสาหกรรม สำหรับการวดัความดัน การกระจัด อัตราการไหล 

แรงดัน อุณหภมูิ พรอมทั้งปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องวัดตาง ๆ ที่สนับสนุนเน้ือหาบรรยาย 

เ ปล ี ่ ยน รห ั สว ิ ช า 

เ ป ล ี ่ ย น ช ื ่ อ ว ิ ช า 

เปล ี ่ ยนคำอธ ิบาย

รายวิชา 

ฟส377 การเขียนโปรแกรมภาษาซี++ ในฟสิกส 3(2-2-5)  

PY377 C++ Programming in Physics 

องคประกอบและโครงสรางภาษาซี++ แนวคิดเกี่ยวกับการโปรแกรมแบบโครงสราง และ

การโปรแกรมเชิงวัตถุ หลักการเขียนโปรแกรม เนนการแกปญหาและการออกแบบโปรแกรม 

เพ่ือ แกปญหาทางฟสิกส  

- ตัดออก 

ฟส413 สวนศาสตรและการประยุกต 3(3-0-6)  

PY413 Acoustics and Applications 

การสั่นหลักมูล การสั่นแบบอิสระและการสันแบบบังคับ คลื่นเสียงระนาบและสมการ คลื่น 

ปรากฏการณการสงผานและการดูดกลืน เสียงในทางสถาปตยกรรม อัลทราโซนิกส และการ 

ประยุกต    

- ตัดออก 
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ฟส418 พลศาสตรอลวน 3(3-0-6)  

PY418 Choatic Dynamics บุรพวิชา: ฟส 211 

ปริภูมิเฟส สภาพไวตอเงื่อนไขเบื ้องตน แผนภาพการแยกสองงาม การจำแนกลักษณะ 

ของเคออติกแอทแทรกเตอร เคออสในระบบเชิงกายภาพตางๆ  

- ตัดออก 

ฟส419 กลศาสตรของไหล 3(3-0-6)  

PY419 Fluid Mechanics 

ธรรมชาติและสมบัติของของไหล อุทกสถิตย การวัดความดัน แรงสถิตยบนพื้นผิวที่จมใน

ของไหล สมการความตอเนื่องและสมการการอนุรักษมวล สมการแบรนูลลีและการประยกุต 

สมการโมเมนตัมและการประยุกต การไหลแบบเปนชั้น การไหลปันปวน ช้ันขอบเขต  

ฟส412 กลศาสตรของไหล 3(2-2-5) 

PY412 Fluid Mechanics  

ธรรมชาติและสมบัติของของไหล สมการความตอเนื่องและการอนุรักษมวล สมการการ

เคลื่อนที่และสมดุลของโมเมนตัม ปริมาตรควบคุมและทฤษฎีบทการขนสงของ เรยโนลด การ

อนุรักษพลังงาน ทฤษฎีบทการไหลเวียนของเคลวินและทฤษฎีบทของเฮ็ลมฮ็อลทซ ทฤษฎีบท

ของแบรนูลลี ความหนืดของของไหล สมการนาเวียร-สโตกส เลขเรยโนลดและรูปแบบการไหล 

การไหลแบบศักย ช้ันขอบเขต การประยุกตเชิงวิศวกรรม 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนช่ือวิชา 

เปลี่ยนคำอธิบาย

รายวิชา 

ฟส435 ฟสิกสนิวเคลียร 3(3-0-6)  

PY435 Nuclear Physics 

แบบจำลองนิวเคลียส การสลายตัวใหอนุภาคแอลฟา บีตา และแกมมา อันตรกิริยาระหวาง

รังสีกับสสาร การวัดรังสี เครื่องเรงอนุภาค ฟสิกสนิวตรอน พลังงานนิวเคลียร   

ฟส430 ฟสิกสนิวเคลียรและฟสิกสของอนุภาคมูลฐาน 3(2-2-5)  

PY430 Nuclear Physics and Elementary Particle Physics 

แบบจำลองนิวเคลียส อันตรกิริยาระหวางรังสีกับสสาร เครื่องเรงอนุภาค ตัวตรวจหาอนุภาค 

พลังงานนิวเคลียร การจำแนกอนุภาคมูลฐาน อันตรกิริยาแบบแรง แบบออน และแบบ

แมเหล็กไฟฟาของอนุภาคมูลฐาน เวกเตอรสี่มิติ สมมาตรและกฎการอนุรักษของอนุภาคมูล

ฐาน 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนช่ือวิชา 

เปลี่ยนคำอธิบาย

รายวิชา  

ฟส436 ฟสิกสสถานะของแข็ง 2 3(3-0-6) 

PY436 Solid State Physics II 

บุรพวชิา : ฟส 331 

- ตัดออก 
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สารตัวนำยวดยิ่ง ไดอะแมกเนติก พาราแมกเนติ เฟอรโรแมกเนติก เรโซแนนซแมเหล็ก 

ฟสิกสพ้ืนผิวและรอยตอ โครงสรางระดับนาโน  

ฟส463 ทฤษฏีเซลลแสงอาทิตย 3(3-0-6)  

PY463 Theory of Solar Cells 

แสงอาทิตยและหลักการทางานของเซลลแสงอาทิตย อิเล็กตรอนและโฮลในสารกึ่งตัวนำ 

การเกิดและการรวมกันของพาหะอิสระ การวิเคราะหสมบัติของเซลล จากรอยตอ พี-เอ็น 

เซลลแสงอาทิตยชนิดซิลิคอนผลึกเดี่ยว เซลลแสงอาทิตยชนิดอื่น ๆ ระบบการรวมแสง  

- 

 

 

 

  

ตัดออก 

ฟส464 พลังงานทดแทน 3(3-0-6)  

PY464 Renewable Energy 

ประเภทของพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานน้ำ พลังงานน้ำขึ ้น-น้ำลง 

พลังงานความรอนใตพิภพ พลังงานชีวมวล การประยุกตใชพลังงานทดแทน นวัตกรรมและ

การพัฒนา พลังงานทดแทน  

ฟส464 พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยสีีเขียว 3(2-2-5) 

PY464 Renewable Energy and Green Technology  

ประเภทของพลังงานหมุนเวียน พลังงานแสงอาทิตย การออกแบบและติดตั้งระบบโซลาเซลล

เพื่อการใชงานในบานเรือน การออกแบบตูอบความรอนพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลมและ

การออกแบบกังหันลมผลิตไฟฟา พลังงานชีวมวลและการสรางเตาความรอน ระบบผลิตไฟฟา

จากพลังงานน้ำ พลังงานน้ำข้ึน-น้ำลง และพลังงานคลื่น พลังงานความรอนใตพิภพ เทคโนโลยี

สีเขียว การประยุกตใชและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสิ ่งแวดลอม นวัตกรรมดานพลังงาน

หมุนเวียนเพ่ือความยั่งยืน   

เปลี่ยนช่ือวิชา 

เปลี่ยนคำอธิบาย

รายวิชา 

ฟส465 การตรวจสอบและควบคุมมลพิษ 3(3-0-6)  

PY465 Pollution Detection and Control 

ภาวะมลพิษ อิทธิพลของมลพิษตอสิ่งแวดลอม ตนเหตุของมลพิษ แหลงมลพิษ การ สารวจ 

การตรวจวัด การควบคุม การลดและการปองกันมลพิษ การอนุรักษสิ่งแวดลอม  

ฟส465 ฟสิกสของสิ่งแวดลอมและมลพิษ 3(3-0-6) 

PY465 Physics of the Environment and Pollution  

โครงสรางทางฟสิกสของสิ่งแวดลอมทางอากาศ น้ำ และพ้ืนดิน ภาวะมลพิษ ตนเหตุของมลพิษ 

อิทธิพลของมลพิษตอสิ่งแวดลอม มลพิษทางอากาศ ปญหาและการกระจายตัวของฝุน PM 

2.5 มลพิษทางน้ำ มลพิษทางพื ้นดิน การตรวจวัดและการควบคุมมลพิษ การอนุรักษ

สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีพลังงานสะอาด 

เปลี่ยนช่ือวิชา 

เปลี่ยนคำอธิบาย

รายวิชา 
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ฟส467 ธรณีฟสิกสเบ้ืองตน 3(3-0-6)  

PY467 Introduction to Geophysics 

โลกและโครงสรางของโลก ธรณีแปรสัณฐาน แผนดินไหว คลื่นไหวสะเทือน ความโนม ถวง

ของโลก สภาวะแมเหล็กโลก การสารวจทางธรณีฟสิกส วิธีสำรวจวดัคาคลื่นไหวสะเทือน วิธี

สำรวจวัด ความโนมถวง วิธีสำรวจวัดสนามแมเหล็ก วิธีสำรวจดวยไฟฟา วิธีสำรวจดวย

แมเหล็กไฟฟา  

ฟส467 ธรณีฟสิกสเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

PY467 Introduction to Geophysics  

โลกและโครงสรางของโลก ธรณีแปรสัณฐาน แผนดินไหว คล่ืนไหวสะเทือน ความโนม ถวงของ

โลก สภาวะแมเหล็กโลก การสำรวจทางธรณีฟสิกสวธิสีำรวจวัดคาคลื่นไหวสะเทือน วิธีสำรวจ

วดั ความโนมถวง วิธีสำรวจวดัสนามแมเหล็ก วิธสีำรวจดวยไฟฟา วิธีสำรวจดวยแมเหล็กไฟฟา 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปล ี ่ ยนคำอธ ิบาย

รายวิชา 

  

ฟส468 อุตุนิยมวิทยาเบ้ืองตน 3(3-0-6)  

PY468 Introduction to Meteorology 

บรรยากาศ รังสีดวงอาทิตย ลมและการหมุนเวียนของอากาศ อุณหภูมิและความชื้น 

บรรยากาศ พายุและความรุนแรงของอากาศ ภาวะทรงตัวของบรรยากาศ ความควบแนน

และหยาดนาฟา การจำแนกภูมิอากาศ การพยากรณอากาศ   

ฟส468 อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน 3(3-0-6) 

PY468 Introduction to Meteorology  

บรรยากาศ รังสีดวงอาทิตย ลมและการหมุนเวียนของอากาศ อุณหภูมิและความชื้น การ

ควบแนนและหยาดน้ำฟา ภาวะทรงตัวของบรรยากาศ มวลอากาศและแนวอากาศ พายุและ

ความรุนแรงของอากาศ การจำแนกภูมิอากาศ การพยากรณอากาศ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปล ี ่ ยนคำอธ ิบาย

รายวิชา  

ฟส469 ฟสิกสบรรยากาศเบื้องตน 3(3-0-6)  

PY469 Introduction to Atmospheric Physics 

โครงสรางและองคประกอบของบรรยากาศ ภูมิอากาศพลศาสตร ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา ของ

การแผรังสีของโลกและดวงอาทิตย สมบัติเชิงแสงของเมฆและละอองลอย เทคนิคการวัด

และการ ประยุกตเชิงบรรยากาศ   

ฟส461 ฟสิกสบรรยากาศและสภาพอากาศ 3(2-2-5)  

PY461 Atmospheric Physics and Weather 

กระบวนการของบรรยากาศ  การเคลื่อนที่ของอากาศ (ลม) พฤติกรรมของอากาศแหงและ

อากาศชื้น (เมฆและฝน) การสังเกตและวดัขอมูลบรรยากาศดวยหลกัการฟสิกส แบบจำลอง

ทางบรรยากาศ การทำนายสภาพอากาศท่ีเกิดจากภาวะโลกรอน 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนช่ือวิชา 

เปล ี ่ ยนคำอธ ิบาย

รายวิชา  

ฟส478 การคำนวณเชิงตัวเลขและอรรถประโยชนสาหรับฟสิกสระเบียบวิธีเชิงตัวเลข และ

การประยุกต 3(2-2-5)   

PY478 Numerical Computing and Utilities for Physics Numerical Methods and 

Applications 

- ตัดออก 
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การหารากคำตอบของสมการ ระบบสมการเชิงเสน การประมาณคาในชวงและนอกชวง การ

ถดถอยกำลังสองนอยที่สุด การหาอนุพันธและอินทิเกรตเชิงตัวเลข ผลเฉลยของสมการ

อนุพันธ สามัญและอนุพันธยอย ระเบียบวิธีผลตางสืบเนื่อง ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต

เบื้องตน การประยุกตใช โปรแกรมสาเร็จรูปสำหรับการแกปญหาทางฟสิกสและวิศวกรรม  

ฟส423 ฟสิกสเชิงสถิติ 3(3-0-6)  

PY423 Statistical Physics 

กฎของอุณหพลศาสต การอธิบายเชิงสถิติของระบบอนุภาค พารทิชันฟงกชันและ แกรนด

พารทิชัน ฟงกชันของระบบอยางงาย ความเก่ียวเน่ืองกับปริมาณทางอุณหพลศาสตร  

ฟส421 ฟสิกสเชิงสถิต ิ3(3-0-6) 

PY421 Statistical Physics  

กฎของอุณหพลศาสตร การอธิบายเชิงสถิติของระบบอนุภาค พารทิชันฟงกชันและแกรนดพาร

ทิชัน ฟงกชันของระบบอยางงาย ความเกี่ยวเนื่องกับปริมาณทางอุณหพลศาสตร 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ฟส432 ฟสิกสพลาสมาเบื้องตน 3(3-0-6)  

PY432 Introduction to Plasma Physics 

คุณสมบัติพื้นฐานของพลาสมา สมการโบลตซมันนและวลาซอฟ ฟงกชันการกระจาย ความ

เสถียรและไมเสถียร ความไมเสถียรในคลืน 2 กระแส แมกนีโตไฮโดรไดนามิกส และการ

ประยุกต  

ฟส432 เทคโนโลยีฟสิกสพลาสมา 3(2-2-5) 

PY432 Plasma Physics Technology 

หลักการและคณุสมบัติของพลาสมา  ทฤษฎีจลน  พลาสมารอน  พลาสมาเย็น  แมกนีโตไฮโดร

ไ ด น าม ิ ก ส   เ ค ร ื ่ อ ง เ ร ง อน ุ ภ า ค ช น ิ ด  LINAC แ ล ะ  TOKAMAK  เ ทค โน โ ล ย ี ใ น

ภาคอุตสาหกรรม  การประยุกตในฟสิกสดาราศาสตร 

เปลี่ยนรหัสวิชา  

เปลี่ยนช่ือวิชา 

เปลี่ยนคำอธิบาย

รายวิชา 

ฟส447 ปรากฏการณแมเหล็กเบื้องตน 3(3-0-6)  

PY447 Introduction to Magnetic Phenomena 

บุรพวชิา : ฟส 342 

ประเภทของแมเหล็ก สมบัติเชิงแมเหล็กของสสาร ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนใน เฟรโร แมก

เนติก พาราแมกเนติก ไดอะแมกเนติก แอนติเฟรโรแมกเนติก และอันตรกิริยาแลกเปลี่ยนใน

โลหะ แมเหล็กถาวรและแมเหล็กชั่วคราว  

ฟส442 ปรากฏการณแมเหล็ก และเทคโนโลยีการจัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

PY442 Introduction to Magnetic Phenomena and Data Storage Technology  

ประวัติ แนวคิดพื้นฐานและการเหนี่ยวนำสภาวะแมเหล็ก  ประเภทของแมเหล็ก สมบัติเชิง

แมเหล็กของสสาร ทฤษฎีเฟอรโรแมกเนติก พาราแมกเนติก ไดอาแมกเนติก แอนติเฟอรโร

แมกเนติก และเฟอรรีแมกเนติก ปรากฏการณทัศนศาสตร-แมเหล็ก ปรากฏการณไจแอนท

แมกนีโตรีซีสแทนซ  ปรากฏการณความตานทานทางแมเหล็กแบบทันเนิล เซนเซอรแมเหล็ก 

แมเหล็กแบบออนและแบบแข็ง เทคโนโลยีเอ็มอารไอ สปนทรอนิกส เทคโนโลยีการจัดเก็บ

ขอมูลแมเหล็กในฮารดดิสก 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนช่ือวิชา 

เปลี่ยนคำอธิบาย

รายวิชา 



145 

 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

ฟส451 ทฤษฎีกลมุเบ้ืองตน 3(3-0-6)  

PY451 Introduction to Group Theory 

การนิยามและตัวอยางของทฤษฏีกลุมในฟสิกส ทฤษฎีตัวแทนของกลุมจากัด เวกเตอร 

บันดอลส กลุมกระชับและกลุมลี ตัวแทนที่ลดไมไดของ SU(n) 

- ตัดออก 

ฟส452 ทฤษฎีสนามควอนตัมเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

PY452 Introduction to quantum field theory 

สมการคลายน-กอรดอน สมการดิแรก ทฤษฎีสนามสเกลาร สนามอันตรกิริยาและ แผนภาพ

ไฟยนแมน 

ฟส450 ทฤษฎีสนามควอนตัมเบื้องตน 3(2-2-5) 

PY450 Introduction to Quantum Field Theory  

สมการคลายน-กอรดอน สมการดิแรก ทฤษฎีสนามสเกลาร สนามอันตรกิริยาและแผนภาพ

ไฟยนแมน 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ฟส455 สภาพโนมถวงเบื้องตนและทฤษฏีสัมพัทธภาพทั่วไป 3(3-0-6) 

PY455 Introduction to Gravitation and General Theory of Relativity 

ฟสิกสในปริภูมิเวลาราบ สัมพัทธภาพพิเศษในรูปแบบเทนเซอร สัมพัทธภาพทั่วไปการ

ทดสอบ ทฤษฏีสัมพัทธภาพทั่วไป ผลเฉลยของสมการไอนสไตน หลุมดำ พรมแดนสัมพัทธ

ภาพ  

ฟส458 สภาพโนมถวงและจักรวาลวิทยา 3(2-2-5) 

PY458 Gravitation and Cosmology  

ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ หลักการสมมูล ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป ผลเฉลยของสมการ

ไอนสไตน และการทดสอบ หลุมดำ หลักการจักรวาลวิทยา คาคงตัวของจักรวาล พรมแดน

สัมพัทธภาพและจักรวาลวิทยา 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนช่ือวิชา 

เปล ี ่ ยนคำอธ ิบาย

รายวิชา 

ฟส456 ทฤษฎีสตรงิเบื้องตน 3(3-0-6)  

PY456 Introduction to String Theory 

การทบทวนสัมพัทธภาพพิเศษ พลศาสตรไฟฟาเชิงสัมพัทธภาพและความโนมถวงใน มิติใดๆ 

สตรงิแบบไมมีสัมพัทธภาพ จุดอนุภาคเชิงสัมพัทธภาพ สตริงเชิงสัมพัทธภาพ พารามิไทเซชัน

สตรงิ และการเคลื่อนที่แบบฉบับ กระแสเวรลชีท สตริงเชิงสัมพัทธภาพกรวยแสง สนามและ

อนุภาคกรวยแสง จุดอนุภาคเชิงควอนตัมสัมพัทธภาพ สตริงปลายเปดเชิงควอนตัมสัมพทัธ

ภาพ สตริงปลายปดเชิง ควอนตัมสัมพัทธภาพ ดี-เบรนและสนามเกจ สตริงมีประจุและ

- ตัดออก 



146 

 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

ฟสิกสอนุภาค อุณหพลศาสตรสตริงและ หลุมดำที-ดูเอลลิตีของสตริงปลายปดพรมแดนใน

ทฤษฎีสตริง  

ฟส457 กลศาสตรควอนตัมเชิงสัมพัทธภาพเบื้องตน 3(3-0-6)  

PY457 Introduction to Relativistic Quantum Mechanics 

สมการดิแรก ผลเฉลยของสมการดิแรกสำหรับอนุภาคอิสระ ทฤษฎีโฮล ทฤษฎีตัวนำพา การ

ประยุกตในพลศาสตรควอนตัมเชิงแมเหล็กไฟฟา  

- ตัดออก 

ฟส459 ฟสิกสของอนุภาคมูลฐาน 3(3-0-6)  

PY459 Elementary Particle Physics 

การจำแนกอนุภาคมูลฐาน อันตรกิริยาแบบแรง แบบออน และแบบแมเหล็กไฟฟา ของ

อนุภาคมูลฐาน เครื่องเรงอนุภาคและตัวตรวจหาอนุภาค เวกเตอรสี่มิติ สมมาตรและกฎการ

อนุรักษ ของอนุภาคมูลฐาน ไฟยแมนแคลคูลัส กฎของไฟยแมนสาหรับพลศาสตรควอนตัม

เชิงแมเหล็กไฟฟา  

- ตัดออก 

ฟส479 คณิตศาสตรสาหรับฟสิกส 4 3(3-0-6)  

PY479 Mathematics for Physics IV 

ฟงกชันทั่วไปในทฤษฏีการกระจาย แคลคูลัสของการแปร ฟงกชันกรีนในหนึ่งมิติ ฟงกชัน 

กรีนในหลายมิติ สมการอินทิกรัล  

ฟส472 เรื่องคัดเฉพาะทางฟสิกสเชิงคณิตศาสตร 3(2-2-5)  

PY472 Selected Topics in Mathematical Physics 

ดิแรกเดลตาฟงกชันในทฤษฎีการกระจาย แคลคูลัสของการแปร ฟงกชันกรีน สมการอินทิกรัล 

เ ปล ี ่ ยน รห ั สว ิ ช า 

เปลี่ยนช่ือวิชา 

เปลี่ยนคำอธิบาย

รายวิชา 

ฟส411 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 3(3-0-6)  

PY411 Earth and Space Science 

โครงสรางของโลก บรรยากาศของโลก โลกและการเปลี ่ยนแปลง ปรากฏการณทาง 

ธรณีวิทยา ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลก ธรณีประวัติระบบโลก-ดวงจันทร- ดวง

- ตัดออก 
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อาทิตย ระบบ สุริยะ ดาวฤกษ เอกภพวิทยาเบื้องตน เทคโนโลยีอวกาศ การสังเกตการณ

ทางดาราศาสตรเบ้ืองตน  

ฟส415 ดาราศาสตร 3(3-0-6)  

PY415 Astronomy 

ดาราศาสตรกับชีวิต ทรงกลมฟา ระบบพิกัดฟา ระบบโลก-ดวงจันทร-ดวงอาทิตย ดวง

อาทิตย ระบบสุริยะ กฏเคปเลอร รังสีคอสมิก เนบิวลา ดาวฤกษ ระบบดาวคู กระจุกดาว 

กาแล็กซี กระจุกกาแล็กซี เอกภพวิทยาเบื้องตน ความสองสวาง กาลังสองสวาง โชติมาตร 

กฏของแพลงค กฏสเต ฟาน กฏของวีนส สเปกตรัมของดาวฤกษ แผนภาพเอช-อาร 

วิวัฒนาการของดาวฤกษ ความกาวหนาทาง ดาราศาสตรและเอกภพวทิยา   

ฟส215 ดาราศาสตร 3(2-2-5) 

PY215 Astronomy  

ดาราศาสตรกับชีวิต ทรงกลมฟา ระบบพิกัดฟา ระบบสุริยะ ดวงอาทิตย ดาวเคราะห กฏเคป

เลอร รังสีคอสมิก ดาวฤกษ ความสองสวาง กำลังสองสวาง การแผพลังงาน สเปกตรัมของดาว

ฤกษ แผนภาพเอช-อาร วิวัฒนาการของดาวฤกษ เอกภพวทิยาเบ้ืองตน เทคโนโลยีอวกาศ  

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนคำอธิบาย

รายวิชา 

ฟส416 กิจกรรมและการทดลองทางดาราศาสตร 2(1-2-3)  

PY416 Astronomy Activities and Experiments 

การทำกิจกรรมหรือการทดลองทางดาราศาสตรในหัวขอเรื่อง: ทรงกลมฟา ระบบ โลก-ดวง

จันทร-ดวงอาทิตย เฟสของดวงจันทร ปรากฏการณอุปราคา แรงนาขึ้น-น้ำลง กฎของเคป

เลอร ระบบสุริยะ การเคลื่อนที่ถอยหลัง แพรัลแลกซ กลองโทรทรรศน  

ฟส416 กิจกรรมและการทดลองทางดาราศาสตร 3(2-2-5) 

PY416 Astronomy Activities and Experiments  

การทำกิจกรรมหรือการทดลองทางดาราศาสตรในหัวขอเรื่อง ทรงกลมฟา ระบบพิกัดฟา เฟส

ของดวงจันทร ปรากฏการณน้ำขึ้นน้ำลง ปรากฏการณอุปราคา กฎของเคปเลอร ระบบสุริยะ 

การเคลื่อนท่ีถอยหลัง แพรัลแลกซ กลองโทรทรรศน และเทคโนโลยีอวกาศ 

เปลี่ยนจำนวนหนวย

กิต 

เปลี่ยนคำอธิบาย

รายวิชา 

ฟส494 หัวขอพิเศษทางฟสิกส 1 3(3-0-6) 

PY494 Special Topics in Physics  

หลักการ แนวคดิ ทฤษฎี หรือการประยุกตใชในทางฟสิกส ในหัวขอที่นิสิตสนใจ 

- ตัดออก 

ฟส495 หัวขอพิเศษทางฟสิกส 2 3(3-0-6) 

PY495 Special Topics in Physics II 

หลักการ แนวคดิ ทฤษฎี หรือการประยกุตใชในทางฟสิกสในหัวขอที่นิสิตสนใจ  

- ตัดออก 
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ฟส496 ฝกงาน 1(0-6-0) 

PY496 Internship 

ฝกใหนิสิตเรียนรูการทางานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณดานฟสิกส ฟสิกสประยุกต หรือการ

ประยุกตที่เกียวของ โดยกาหนดใหมีจานวนช่ัวโมงฝกงานไมนอยกวา 90 ชัว่โมง  

ฟส481 ฝกงาน 1(0-3-0) 

PY481 Practicum 

การฝกงานในสถานประกอบการของเอกชนหรือสวนราชการโดยใชเวลาฝกงานไมนอยกวา 

150 ช่ัวโมง เพ่ือสรางเสริมประสบการณในการประยุกตใชความรทูางฟสิกส ฟสิกสเทคโนโลยี 

เทคโนโลยดีิจิทัล และศาสตรอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ กับการปฏิบัติงานจริง 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนคำอธิบาย

รายวิชา 

ฟส361 เซนเซอรเบ้ืองตน 3(3-0-6)  

PY361 Introduction to Sensors  

หลักการของเซนเซอรเบื้องตน ลักษณะสมบัติเฉพาะและฟสิกสของเซนเซอร เซนเซอร การ

เคลื่อนท่ี เซนเซอรแรง เซนเซอรความดัน เซนเซอรอัตราการไหลเซนเซอรอุณหภูมิ เซนเซอร

ความชื้น เซนเซอรเสียง เซนเซอรแสง เซนเซอรกัมมันตภาพรังสี เซนเซอรทางเคมีและ

ชีวภาพ เทคโนโลยีเซนเซอรใน ปจจุบัน  

- ตัดออก  

ฟส363 ออปโตอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6)  

PY363 Optoelectronics  

ธรรมชาติของแสง ฟสิกสของสารกึ่งตัวนำเบื้องตนสำหรับอุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส 

แหลงกำเนิดแสง อุปกรณตรวจรับแสง มอดูเลเตอรเชิงแสง อุปกรณแสดงผล เซลลแสงอา

ทิตย 

- ตัดออก 

ฟส364 การสื่อสารใยแกวนำแสง 3(3-0-6)  

PY364 Fiber Optics Communication  

ทฤษฎีใยแกวนำแสง อุปกรณสำหรับการสื่อสารใยแกวนำแสง การมอดูเลตสัญญาณ แสง 

การสวิตชิ่งเชิงแสง การเขารหัสและถอดรหัสเชิงแสง โครงขายใยแกวนำแสง การเชื่อมตอ

ฟส449 เทคโนโลยเีสนใยนำแสง 3(2-2-5) 

PY449 Optical Fiber Technology  

ทฤษฎีของทอนำคลื ่นเชิงแสง ทฤษฎีของเสนใยนำแสง เสนใยนำแสงชนิดพิเศษ และการ

ประยุกตใช เสนใยนำแสงชนิดผลึกโฟโตนิกส แหลงกำเนิดและตัวตรวจวัดแสง อุปกรณ

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนช่ือวิชา 

เปล ี ่ ยนคำอธ ิบาย

รายวิชา  
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เสนใยแกวนำแสง เครื่องมือทดสอบสำหรับโครงขายใยแกวนำแสง การตรวจวัดดวยใยแกว

นำแสง 

เสนใยนำแสง อุปกรณรับรูเสนใยนำแสง การสื่อสารเสนใยนำแสง โครงขายเสนใยนำแสง 

เครื่องมือเชิงแสงสำหรับระบบเสนใยนำแสง เสนใยนำแสงไมเชิงเสน 

ฟส377 การเขียนโปรแกรมภาษาซี++ ในฟสิกส 3(2-2-5)  

PY377 C++ Programming in Physics  

องคประกอบและโครงสรางภาษาซี++ แนวคิดเกี่ยวกับการโปรแกรมแบบโครงสราง และ

การโปรแกรมเชิงวัตถุ หลักการเขียนโปรแกรม เนนการแกปญหาและการออกแบบโปรแกรม 

เพ่ือแกปญหาทางฟสิกส 

- ตัดออก 

ฟส446 ไมโครคอนโทรลเลอรและการประยุกตใชงาน 3(2-2-5)  

PY446 Microcontroller and Its Applications  

ค ุณล ักษณะและสถาป ตยกรรมภายในของไมโครคอนโทรลเลอร  แนะนำช ุดฝก 

ไมโครคอนโทรลเลอร ท ี ่น ิยมใช งานในป จจุบ ัน การเข ียนโปรแกรมเพื ่อเช ื ่อมตอ

ไมโครคอนโทรเลอรกับอุปกรณ ภายนอก การประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอรเพ่ือสราง

เครื่องมือวดัทางฟสิกสอยางงาย 

ฟส349 การเชื่อมตอและสื่อสารขอมูลในระบบแอนะล็อกและดิจิทัลสำหรับการประยุกตใน

อุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

PY349 Interfacing and Data Communication in Analog and Digital Systems for 

Industrial Applications  

 หลักการพื้นฐานของ เซนเซอรชนิดตาง ๆ หลักการดิจิทัลเบื้องตน การเชื่อมตอ

ระบบแอนะล็อกและดิจิทัล และการสื่อสารขอมูลแบบดิจิทัล ใชเครื่องมือวัดทางไฟฟาในการ

ปฏิบัติการทดลองเชื่อมตอเซนเซอร การเชื่อมตอระบบแอนะล็อกและดิจิทัล และการสื่อสาร

ขอมูลดิจิทัล เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อควบคุมการเชื่อมตอและสื่อสารขอมูลระหวาง

ระบบแอนะล็อกและดิจิทัลเพ่ือการประยุกตใชกับงานอุตสาหกรรม 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนช่ือวิชา 

เปลี่ยนคำอธิบาย

รายวิชา 

ฟส448 ทัศนศาสตรและการประยุกต 3(3-0-6)  

PY448 Optics and Applications  

ทัศนศาสตรเชิงเรขาคณิตและเชิงกายภาพ ทัศนูปกรณ โพลาไรเซชัน วิธีการทางเมทริกซใน

ทัศนศาสตรความคลาดของเลนส ทัศนศาสตรฟูเรียรเบื้องตน สมการของเฟรสเนล ฮอโลก

ราฟและ การประยุกต เลเซอรฟสิกสเบ้ืองตนและการประยุกต  

- ตัดออก 
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ฟส332 ฟสิกสพอลิเมอร 3(3-0-6)  

PY332 Polymer Physics  

โครงสรางของพอลิเมอร โครงรูปของพอลิเมอรเสนเดี่ยว อุณหพลศาสตรของพอลิเมอร ผสม

และสารละลายพอลิเมอรพอลิเมอรแบบโครงขายและการเกิดเจล วิทยาศาสตรกระแสของ

พอลิเมอร สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร  

- ตัดออก 

ฟส334 ผลิกศาสตรและรังสีเอกซ 3(2-2-5)  

PY334 Crystallography and X-Ray   

แลตทิชและหนวยเซล โครงสรางผลึก สมมาตร ทิศทางและระนาบแลตทิชในผลึก แลต ทิช

สวนกลับ ผลึกศาสตรของรังสีเอกซ สมบัติและการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ การวิเคราะห

โครงสรางผลึก โดยการใชรังสีเอกซ  

- ตัดออก 

ฟส335 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 3(2-2-5)  

PY335 Material Characterization  

การหาโครงสรางผลึกของวัสดุโดยใชรังสีเอกซ การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของ วัสดุ

การวิเคราะหพ้ืนผิวโดยจุลทรรศนศาสตรอิเล็กตรอน การหาสมบัติเชิงกล เชิงไฟฟา และเชิง

ความรอน ของวสัด ุ 

- ตัดออก 

ฟส336 ฟสิกสสารกึ่งตัวนำ 3(3-0-6)  

PY336 Semiconductor Physics บุรพวิชา: ฟส 331  

โครงสรางผลึกของสารกึ ่งตัวนำ โครงสรางแถบพลังงาน สภาพน ำไฟฟาของสารกึ่งตัวนำ 

บริสุทธิ์และสารกึ ่งตัวนำที่มีสารเจือปน รอยตอ พี-เอ็น ผลกระทบของสนามไฟฟาและ

สนามแมเหล็ก สมบัติ ทางแสง อุปกรณสารกึ่งตัวนำ เทคนิคการเตรียมสารก่ึงตัวนำ สารกึ่ง

ตัวนำอสัณฐาน  

- ตัดออก 
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ฟส337 วัสดุเชิงประกอบ 3(3-0-6)  

PY337 Composite Materials  

วัสดุเชิงประกอบเบื้องตน ตัวเสริมแรงและเมทริก การกระจายของตัวเสริมแรง การเสีย รูป

ของวัสดุเชิงประกอบ ความเคนกับความเครียดของวัสดุเชิงประกอบ สมบัติที่รอยตอ ความ

แข็งแรงของ วัสดุเชิงประกอบ สมบัติเชิงความรอนของวัสดุเชิงประกอบ การประดิษฐและ

การประยุกตวัสดุเชิงประกอบ สมบัติเชิงไฟฟาและแมเหล็ก สมบัติเชิงแสง วัสดุฟลมบางและ

การประยุกต 

- 

 

 

 

 

  

ตัดออก 

ฟส338 วัสดุแมเหล็ก 3(3-0-6)  

PY338 Magnetic Materials  

แนวคิดพ้ืนฐาน การจำแนกประเภทของวัสดุตามสมบัติทางแมเหล็ก สมบัติมหภาคของ วัสดุ

แมเหล็ก โมเมนตแมเหล็กของอะตอม ทฤษฎีของแมเหล็กพาราและแมเหล็กเฟรริโดเมน

แมเหล็ก พลังงานที่เกี่ยวของกับปรากฏการณทางแมเหล็ก วัสดุแมเหล็กออนและแมเหล็ก

แข็ง วัสดุแมเหล็กสำหรับการ จัดเก็บขอมูล  

- ตัดออก 

ฟส366 กระบวนการผลิตพอลิเมอร 3(3-0-6)  

PY366 Polymer Processing  

วิทยากระแสของพอลิเมอร การถายโอนความรอน กระบวนการขึ ้นรูปแบบอัดรีด ขึ้น 

รูปแบบฉีด กระบวนการขึ้นรูปแบบเปา กระบวนการขึ้นรูปแบบกดอัด กระบวนการขึ้น

รูปแบบเทอรโม ฟอรมมิ่ง กระบวนการข้ึนรูปแบบหมุน กระบวนการข้ึนรูปแบบหมุนแบบรีด 

กระบวนการข้ึนรูปพลาสตกิ เสรมิแรงดวยเสนใย การนำพลาสติกกลับมาใชใหม 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัดออก 
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ฟส367 การประยุกตของวสัดุเชิงไฟฟา 3(2-2-5)  

PY367 Applications of Electrical Materials  

ลักษณะเฉพาะของ วัสดุตัวนำ วัสดุไดอิเล็กทริก วัสดุไพโซอิเล็กทริก วัสดุเฟรโรอิ เล็กทริก 

และวัสดุไพโรอิเลก็ทริก โพลาไรเซชันแบบเกิดเอง ปรากฎการณไพโซอิเลก็ทริก โดเมน วงฮสิ 

เทอรซีิส การเปลี่ยนเฟส สมบัติทางกายภาพของวัสดุเฟรโรอิเล็กทริก และการวัด และการ

ประยุกตใชงาน 

- ตัดออก 

ฟส368 กระบวนการทางเซรามิกสและการประดิษฐเซรามิก 3(2-2-5)  

PY368 Ceramic Processing and Farbrication  

วิธีการเตรียมเซรามิกเชิงเคมีและฟสิกส เทคนิคการขึ้นรูปและการประดิษฐ บทบาท ของ

พ้ืนผิว และการปรับแตงพ้ืนผิว ลักษณะเฉพาะและการควบคุมคุณภาพ  

- ตัดออก 

ฟส369 ฟสิกสเซรามิก 3(2-2-5)  

PY369 Ceramic Physics  

โครงสรางของเซรามิก ขอบกพรองในเซรามิก สัญลักษณครอเกอร-วิงค สมบัติทาง ไฟฟา 

และสมบัติเชิงกลในเซรามิก การเกิดโครงสรางจุลภาคในวัสดุเซรามิก ขนาดของอนุภาค 

กระบวนการเผาผนึกวัสด ุ 

- 

 

 

  

ตัดออก 

ฟส433 ฟสิกสวัสดุ 3(2-2-5)  

PY433 Material Physics  

- ตัดออก 
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โครงสรางของวัสดุ โครงสรางผลึกและท่ีไมเปนผลึก ความไมสมบูรณของผลึก แผนภาพเฟส 

ผลึกเหลว โครงสรางและสมบัติเฉพาะของวัสดุสมบัติเชิงกลของสาร สมบัติทางความรอน 

สมบัติทางไฟฟา และสมบัติทางแสงของวสัด ุ 

ฟส434 การกัดกรอนเบ้ืองตน 3(2-2-5)  

PY434 Introduction to Corrosion  

หลักการพื้นฐานของกัดกรอน รูปแบบของการกัดกรอน การกัดกรอนของโลหะและ โลหะ

ผสม การปองกันการกัดกรอนแบบตางๆ การเลือกใชวัสดุและการออกแบบเพื่อปองกันการ

กัด กรอน  

- ตัดออก 

ฟส436 ฟสิกสสถานะของแข็ง 2 3(3-0-6)  

PY436 Solid State Physics II  

สารตัวนำยวดยิ่ง สมบัติทางแมเหล็กของของแข็ง ฟสิกสพ้ืนผิวและรอยตอ โครงสราง ระดับ

นาโน  

- 

 

  

ตัดออก 

ฟส438 วัสดุนาโน 3(3-0-6)  

PY438 Nanoscale Materials   

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสังเคราะหวัสดุนาโน การผลิตวัสดุนาโนโดยการพิมพแบบ ลิโท

กราฟฟ การตรวจสอบวิเคราะหวัสดุนาโน รวมถึงสมบัติทางกายภาพของวัสดุนาโน อนุภาค

นาโนที่ เปนสารกึ่งตัวนำและที่เปนโลหะ เสนลวดนาโน ทอคารบอนนาโน การประยุกตใช

วัสดุนาโน 

- ตัดออก 

ฟส339 เทคโนโลยีฟลมบาง 3(2-2-5)  

PY339 Thin Films Technology  

- ตัดออก 
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วิทยาศาสตรสุญญากาศและเทคโนโลยี การพอกพูนฟลมเชิงกายภาพและเคมี การกอ ตัว

และโครงสรางของฟลม การตรวจสอบและการวิเคราะหฟลมบาง สมบัติเชิงกล สมบัติเชิง

ไฟฟาและ แมเหล็ก สมบัติเชิงแสง วัสดุฟลมบางและการประยุกต  

ฟส461 ชีวฟสิกส 3(3-0-6)  

PY461 Biophysics  

ชีวฟสิกสเบื้องตน โครงสรางของชีวโมเลกุล อันตรกิริยาในระบบชีวโมกุล เทคนิคทาง ชีว

ฟสิกส วัสดุเชิงชีวภาพ เซนเซอรชีวภาพ กลองจุลทรรศน  

- ตัดออก 

ฟส462 ฟสิกสและเทคโนโลยสีุญญากาศ 3(2-2-5) 

PY462 Vacuum Physics and Technology  

ฟสิกสเกี ่ยวกับธรรมชาติและพฤติกรรมของกาซ ป มสุญญากาศ เครื ่องวัดความดัน 

สุญญากาศ การประยุกตใชระบบสุญญากาศในการเคลือบฟลมบาง เพื่อประโยชนในงาน

อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมเชิงแสง 

ฟส490 การออกแบบระบบสุญญากาศสำหรับประยุกตใชในอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

PY490 Vacuum System Design for Application in Industry  

หลักการทางฟสิกสในเครื่องมือวัดความดัน ปมสุญญากาศ การออกแบบและสรางระบบ

สุญญากาศ เพ่ือนำไปประยุกตใชในงานอุตสากรรม 

เ ปล ี ่ ยน รห ั สว ิ ช า 

เปลี่ยนช่ือวิชา  

เปล ี ่ ยนคำอธ ิบาย

รายวิชา 

ฟส487 ปฏิบัติการฟสิกสและเทคโนโลยีสุญญากาศ 3(3-0-6) 

PY487 Experiment on Vacuum Physics and Technology 

ปฏิบัติการทางฟสิกสและเทคโนโลยีสุญญากาศที่เตรียมโดยกระบวนการทางกายภาพและ

กระบวนการทางเคม ี

- ตัดออก 

ฟส493 หัวขอพิเศษทางฟสิกสประยุกต 3(3-0-6) 

PY493 Special Topics in Applied Physics 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การพัฒนาวิธีวิเคราะห ในเรื่องที่นาสนใจทางสาขาวิชาฟสิกส

ประยุกต 

- 

 

  

ตัดออก 
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ฟส496 ฝกงาน 1(0-6-0) 

PY496 Internship 

ฝกใหนิสิตเรียนรูการทำงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณดานฟสิกส ฟสิกสประยุกต หรือการ

ประยุกตที่เก่ียวของ โดยกำหนดใหมีจำนวนช่ัวโมงฝกงานไมนอยกวา 90 ชั่วโมง 

ฟส481 การฝกงาน 1(0-3-0) 

PY481 Practicum  

การฝกงานในสถานประกอบการของเอกชนหรือสวนราชการโดยใชเวลาฝกงานไมนอยกวา 

150 ช่ัวโมง เพ่ือสรางเสริมประสบการณในการประยุกตใชความรทูางฟสิกส ฟสิกสเทคโนโลยี 

เทคโนโลยดีิจิทัล และศาสตรอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ กับการปฏิบัติงานจริง 

ยายจากหมวดวิชา

เฉพาะดานเลือกเปน

วิชาเฉพาะดาน

บังคับ และเปลี่ยน

คำอธิบายรายวิชา 

 ฟส100 ฟสิกสทั่วไป 3(3-0-6) 

PY100 General Physics 

กลศาสตรของระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตรของของไหล ความรอน 

และอุณหพลศาสตร คลื่น เสียง แสง ไฟฟากระแสตรง ไฟฟากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส 

สนามไฟฟาและอันตรกิร ิยาทางไฟฟาสนามแม เหล ็กและอันตรกิร ิยาทางแม เหล็ก 

สนามแมเหล็กไฟฟาที่ขึ้นกับเวลา สัมพัทธภาพพิเศษ ฟสิกสควอนตัม ฟสิกสนิวเคลียร พรอม

ตัวอยางปรากฏการณที่เก่ียวของ 

รายวิชาใหม 

 ฟส168 ฟสิกสพ้ืนฐานและการประยุกตในเทคโนโลย ี3(2-2-5) 

PY168 Basic Physics and Applications in Technology 

หลักการฟสิกสพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับกลศาสตร การวาดภาพดิจิทัล 3 

มิติ เทคโนโลยีแขนกล ที่เกี ่ยวของกับแมเหล็กไฟฟา แบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง การสื่อสาร ที่

เกี่ยวของกับฟสิสกอนุภาค เทคโนโลยีการแพทย ที่เกี่ยวของกับกลศาสตรควอนตัม พลังงาน

สะอาด เครื่องจักรจุลภาค เซนเซอร ที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีอวกาศ  เทคโนโลยเีมืองอัจฉริยะ 

ใชแนวคิดทางฟสิกสเพ่ือแกปญหาในหัวขอขางตน 

รายวิชาใหม 

 ชว171 บูรณาการชีวฟสิกสเพ่ือชีวิตประจำวนั  2(2-0-4) 

BI171 Integrative of Biophysics for Daily Life  

รายวิชาใหม 
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ความรูพื้นฐานทางชีวฟสิกสที่เกี่ยวของกับชีวิตประจำวันในหัวขอ กลไกการทำงานของระบบ

รางกายกับฟสิกสที่เก่ียวของ การรักษาดุลยภาพเบ้ืองตนของสิ่งมีชีวิตควบคกัูบอุณหพลศาสตร 

การประยุกตใชชีววิทยาระดับโมเลกุลควบคกูับกลศาสตรของไหล และหลักการถายโอนประจุ

ไฟฟาในการพัฒนาวธิกีารตรวจสอบวินิจฉัยโรค 

 ฟส180 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1(0-2-1) 

PY180 General Physics Laboratory 

ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวกับ การวัดอยางละเอียด การใชมัลติมิเตอร การใชออสซิลโลสโคป 

การเคลื่อนที่ ของไหล กฎของบอยล เสียง แสงและทัศนูปกรณ ไฟฟา ความตานทานไฟฟา 

แมเหล็ก 

รายวิชาใหม 

 ฟส187 ปฏิบัติการข้ันตนสำหรับนักฟสิกส 1(0-2-1)  

PY187 Introductory Laboratory for Physicist 

ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี ่ยวกับ กลศาสตร กลศาสตรของไหล คลื่นเสียง แสงและทัศนูปกรณ 

ปรากฏการณไฟฟาและแมเหล็ก โดยใชเซนเซอรเพื่อตรวจวัดสัญญาณ และแปรผลขอมูลดวย

คอมพิวเตอร 

รายวิชาใหม 

 
ฟส188 การประดิษฐช้ินงานทางฟสิกส 1(0-2-1) 

PY188 Physics Prototype Fabrications 

ทฤษฎีและหลักการพ้ืนฐานทางดานการเขียนแบบ ในหัวขอ การวาดภาพไอโซเมตริกและออบ

ลิค และการวาดภาพตัดและภาพฉาย ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวาดภาพ 2 มิติ และ

แบบจำลอง 3 มิติ ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการแปลงไฟลตนแบบ 3 มิติใหเหมาะสมกับ

เครื่องสรางตนแบบแตละชนิด ใชเครื่องมือชางพื้นฐาน และเครื่องสรางตนแบบ/เครื่องสราง

รายวิชาใหม 
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ตนแบบรวดเร็วไดอยางถูกตองและปลอดภัย และออกแบบและสรางชิ้นงานทางฟสิกสอยาง

งายโดยใชเครื่องสรางตนแบบชนิดตาง ๆ 

 ฟส111 มาตรวิทยาพ้ืนฐานสำหรับฟสิกส 2(2-0-4) 

PY111 Basic Metrology for Physics  

หลักการทางมาตรวิทยาพื้นฐาน ในเนื้อหา ปริมาณทางกายภาพ ระบบหนวย ระบบของการ

วัด การวิเคราะหและการแสดงผลการวัด ความไมแนนอนและรายการความไมแนนอน 

มาตรฐานทางมาตรวิทยาและวัสดุอางอิง การเทียบมาตรฐานอุปกรณ และการสืบมาตรฐาน

การประจักษจริงของหนวย ประยุกตใชความรทูางมาตรวิทยาพื้นฐานกับการวัดทางฟสิกส 

รายวิชาใหม 

 
ฟส281 ปฏิบัติการข้ันกลางสำหรับฟสิกส 1 1(0-3-0) 

PY281 Intermediate Laboratory for Physicist 1 

ปฏิบัติการทดลอง วิเคราะหผลการทดลองโดยใชแบบจำลองหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร และ

เขียนรายงานผลการทดลองฉบับเต็ม เพื่อใหเขาจากหลักการทางฟสิกส ในหัวขอ กลศาสตร 

การสั่น คลื่น ทัศนศาสตร และฟสิกสแผนใหม 

รายวิชาใหม 

 
ฟส381 ปฏิบัติการข้ันกลางสำหรับนักฟสิกส 2 1(0-3-0) 

PY381 Intermediate Laboratory for Physicist 2 

ปฏิบัติการทดลอง วิเคราะหผลการทดลองโดยใชแบบจำลองหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร และ

เข ียนรายงานผลการทดลองฉบับเต ็ม เพื ่อให เข าจากหลักการทางฟสิกส  ในหัวขอ 

แมเหล็กไฟฟา และฟสิกสควอนตัม 

รายวิชาใหม 

 
ฟส482 โครงงานฟสิกส 2(0-4-2) 

PY482 Physics Project 

รายวิชาใหม 
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การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที ่สนใจ การวางแผนการดำเนินโครงงาน ดำเนินการ

ทดลอง  จัดทำรายงานของโครงงานวิจัย และนำเสนอโครงงานวิจัย 

 
ฟส383 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 2(2-0-4) 

PY383 Cooperative Education Preparation  

การเตรียมความพรอมกอนออกไปทำสหกิจศึกษาในสถานประกอบการของเอกชนหรือ

หนวยงานของรัฐ ความหมายสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ความรู

พื้นฐานและการเตรียมตัว ตลอดจนความรูที่จําเปนในการทำสหกิจศึกษา ความรูพื้นฐานที่

จำเปนสำหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิคการเขียนรายงานและการ

นำเสนอโครงการหรือผลงาน การพัฒนาทักษะการสื่อสาร ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข

ระหวางการปฏิบัติงาน 

รายวิชาใหม 

 
ฟส483 สหกิจศึกษาสาขาวิชาฟสิกส 

PY483 Physics Co-operative Education 

ฝกปฎิบัติงานในสถานประกอบการของเอกชนหรือสวนราชการเปนเวลา  4  เดือน  เพ่ือ

เรียนรปูระสบการณของระบบงานจริง  และปญหาทางเทคนิคในสถานที่ทำงานในระหวางการ

ฝกงาน โดยจะตองใชความรทูางฟสิกส ฟสิกสเทคโนโลยี เทคโนโลยีดิจิทัล และศาสตรอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวของ เพ่ือแกปญหาทางเทคนิคในสถานที่ทำงานอยางนอย 1 เรื่อง 

รายวิชาใหม 

 
ฟส484 โครงงานฟสิกสสำหรับสหกิจศึกษา 2(0-4-2) 

PY484 Physics Project for Cooperative Education  

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที ่สนใจ การวางแผนการดำเนินโครงงาน ดำเนินการ

ทดลอง คนควาตามแผนงาน จัดทำรายงาน และนำเสนอโครงงานวิจัยที่เกี ่ยวของกับสหกิจ

ศึกษา 

รายวิชาใหม 
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 ฟส276 วิธีทางคณิตศาสตรในฟสิกสและดาราศาสตร 3(2-2-5) 

PY276 Mathematical Methods in Physics and Astronomy 

การวิเคราะหเชิงซอน พีชคณิตเชิงเสน ฟงกชันพิเศษ การประยุกตใชในฟสิกสและดาราศาสตร 

รายวิชาใหม 

 ฟส320 ฟสิกสของสสารควบแนน 3(2-2-5) 

PY320 Condensed Matter Physics 

ผลึกของแข็งพื้นฐาน ระบบหลายวัตถุ ทฤษฎีโครงสรางแถบ พลศาสตรไฟฟาในของแข็ง โฟ

นอน 

รายวิชาใหม 

 ฟส371 ฟสิกสเชิงคำนวณ 3(2-2-5) 

PY371 Computational Physics 

การใชคอมพิวเตอรเพื่อการแกปญหากลศาสตร กลศาสตรของของไหล คลื่น ไฟฟาและ

แมเหล็ก กลศาสตรควอนตัม อุณหพลศาสตร และฟสิกสเชิงสถิต ิ

รายวิชาใหม 

 ฟส372 การเรียนรขูองเคร่ืองเบื้องตน 3(2-2-5) 

PY372 Introduction to Machine Learning 

หลักการพื้นฐานของปญญาประดิษฐ การเรียนรูของเครื่อง การเรียนรูเชิงแนวคิด การเรียนรู

แบบผูสอน การเรียนรูแบบการถดถอย การแบงแยกประเภท การเรียนรูแบบไมมีผูสอน การ

แบงกลมุขอมูลแบบเคมีน การแบงกลมุขอมูลตามลำดับชั้น และแบบจำลองการผสมของเกาส 

รายวิชาใหม 

 ฟส373 การเรียนรขูองเคร่ืองสำหรับการวิเคราะหขอมูล 3(2-2-5) 

PY373 Machine Learning for Data Analytics 

รายวิชาใหม 
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การเตรียมขอมูล การเลือกและการฝกฝนแบบจำลองสำหรับวิเคราะหขอมูล การจำแนกขอมูล 

ระบบโครงขายประสาทและการเรียนรูเชิงลึก และประยุกตใชระบบโครงขายประสาทสำหรับ

วเิคราะหขอมูล 

 
ฟส471 พีชคณิตเชิงเสนสำหรับฟสิกส 3(2-2-5) 

PY471 Linear Algebra for Physics  

ปริภูมิเวกเตอรเชิงเสน ความเปนอิสระเชิงเสน ฐานหลักและมิติ ปริภูมิผลคูณภายใน

กระบวนการทำใหเปนออรทอนอรมัลของแกรมชมิท ตัวดำเนินการเชิงเสน ทวิภาคของปริภูมิ

เวกเตอร สัญกรณดิแรก ตัวแทนเมทริกซของตัวดำเนินการเชิงเสน ตัวดำเนินการเฮอมิทเทียน 

และยูนิทารี การแปลงยูนิทารี การดำเนินการทางเมทริกซ คาลักษณะเฉพาะและเวกเตอร

ลักษณะเฉพาะของตัวดำเนินการ ปริภูมิฮิลเบิรต และสัจพจนพ้ืนฐานของกลศาสตรควอนตัม 

รายวิชาใหม 

 
ฟส473 คณิตศาสตรเชิงคำนวณเบ้ืองตน 

PY473 Introduction to Computational Mathematics 

การใชคอมพิวเตอรเพื่อการแกสมการพีชคณิต การประมาณคา การอินทิเกรต การหาคา

อนุพันธ การแกสมการอนุพันธ การแปลงลาปลาซ การแปลงฟูริเยร และฟงกชันพิเศษ 

รายวิชาใหม 

 
ฟส474 การจำลองเชิงอะตอมและคำนวณเชิงอิเล็กตรอนเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

PY474 Introduction to Atomistic Simulations and Electronic Structure Calculation 

กลศาสตรและกลศาสตรเชิงสถิติ แรงที่เกิดขึ้นในอะตอม พลศาสตรของสาร การเปลี่ยนแปลง

สถานะ การศกึษาคุณสมบัติโดยการจำลองเชิงโครงสราง แรงพ้ืนฐาน โครงสรางเชิงผลึก ระบบ

หลายอนุภาค ทฤษฎีฟงกชันความหนาแนน การคำนวณเชิงอิเล็กตรอนเพื่อหาคุณสมบัติของ

สาร 

รายวิชาใหม 
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ฟส414 ดาราโหราศาสตรเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 

PY414 Contribution of Astronomy and Astrology for Life  

โลก ดวงจันทร ดวงอาทิตย ดาวเคราะห ระบบสุริยะ และทรงกลมฟา โปรแกรมทางดารา

ศาสตร  การประยุกตดาราศาสตรกับดวงฤกษและโหราศาสตรภาคคำนวณ สถิต ิทาง

โหราศาสตรกับความไมแนนอนของชีวิต แนวทางการบริหารความเสี่ยงในชีวิต 

รายวิชาใหม 

 
ฟส417 ฟสิกสดาราศาสตร 3(2-2-5) 

PY417 Astrophysics 

กระบวนการแผรังสีที ่เกี ่ยวของกับวัตถุทางดาราศาสตร การสังเกตการณและคุณสมบัติที่

สังเกตการณไดของวัตถุทางดาราศาสตร สเปกตรัมของดาวฤกษ ดาวฤกษและวิวัฒนาการของ

ดาวฤกษ ระบบดาวค ูดาราจักรและคลัสเตอรของดาราจักร 

รายวิชาใหม 

 
ฟส460 ภูมิอากาศและพลังงานของโลก 3(2-2-5) 

PY460 Earth Climate and Energy  

กระบวนการของบรรยากาศ  การเคลื่อนที่ของอากาศ (ลม) พฤติกรรมของอากาศแหงและ

อากาศชื้น (เมฆและฝน) การสังเกตและวัดขอมูลบรรยากาศดวยหลักการฟสิกส แบบจำลอง

ทางบรรยากาศ การทำนายสภาพอากาศท่ีเกิดจากภาวะโลกรอน 

รายวิชาใหม 

 
ฟส223 ฟสิกสวัสดุเบื้องตน 3(2-2-5) 

PY223 Introduction to Materials Physics  

หลักการและทฤษฎีความรขูั้นพ้ืนฐานและทางฟสิกสวัสดุ โครงสรางผลึก พันธะปฐมภูมิ  พันธะ

ทุติยภูมิ แรงยึดเหนี่ยวแบบตาง ๆ ความไมสมบูรณของผลึก บทนำวัสดุโลหะ เซรามิก และ พอ

ลิเมอร เทคนิคการเตรียมวัสดุโลหะ เซรามิก และพอลิเมอร แผนภาพเฟส ความสัมพันธเชิง

รายวิชาใหม 
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โครงสรางที่มีผลตอสมบัติเชิงความรอน สมบัติเชิงแสง สมบัติเชิงกล สมบัติเชิงไฟฟา และ

สมบัติเชิงแมเหล็กของวัสดุ และการประยุกตใชเทคโนโลยีฟสิกสวัสดุเบื้องตน 

 
ฟส224 ฟสิกสสถานะของแข็งและสารก่ึงตัวนำ  3(3-0-6) 

PY224 Solid State Physics and Semiconductors  

ทฤษฎีและความรูทางผลึกศาสตร หนวยเซลล ผลึก สมมาตร ทิศทาง ระนาบ แลตทิซในผลึก 

และแลตทิช สวนกลับ พันธะของผลึก การสั่นของผลึก ทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระ แถบพลังงาน 

สารก่ึงตัวนำ สมบัติเชิงความรอน และเชิงแสง 

รายวิชาใหม 

 
ฟส322 เทคโนโลยีระดับนาโน 3(2-2-5) 

PY322 Introduction to Nanotechnology  

หลักการและทฤษฎีทางควอนตัมสำหรับโครงสรางระดับนาโน หลักการท่ัวไปทางวิทยาศาสตร

และ เทคโนโลยขีองโครงสรางระดบันาโน การสังเคราะหโครงสรางระดับนาโน การวิเคราะห

สมบัติของโครงสรางระดับนาโน 

รายวิชาใหม 

 ฟส323 วัสดุนาโน วสัดุอัจฉริยะ และการประยุกต 3(2-2-5) 

PY323 Nanomaterials, Smart Materials and Applications  

หลักการวัสดุนาโนและวัสดุอัจฉริยะ วิทยาศาสตรสุญญากาศ การสังเคราะหและการเตรียม

วัสดุนาโน การเตรียมฟลม การผลิตวัสดุนาโนโดยการพิมพแบบลิโทกราฟฟ การกัด การ

ตรวจสอบและวิเคราะหสมบัติและลกัษณะเฉพาะของวัสดุนาโน รวมถึงสมบัติทางกายภาพของ

วสัดุนาโน อนุภาคนาโนที่เปนสารกึ่งตัวนาและโลหะ ทอคารบอนนาโน การประยุกตใชวัสดุนา

โนและวัสดุอัจฉริยะ 

รายวิชาใหม 

 ฟส324 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุและการวเิคราะหความเสียหาย 3(2-2-5) รายวิชาใหม 
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PY324 Materials Characterization and Failure Analysis  

หลักการและวิเคราะหโครงสรางผลึกโดยใชรังสีเอกซ วิเคราะหความหนาของฟลม วิเคราะห

พ้ืนผิวโดยจุลทรรศนศาสตรอิเล็กตรอน วิเคราะหองคประกอบทางเคมี พันธะทางเคมี ชองวาง

พลังงงาน การวิเคราะหสมบัตเิชิงกล เชิงไฟฟา และเชิงความรอน ของวัสดุ กลไกความเสียหาย

ในวัสดุโลหะ เซรามิก พอลิเมอร และวัสดุประกอบ หลักการและการปองกัน การทดสอบความ

เสียหายแบบไมทำลาย 

 ฟส325 การประยุกตใชเทคโนโลยีฟสิกสวัสดุ 3(2-2-5) 

PY325 Applications of Materials Physics Technology  

หลักการและทฤษฎีขั้นกลางของวัสดุเชิงไฟฟาของ วัสดุตัวนำ วัสดุไดอิเล็กทริก วัสดุไพอิโซอิ

เล็กทริก วสัดุเฟรโรอิเล็กทริก วัสดุไพโรอิเล็ก ตัวนำยวดยิ่ง และ การประยุกตใชวัสดุเชิงไฟฟา

ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมตาง ๆ 

รายวิชาใหม 

 
ฟส431 วัสดุและวิวัฒนาการโลก 3(2-2-5) 

PY431 Material and World Evolution  

ประวัตศิาสตรโลกเบ้ืองตน ยุคหิน ยุคโลหะ ยุคประวัติศาสตร หินที่ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

เทคโนโลยทีี่ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลง สารกึ่งตัวนำที่ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลง แนวทางการ

เปลี่ยนในอนาคต การทดลองวดัสมบัติเบ้ืองตนของวัสดุท่ีเก่ียวของ 

รายวิชาใหม 

 
ฟส440 ตัวนำยวดยิ่งและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ 3(2-2-5) 

PY440 Superconductor and Related Technology  

ประวัติตัวนำยวดยิ่ง สมบัติตัวนำยวดยิ่ง ทฤษฎีที่เกี ่ยวของ ตัวนำยวดยิ่งอุณหภูมิสูง การ

ทดลองสังเคราะหตัวนำยวดยิ่ง การทดลองวัดสมบัติเบื้องตนของตัวนำยวดยิ่ง เทคโนโลยีที่

เกี่ยวของ 

รายวิชาใหม 
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 ฟส437 วัสดุเพ่ือชีวิตประจำวัน 3(2-2-5) 

PY437 Materials for Daily Life  

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวัสดุ การจำแนกประเภทวัสดุ การเลือกใชวัสดุ การบุไดถึงวัสดุแตละ

ประเภทท่ีพบเห็นในชีวิตประจำวัน การใชประโยชนจากวัสดุอยางปลอดภัย 

รายวิชาใหม 

 ฟส439 วัสดุเพ่ือการกีฬา และสัตวเลี้ยง 3(2-2-5) 

PY439 Materials for Athletes and Pets  

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวัสดุสำหรับนักกีฬาประเภทตาง ๆ และอุปกรณเพื่อสัตวเลี้ยง การ

จำแนกวัสดุและระบุไดถึงวัสดุที่นำมาใชเพื่อนักกีฬาและกีฬาประเภทตาง ๆ วัสดุสำหรับการ

ออกกำลังและผอนคลายสำหรับสัตวเลี้ยง รวมถึงการนำวัสดุมาใชประโยชนอยางสูงสุด 

ปลอดภัย ไดประสิทธิภาพสูงสุด 

รายวิชาใหม 

 
ฟส405 การออกแบบอุปกรณเชิงแสงสำหรับการประยุกตในอุตสาหกรรมเชิงแสง 3(1-4-4) 

PY405 Optical Instrument Design for Application in Optical Industry  

ความรดูานทัศนศาสตรในหัวขอ การแทรกสอด การเลี้ยวเบน การสงผาน การสะทอนของแสง

มาคำนวณเพ่ือการออกแบบความหนา และคาดัชนีหักเหของฟลมบาง การเลือกใชเทคนิคการ

เตรียมฟลมบางท่ีเหมาะตอการเตรียมตัวอยาง เพ่ือการประยุกตใชในอุตสาหกรรมอุปกรณเชิง

แสง 

รายวิชาใหม 

 
ฟส443 โฟโทนิกส  3(2-2-5) 

PY443 Photonics  

ทฤษฎีพื้นฐานทางโฟโทนิกส ในหัวขอ คลื่นแมเหล็กไฟฟาที่รอยตอตัวกลาง สมการของเฟ

รสเนล การกระเจิง การดูดกลืน และการกระจายแสงในตัวกลาง สมบัติเชิงแสงของวัสดุ โหมด

ของคลื่นแมเหล็กไฟฟา ทอนำคลื่นและเสนใยแกวนำแสง ฟสิกสของเลเซอร แหลงกำเนิดแสง 

รายวิชาใหม 
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อุปกรณรับแสง มอดูเลเตอรเชิงแสง ทัศนศาสตรฟูเรียรเบ้ืองตน การถายภาพฮอโลแกรม และ

เทคโนโลยีโฟโทนิกส และประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการจำลองแบบตัวอยาง

ปรากฏการณที่เก่ียวของกับเทคโนโลยโีฟโทนิกส 

 
ฟส499 เซลลโฟโตโวลตาอิกและเซลลเทอรโมอิเล็กทริก  3(2-2-5) 

PY499 Photovoltaics and Thermoelectrics  

ฟสิกสสถานะของแข็งเบื้องตน ชนิดของวัสดุโฟโตโวลตาอิกและวัสดุเทอรโมอิเล็กทริก สมบัติ

ทางแสงของวัสดุโฟโตโวลตาอิก สมบัติทางไฟฟาของวัสดุโฟโตโวลตาอิกและวัสดุเทอรโมอิ

เล็กทริก สวนประกอบของเซลลโฟโตโวลตาอิกและเซลลเทอรโมอิเล็กทริก หลักการทำงาน

ของเซลลโฟโตโวลตาอิกและเซลลเทอรโมอิเล็กทริก การประดิษฐเซลลโฟโตโวลตาอิกและ

เซลลเทอรโมอิเล็กทริก การทดสอบประสิทธิภาพการแปลงพลังงานของเซลลโฟโตโวลตาอิก

และเซลลเทอรโมอิเล็กทริก 

รายวิชาใหม 

 
ฟส406 การสื่อสารฟสิกส  3(2-2-5) 

PY406 Communicating Physics  

หลักการและเทคนิคการสื่อสาร การทบทวนวรรณกรรมสาระทางฟสิกส/ฟสิกสศึกษา การ

วิเคราะหเนื้อหาดวยเหตุผลและหลักการฟสิกส การอภิปรายประเด็นที่กำลังเปนที่สนใจใน

สังคม การเลือกใชสื่อในยุคดิจิทัล การเรียบเรียงเนื้อหา และนำเสนอ-วิพากษขอมูล 

รายวิชาใหม 

 
ฟส462 นิติฟสิกส  3(3-0-6) 

PY462 Forensic Physics  

ฟสิกสของการเคลื่อนที่ที่เกี่ยวของกับการตกจากที่สูง อุบัติเหตุจราจร อาวุธปนและเครื่อง

กระสุน กลศาสตรของไหลสำหรับการวิเคราะหคราบเลือดเพื่อหาแหลงกำเนิด ฟสิกสของ

ความรอนสำหรับเหตุการณเพลิงไหมและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของผเูสียชีวิตหลังการตาย 

รายวิชาใหม 
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คลื่นและทัศนศาสตรสำหรบัการตรวจหาหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ ไฟฟาและแมเหล็กสำหรบั

งานพิสูจนหลักฐาน ฟสิกสแผนใหมที่เกี่ยวของกับเครื่องมือวิเคราะหขั้นสูงในงานพิสูจน

หลักฐาน 

 
ฟส407 การคนพบฟสิกสในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 

PY407 Physics Discovery in 21st Century 

การคนพบเชิงทฤษฎี และการทดลองดานฟสิกส สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมทางฟสิกส จาก

อดีต-ปจจุบัน-อนาคต การเช่ือมโยง/หักลางกับทฤษฎีในยุคกอน พรมแดนฟสิกส และความทา

ทายท่ีเกิดขึ้นในยุคปจจุบัน เชน ฟสิกสกับโรคอุปทวใหม ฟสิกสกับยุทธภัณฑ ฟสิกสกับดนตร ี

รายวิชาใหม 

 
ฟส463 เศรษฐศาสตรฟสิกสเบ้ืองตน  3(2-2-5) 

PY463 Introduction to Econophysics  

ประวัตแิละความเปนมา หนวยของการวัด ฮามิลโทเนียนกับเศรษฐศาสตร ปริภูมิเฟส หลักการ

กริยานอยที่สุด กลศาสตรควอนตัมกับเศรษฐศาสตร การลงทุนในหนุเบ้ืองตนดวยกราฟเทคนิค

และหลักทางฟสิกส 

รายวิชาใหม 

 ฟส291 ระบบการควบคุมอัตโนมัติเบื้องตน  3(2-2-5) 

PY291 Introduction to Automatic Control System  

หลักการพื้นฐานของระบบการควบคุมอัตโนมัติเบื้องตน การควบคุมแบบพีไอดี ตัวควบคุมพี

แอลซี พรอมทั้งปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมแบบพีไอดี  ตัวควบคุมพีแอลซี และการจำลอง

แบบระบบดวยคอมพิวเตอร 

รายวิชาใหม 

 ฟส348 ระบบอินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่งและอุปกรณอัจฉริยะ  3(2-2-5) 

PY348 Internet of Things Systems and Smart Devices  

รายวิชาใหม 
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หลักการพื้นฐานของการสื่อสารแบบมีสายและไรสาย โปรโตคอลของอินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่ง 

โครงขายแบบกลมุเมฆ เทคโนโลยีที่ชวยใหสรรพสิ่งรับรขูอมูลแวดลอม เครือขายเซนเซอร และ

เทคโนโลยีที่ชวยใหสรรพสิ่งประมวลผลขอมูลของตนเองได พรอมทั้งเขียนโปรแกรมสำหรับ

ควบคุมอินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่งข้ันตนได 

 ฟส499 เทคโนโลยีของระบบกักเก็บพลังงาน  3(3-0-6) 

PY499 Technology of Energy Storage System  

ภาพรวมของระบบกักเก็บพลังงาน ประเภทของระบบกักเก็บพลังงาน การแพคแบตเตอรี่และ

ความปลอดภัย การอัดและคายประจุของแบตเตอรี่ ประเภทของแบตเตอรี่ การเสื่อมสภาพ

และการดูแลรักษาแบตเตอรี่ การประยุกตใชงานแบตเตอรี ่

รายวิชาใหม 
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ภาคผนวก ซ ตารางเปรียบเทียบความสอดคลองของผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) ผลการเรียนรูที่คาดหวังของชุดวิชา (MLOs) และผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของ

หลักสูตร  (ELOS) 
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รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-รายวชิา (CLOs) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-

ชุดวชิา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ชุดวิชา ฟสิกสพื้นฐาน 2 

ฟส111 มาตรวิทยาพื้นฐาน

สําหรับฟสิกส 2(2-0-4) 

หล ั กการทางมาตรว ิทยา

พื ้นฐาน ในเนื ้อหา ปริมาณ

ทางกายภาพ ระบบหนวย 

ร ะ บ บ ข อ ง ก า ร ว ั ด  ก า ร

วิเคราะหและการแสดงผล

การวัด ความไมแนนอนและ

รายการความไม แน นอน 

มาตรฐานทางมาตรว ิทยา

และวัสดุอ างอิง การเทียบ

มาตรฐานอุปกรณ และการ

สืบมาตรฐานการประจ ักษ

จริงของหนวย ประยุกตใช

ค ว ามร ู  ท า ง มาตรว ิ ทย า

พื ้นฐานกับการทดลองทาง

ฟสิกส 

1. อธิบายหลักการทางมาตรวิทยาพื้นฐาน ในเนื ้อหา ปริมาณทางกายภาพ ระบบหนวย 

ระบบของการวัด การวิเคราะหและการแสดงผลการวัด ความไมแนนอนและรายการความ

ไมแนนอน มาตรฐานทางมาตรวิทยาและวัสดุอางอิง การเทียบมาตรฐานอุปกรณ และการ

สืบมาตรฐานการประจักษจริงของหนวย 

2. ใชความรูทางมาตรวิทยาพื้นฐานกับการทดลองทางฟสิกส 

3. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรูทางมาตรวิทยา

พื้นฐานไดตามหลักการสื่อสาร (7C) 

4. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และไมคัดลอกงานผูอื่น 

1. อธ ิบายทฤษฎ ี  และ

หลักการพื้นฐานทางมาตร

ว ิ ทยาพ ื ้ นฐานส ํ าหรับ

ฟ  ส ิ ก ส   คณ ิ ตศา ส ต ร

สําหรับฟสิกส และการใช

คอมพ ิ ว เตอ ร  ก ั บ ก า ร

ออกแบบช ิ ้นงาน 2 มิติ

และ 3 มิติไดถูกตองตาม

หลักวิชาการ 

2. ใช ความร ู ทางมาตร

ว ิ ทยาพ ื ้ นฐานก ับการ

ทดลองทางฟสิกส 

3. ใชคณิตศาสตรในการ

แก ป ญหาทางฟสิกส ได

อย างถ ูกต องตามหลัก

วิชาการ 

4. ใช คอมพ ิวเตอร เ พ่ือ

วิเคราะหขอมูล นําเสนอ

ขอม ูล การค ํานวณเชิง

ฟ  ส ิ กส  เบ ื ้ อ งต  น  การ

ออกแบบช ิ ้นงาน และ

สั่งงานเครื่องสรางตนแบบ

รวดเร็ว 

5.  ใ ช  ภ า ษ า ไ ท ย 

ภ า ษ า อ ั ง ก ฤ ษ  แ ล ะ

เทคโนโลยีสื ่อสารในการ

🗸    🗸  🗸  🗸 

ฟส172 คณิตศาสตรสําหรับ

ฟสิกส 3(3-0-6) 

ห ล ั ก ก า ร พ ื ้ น ฐ า น ท า ง

คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส ใน

เนื ้อหา สมการเชิงอนุพันธ 

สมการเชิงอนุพันธยอย ขอ

ปญหาคาขอบ เวกเตอรเชิง

วิเคราะหชั้นสูง อนุกรม ผล

การแปลงลาปลาซและฟูเรียร 

1. อธิบายหลักการทางคณิตศาสตรสําหรับฟสิกสในเนื้อหา สมการเชิงอนุพันธ สมการเชิง

อนุพันธยอย ขอปญหาคาขอบ เวกเตอรเชิงวิเคราะหชั้นสูง อนุกรม ผลการแปลงลาปลาซ

และฟูเรียร 

2. ใชคณิตศาสตรในการแกปญหาทางฟสิกสไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

3. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรูทางกลศาสตร

ไดตามหลักการสื่อสาร (7C) 

🗸    🗸  🗸  🗸 

ฟส188 การประดิษฐเชิง

ดิจิทัลสําหรับฟสิกส  

1(0-2-1) 

เขาใจทฤษฎแีละหลักการ

พื้นฐานทางดานการเขยีน

แบบ ในหัวขอ การวาดภาพ

ไอโซเมตรกิและออบลิค และ

1. อธิบาย ทฤษฎี และหลักการพื้นฐานทางดานการเขียนแบบ ในหัวขอ การวาดภาพไอโซ

เมตริกและออบลิค และการวาดภาพตัดและภาพฉาย ไดถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวาดภาพ 2 มิติ และแบบจําลอง 3 มิต ิ

🗸 🗸 🗸 🗸   🗸 🗸 🗸 
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รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-รายวชิา (CLOs) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-

ชุดวชิา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

การวาดภาพตัดและภาพฉาย 

ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรใน

การวาดภาพ 2 มิติ และ

แบบจําลอง 3 มิติ ใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรในการ

แปลงไฟลตนแบบ 3 มิติให

เหมาะสมกับเครื่องสราง

ตนแบบแตละชนิด ใช

เครื่องมือชางพื้นฐาน เครื่อง

ขัดและเครื่องสรางตนแบบ/

เครื่องสรางตนแบบรวดเร็ว

ไดอยางถูกตองและปลอดภัย 

และออกแบบและสราง

ชิ้นงานทางฟสิกสอยางงาย

โดยใชเคร่ืองสรางตนแบบ

ชนิดตาง ๆ 

 

3. ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการแปลงไฟลตนแบบ 3 มิติใหเหมาะสมกับเครื่องสราง

ตนแบบแตละชนิด 

4. ใชเครื่องมือชางพื้นฐาน และเครื่องสรางตนแบบ/เครื่องสรางตนแบบรวดเร็วไดอยาง

ถูกตองและปลอดภัย 

5. ออกแบบและสรางชิ้นงานทางฟสิกสอยางงาย 

6. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีการสื่อสารในการนําเสนอผลงานการสราง

ชิ้นงานทางฟสิกสอยางงายในรูปแบบปากเปลาและการเขียนไดตามหลักการส่ือสาร (7C) 

7. สืบคนขอมูลและองคความรูที ่เปนปจจุบันทางดานการสรางตนแบบโดยใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

8. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และรายงานผลการทดลองตาม

ความเปนจริง 

นําเสนอผลงานในรูปแบบ

ปากเปลาและการเขียน

ตามหลักการสื่อสาร (7C) 

6. สืบคนขอมูลและองค

ความรูที ่เปนปจจุบันโดย

ใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

7. ร ับผ ิดชอบต องานที่

ไดร ับมอบหมาย สงงาน

ตรงตอเวลา และรายงาน

ผลการทดลองตามความ

เปนจริง 

ชุดวิชา ฟสิกสมูลฐาน 1 
ฟส213 กลศาสตรคลาสสิก 

3(2-2-5) 

หล ั ก ก ารทางกล ศาสตร

คลาสส ิกในห ัวข อ กฎการ

เ ค ล ื ่ อ น ท ี ่ ข อ ง น ิ ว ตั น 

พลศาสตรของอนุภาคเดี่ยว 

ระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง 

การสั ่น แรงสูศูนยกลาง กฏ

ของความโนมถวง กลศาสตร

แบบลากรานจและแบบแฮ

มิลตันเบื ้องตน ประยุกตใช

1. อธิบายหลักการทางกลศาสตรในเนื้อหา กฎการเคลื่อนที ่ของนิวตัน จลนศาสตรและ

พลวัตของอนุภาคเดี่ยว ระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง การสั่น แรงสูศูนยกลาง ความโนมถวง 

2. ใชคณิตศาสตรในการแกปญหาทางกลศาสตรไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

3. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรูทางกลศาสตร

ไดตามหลักการสื่อสาร (7C) 

1. อธ ิบายหล ักการทาง

กลศาสตรคลาสสิก การ

สั่น คลื่น และทัศนศาสตร 

ฟสิกสแผนใหม ไดอยาง

ถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. ใชคณิตศาสตรในการ

แกปญหาทางกลศาสตร 

การสั ่น คล ื ่น และทัศน

🗸 
   

🗸 
 

🗸 
 

🗸 
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รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-รายวชิา (CLOs) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-

ชุดวชิา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

คณิตศาสตรในการแกปญหา

ทางกลศาสตรคลาสสิก 

ศาสตรได อย างถ ูกตอง

ตามหลักวิชาการ 

ใชเครื ่องมือและเทคนิค

การทดลองที่เกี่ยวของกับ

ปฏิบัติการฟสิกสขั้นกลาง 

ไดแก กลศาสตร คลื่นและ

การสั่น ทัศนศาสตร และ

อุณหพลศาสตร 

3. ใ ช  โ ป ร แ ก ร ม

คอมพิวเตอรในแกปญหา

ทางฟสิกสเบื้องตน แการ

แปรผลขอมูลที่ไดจากการ

ทดลอง 

4. ใ ช  ภ า ษ า ไ ท ย 

ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

ก า ร ส ื ่ อ ส า ร  ใ น ก า ร

ถ  า ยทอดควา มร ู  ท า ง

กลศาสตรคลาสสิค การ

ส ั ่ น แ ล ะคล ื ่ น ไ ด  ต า ม

หลักการสื่อสาร (7C) 

 

 

 

 

 

 

 

ฟส214 การสั่น คลื่น และ

ทัศนศาสตร 4(3-2-7) 

หล ักการทางคณิตศาสตร

เบ ื ้องตนในหัวข อ จํานวน

เชิงซอน อนุกรมฟูเรียร และ

ก า ร แป ล ง ฟ ู เ ร ี ย ร   แ ละ

หลักการทางการสั ่น คลื่น 

และท ัศนศาสตร ในห ัวขอ 

การสั ่นชนิดคู ควบ สมการ

คลื่นใน 1 มิติ คลื่นตามขวาง 

คลื่นนิ่ง คลื่นตามยาว สมการ

คลื ่นใน 2 และ 3 มิติ คลื่น

แมเหล็กไฟฟา การสะทอน

และการหักเห สมการของเฟ

รสเนล หลักการของแฟรมา 

วิธีการเมทริกซในระบบทัศน

ศาสตร เช ิงเรขาคณิต การ

แทรกสอดของคล ื ่ นแสง 

มาตรเชิงแสง การเลี้ยวเบน

ของคลื ่นแสง โพลาไรเซซัน

ของ แสง  ก า รส ร  า ง แ ส ง

โ พ ล า ไ ร ซ   ป ร ะ ย ุ ก ต  ใ ช

คณิตศาสตรในการแกปญหา

ทางการสั่น คลื ่น และทัศน

ศาสตร 

1. อธิบาย ทฤษฎี และหลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับการสั่น คลื่น และทัศน

ศาสตร ในหัวขอ จํานวนเชิงซอน อนุกรมฟูเรียร และการแปลงฟูเรียร ไดถูกตองตามหลัก

วิชาการ 

2. อธิบาย ทฤษฎี และหลักการพื้นฐานทางการส่ัน คลื่น และทัศนศาสตร ในหัวขอ การสั่น

แบบฮารมอนิกอยางงาย การสั่นแบบฮารมอนิกชนิดถูกหนวง การสั่นแบบฮารมอนิกชนิด

ถูกบังคบั โหมดการส่ัน การส่ันพอง การสั่นชนิดคูควบ สมการคลื่นใน 1 มิติ คลื่นตามขวาง 

คลื่นนิ่ง คลื่นตามยาว สมการคลื่นใน 2 และ 3 มิติ คลื่นแมเหล็กไฟฟา การสะทอนและการ

หักเห สมการของเฟรสเนล หลักการของแฟรมา วิธีการเมทริกซในระบบทัศนศาสตรเชิง

เรขาคณิต การแทรกสอดของคลื่นแสง มาตรเชิงแสง การเลี้ยวเบนของคลื่นแสง โพลาไร

เซซันของแสง การสรางแสงโพลาไรซ ไดถูกตองตามหลักวิชาการ 

3. ใชคณิตศาสตรสําหรับการส่ัน คลื่น และทัศนศาสตร เพ่ือแกปญหาการส่ันแบบฮารมอนิ

กอยางงาย การสั่นแบบฮารมอนิกชนิดถูกหนวง การสั่นแบบฮารมอนิกชนิดถูกบังคับ การ

สั่นแบบคูควบ และสมการคลื่นใน 1 มิติ และ 2 มิติ การสะทอนและการหักเห สมการ

ของเฟรสเนล หลักการของแฟรมา วิธีการเมทริกซในระบบทัศนศาสตรเชิงเรขาคณิต การ

แทรกสอดของคลื่นแสง มาตรเชิงแสง การเลี้ยวเบนของคลื่นแสง โพลาไรเซซันของแสง 

การสรางแสงโพลาไรซ 

4. แปลผลของแกปญหาการสั่นแบบฮารมอนิกอยางงาย การสั ่นแบบฮารมอนิกชนิดถูก

หนวง การสั่นแบบฮารมอนิกชนิดถูกบังคับ การสั่นชนิดคูควบ และสมการคลื่นใน 1 มิติ 

และ 2 มิติ ในการอธิบายพฤติกรรมการสั่นในรูปแบบตาง ๆ และการเคลื่อนที่แบบคลื่น 

การสะทอนและการหักเห สมการของเฟรสเนล หลักการของแฟรมา วิธีการเมทริกซใน

ระบบทัศนศาสตรเชิงเรขาคณิต การแทรกสอดของคลื่นแสง มาตรเชิงแสง การเลี้ยวเบน

ของคล่ืนแสง โพลาไรเซซันของแสง การสรางแสงโพลาไรซ 

5. ประย ุกตใช ความรู ทางด านการสั ่น คลื ่น และทัศนศาสตรเพ ื ่อแก ไขป ญหาใน

ชีวิตประจําวัน 

🗸    🗸  🗸  🗸 
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รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-รายวชิา (CLOs) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-

ชุดวชิา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรูทางการสั่น 

คลื่น และทัศนศาสตรไดตามหลักการสื่อสาร (7C) 

7. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และไมคัดลอกงานผูอื่น 

 

 

  
ฟส255 ฟสิกสแผนใหม 3(2-

2-5) 

หลักการทางฟสิกสยุคใหมใน

เนื ้อหา ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

พ ิ เ ศษ  ป ร า ก ฏ ก า ร ณ  ที่

เกี่ยวของกับทวิภาพของคลื่น

และอนุภาค สเปคตรัมของ

อะตอม แบบจําลองอะตอม

ของบอร ฟสิกสของอะตอม 

พ ั น ธ ะ ข อ ง อ ะ ต อ ม แ ล ะ

โมเลก ุ ล สมบ ัต ิของแข็ ง 

ส ภ า พ น ํ า ไ ฟ ฟ  า  ส ภ า พ

แมเหล็ก สารกึ่งตัวนํา ฟสิกส

นิวเคลียรและอนุภาคมูลฐาน 

1. อธิบายหลักการทางฟสิกสในเนื้อหา ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก สเปคตรมัของอะตอม 

แบบจําลองอะตอมของบอร ฟสิกสของอะตอม พันธะของอะตอมและโมเลกุล สมบัติ

ของแข็ง สภาพนําไฟฟา สภาพแมเหล็ก สารกึ่งตัวนํา ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ฟสิกส

นิวเคลียรและอนุภาคมูลฐาน 

2. ใชคณิตศาสตรในการแกปญหาทางฟสิกสยุคใหมไดอยางตอบสนองกับปญหาจนนําไปสู

ผลลัพธเชิงวิชาการที่สรางสรรคไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

3. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรูทางฟสิกสยุค

ใหมไดตามหลักการส่ือสาร (7C) 

4. ยอมรับในหนาที่/การงาน ที่ไดรับมอบหมาย และมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

เพ่ือการทํางานรวมกับผูอื่นใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีความรับผิดชอบ 

 🗸    🗸 🗸 🗸  🗸 

ฟส274 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอรเบื้องตนใน

ฟสิกส 3(2-2-5) 

ทฤษฎีและหลักการพื้นฐาน

ทางก าร เข ี ยน โปรแกรม

คอมพิวเตอรเบื ้องตนโดยใช

ภาษาระดับสูง ในหัวขอ ตัว

แปร นิพจน การดําเนินการ

ทางคณิตศาสตร การสั ่งการ

รับและสงขอมูล การสั่งการ

ตัดสินใจ การสั ่งการวนซํ ้า 

การสรางแถวลําดับและตัวช้ี

ขอมูล การสรางฟงกชันและ

โ ป ร แ ก ร ม ย  อ ย  เ ข ี ย น

โปรแกรมคอมพ ิ ว เ ต อ ร

1. อธิบายทฤษฎี และหลักการพื้นฐานทางการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตนในหัวขอ 

ตัวแปร นิพจน การดําเนินการทางคณิตศาสตร การสั่งการรับและสงขอมูล การสั่งการ

ตัดสินใจ การสั่งการวนซํ้า การสรางแถวลําดับและตัวชี ้ขอมูล การสรางฟงกชันและ

โปรแกรมยอยไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการดําเนินการทางคณิตศาสตร การสั่งการรับ/สง

ขอมูล การสั่งการตัดสินใจ การสั่งการวนซํ้า การสรางแถวลําดับและตัวชี้ขอมูล การสราง

ฟงกชันและโปรแกรมยอย 

3. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะหขอมูล การนําเสนอขอมูล และฟสิกสเชิง

คํานวณเบื้องตน 

4. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสื ่อสารในการนําเสนอผลการทําโครงงาน

ขนาดเล็กท่ีเกี่ยวของกับการเขียนโปรแกรม/การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับฟสิกสเชิง

คํานวณเบื้องตนในรูปแบบปากเปลาและการเขียนตามหลักการสื่อสาร (7C) 

 🗸  🗸    🗸 🗸 🗸 
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รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-รายวชิา (CLOs) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-

ชุดวชิา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

สําหรับการดําเนินการทาง

คณิตศาสตร การสั่งการรับ/

สงขอมูล การสั่งการตัดสินใจ 

การสั ่งการวนซํ ้า การสราง

แถวลําดับและตัวช ี ้ข อมูล 

ก า ร ส ร  า ง ฟ  ง ก  ช ั น แ ละ

โปรแกรมยอย ใชโปรแกรม

ส ํ า เ ร ็ จ ร ู ป ส ํ า ห ร ั บ ก า ร

วิเคราะหขอมูล การนําเสนอ

ขอมูล และการคํานวณเชิง

ฟ ส ิกส  และประย ุกตการ

เ ข ี ย น โปร แกรม/ การ ใช

โ ป รแก รมคอมพ ิ ว เ ต อ ร

ส ําหร ับฟสิกส  เช ิงค ํานวณ

เบ้ืองตน 

5. สืบคนขอมูลและองคความรูที่เปนปจจุบันทางดานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและ

โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับฟสิกสเชิงคํานวณเบ้ืองตนโดยใชเทคโนโลยดีิจิทัล 

6. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และรายงานผลการทดลองตาม

ความเปนจริง 

ฟส281 ปฏิบัติการฟสิกสขั้น

กลาง 1 1(0-3-0) 

ปฏิบัติการทดลอง วิเคราะห

ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง โ ด ย ใ ช

แบบจําลองหรือโปรแกรม

คอมพ ิว เตอร   และ เข ียน

รายงานผลการทดลองฉบับ

เต็ม เพื่อใหเขาจากหลักการ

ท า ง ฟ  ส ิ ก ส   ใ น ห ั ว ข อ 

กลศาสตร การสั่น คล่ืน ทัศน

ศาสตร และฟสิกสแผนใหม 

1. อธิบายหลักการพื้นฐาน วิธีการใชงานเครื่องมือ และเทคนิคการทดลองที่เกี่ยวของกับ

ปฏิบัติการฟสิกสขั้นกลาง ในหัวขอ กลศาสตร คลื่นและการสั่น ทัศนศาสตร และอุณหพล

ศาสตร 

2. ใชเครื ่องมือและเทคนิคการทดลองที่เกี ่ยวของกับปฏิบัติการฟสิกสขั ้นกลาง ไดแก 

กลศาสตร คล่ืนและการสั่น ทัศนศาสตร และอุณหพลศาสตร 

3. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลองได ทั้งความสัมพันธเชิงเสนและความสัมพันธไมเชิง

เสน การเขียนกราฟเชิงเสน กราฟลอการิทึม โดยใชโปรแกรม Microsoft Excel และ

สามารถวิเคราะหผลจากเครื่องมือหรือการทดลองที่เกี่ยวของกับการทดลองทางฟสิกสข้ัน

กลาง 

4. เขียนรายงานผลการทดลองฉบับเต็ม ในหัวขอ กลศาสตร คลื่นและการสั่น ทัศนศาสตร 

และอุณหพลศาสตร 

 🗸 🗸 🗸 🗸     🗸 



174 

รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-รายวชิา (CLOs) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-

ชุดวชิา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และรายงานผลการทดลองตาม

ความเปนจริง 

ชุดวิชา ฟสิกสมูลฐาน 2 

ฟส201 ภาษาอังกฤษสําหรับ

ฟสิกส 1  

3(2-2-5) 

ก า ร พ ั ฒ น า ท ั ก ษ ะ

ภาษาอังกฤษโดยเนนการฟง  

การฝกออกเสียง  การอาน  

การใชคําศัพท  สํานวน และ

รูปประโยคเพื่อวัตถุประสงค

ทางวิชาการ และวิชาชีพทาง

ฟสิกส 

 

1. ใชภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรูทางฟสิกสไดตามหลักการ

สื่อสาร (7C) 

2. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และไมคัดลอกงานผูอื่น 

1. อธิบายหลักการทาง

อุณหพลศาสตร ฟสิกสเชิง

สถิติเบ้ืองตน 

อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ได

อยางถูกตองตามหลัก

วชิาการ 

2. ใชเครื่องมือวัดสําหรับ

การทดลองและการสราง

วงจรอิเล็กทรอนิกสได

อยางถูกตอง 

3. ใชคณิตศาสตรและ

โปรแกรมคอมพวิเตอรใน

การแกปญหาทางอุณหพล

ศาสตร ฟสิกสเชิงสถิติ

เบ้ืองตน และสนับสนุน

งานดานอิเล็กทรอนิกส

เบ้ืองตนไดอยางถูกตอง

ตามหลักวิชาการ 

4. ใชภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

การสื่อสาร ในการ

ถายทอดความรูพื้นฐานใน

รูปแบบปากเปลาและการ

🗸    🗸  🗸  🗸 

ฟส222 ฟสิกสเชิงอุณหภาพ

และฟสิกสเชิงสถิติ 3(2-2-5) 

หลักการทางอุณหพลศาสตร

ในเน ื ้อหา ต ัวแปรสภาวะ 

ฟงกชันสถานะ กฏขอที่ศูนย 

กฎขอที ่หนึ ่ง การขยายตัว

แ บ บ ย  อ น ก ล ั บ ไ ด   ก า ร

ข ย า ย ต ั ว ท ี ่ ไ ม  ส า ม า รถ

ยอนกลับได กาซในอุดมคติ

และวานเดอรวาลล กฎขอท่ี

ส อ ง  ว ั ฏ จ ั ก ร ค า ร  โ น ต

ประสิทธิภาพสูงสุด พลังงาน

ศ ักย ทางอ ุณหพลศาสตร  

ความสัมพันธของแมกซเวลล 

การเปลี่ยนเฟสอยางตอเนื่อง

และไมตอเนื่อง จุดวิกฤต กฎ

ขอท่ีสาม เอนโทรป สถิติแบบ

1. อธิบายหลักการทางอุณหพลศาสตรในเนื้อหา ตัวแปรสภาวะ ฟงกชันสถานะ กฏขอท่ี

ศูนย กฎขอที่หน่ึง การขยายตัวแบบยอนกลับได การขยายตัวที่ไมสามารถยอนกลับได กาซ

ในอุดมคติและวานเดอรวาลล กฎขอที่สอง วัฏจักรคารโนตประสิทธิภาพสูงสุด พลังงาน

ศักยทางอุณหพลศาสตร ความสัมพันธของแมกซเวลล การเปลี่ยนเฟสอยางตอเนื่องและไม

ตอเนื ่อง จุดวิกฤต กฎขอที่สาม เอนโทรป สถิติแบบแมกซเวลล-โบลตมันน เฟรมี-ดิแรก 

และโบส-ไอนสไตน 

2. ประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการบอกแนวโนมที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางอุณ

พพลศาสตรไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

3. ประย ุกตหล ักการทางอุณหพลศาสตรในการอธ ิบายปรากฎการณท ี ่พบเห ็นใน

ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

4. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรูทางอุณหพล

ศาสตรเชิงความรอนไดตามหลักการสื่อสาร (7C) 

5. ยอมรับในหนาที่/การงาน ที่ไดรับมอบหมาย และมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

เพ่ือการทํางานรวมกับผูอื่นใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีความรับผิดชอบ 

🗸      🗸 🗸 🗸 
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รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-รายวชิา (CLOs) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-

ชุดวชิา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

แมกซเวลล-โบลตมันน เฟร

มี-ดิแรก และโบส-ไอนสไตน 

เขียนไดตามหลักการ

สื่อสาร (7C) 

ฟส242 อิเล็กทรอนิกส

เบื้องตน 3(2-2-5) 

ทฤษฎีและหลักการพื้นฐาน

ทางอิเล็กทรอนิกส ในหัวขอ 

ท ฤ ษ ฎ ี ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห

วงจรไฟฟากระแสตรง ไดโอด

และการประยุกต ไบโพลาร

ท ร า น ซ ิ ส เ ต อร  แ ละก า ร

ประย ุกต   ทรานซ ิส เตอร

สนามไฟฟาและการประยุกต 

ออปแอมปและการประยุกต 

และแหลงจายกําลังไฟฟาที่มี

การร ักษาระดับแรงดัน ใช

เครื่องมือวัดทางไฟฟาในการ

ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ท ดล อ งทา ง

อิเล็กทรอนิกส ออกแบบแผน

พิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสโดย

ใช โปรแกรมคอมพ ิวเตอร 

และประย ุ กต  ใ ช  คว ามรู

อิเล็กทรอนิกสเบื ้องตนเพื่อ

สน ับสนุนการทดลองทาง

ฟสิกส 

1. อธิบาย ทฤษฎี และหลักการพ้ืนฐานทางอิเล็กทรอนิกส ในหัวขอ กฏการแบงแรงดันและ

กระแส กฏแรงดันและกระแสของเคอรชอฟฟ การวิเคราะหโหนด และเมช ทฤษฎีการ

ซอนทับ ทฤษฎีเทวินิน-นอรตัน และวงจรสมมูล อุปกรณสารกึ่งตัวนํา วงจรไดโอดและการ

ประยุกต ไบโพลารทรานซิสเตอรและการประยุกต ทรานซิสเตอรสนามไฟฟาและการ

ประยุกต ออปแอมปและการประยุกต และแหลงจายกําลังไฟฟาท่ีมีการรักษาระดับแรงดัน

ไดถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. ใชมัลติมิเตอร ออสซิลโลสโคป เครื่องกําเนิดสัญญาณ และอุปกรณอื่นๆที่เกี่ยวของ

สําหรับการทดลองและการสรางวงจรอิเล็กทรอนิกส 

3. ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับออกแบบเพื่อสรางแผนพิมพวงจร 

4. ปฏิบัติการทดลองทางอิเล็กทรอนิกสไดอยางเปนระบบและปลอดภัย 

5. ประยุกตใชความรูอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตนเพื่อสนับสนุนการทดลองทางฟสิกส 

6. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีการสื่อสารในการนําเสนอความรูพื้นฐาน และ

ผลการทดลองทางอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบปากเปลาและการเขียนตามหลักการสื่อสาร 

(7C) 

8. สืบคนขอมูลและองคความรูที่เปนปจจุบันทางดานอิเล็กทรอนิกสโดยใชเทคโนโลยดีิจิทัล 

9. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และรายงานผลการทดลองตาม

ความเปนจริง 

🗸    🗸  🗸  🗸 

ชุดวิชา ฟสิกสมูลฐาน 3 

ฟส346 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 

3(2-2-5) 

ส น า ม ไ ฟ ฟ  า ส ถิ ต 

ส น า ม แ ม  เ ห ล ็ ก ส ถิ ต 

สนามไฟฟา-สนามแมเหลก็ที่

ข ึ ้นก ับเวลา ประย ุกต  ใช

1. อธ ิบายหล ักการในเนื ้อหาเรื ่องสนามไฟฟาสถ ิตย  : กฎของคูลอมป ความเขม

สนามแมเหล็ก กฎของเกาส ความหนาแนนฟลักซ ไดเวอรเจนตและเคิรลของสนามไฟฟา 

พลังงานศักย ศักยไฟฟา สนามไฟฟาสถิตยในวัสดุ ปญหาเงื่อนไขขอบเขต คาความจุไฟฟา 

สมการปวซอง และลาปลาซ สนามแมเหล็กสถิตย: แรงลอเรนซ กฎของบิโอท-ซาวารท ได

1. อธิบายหลักการทาง

ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา และ

กลศาสตรควอนตัม

🗸    🗸 🗸   🗸 
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รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-รายวชิา (CLOs) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-

ชุดวชิา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

คณิตศาสตรและเชื ่อมโยง

ความรูเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

ก ับสนามไฟฟ  าสถ ิตและ

สนามแมเหล็กสถิต ไดอยาง

ถ ูกต องตามหล ักการทาง

ฟสิกส 

เวอรเจนตและเคิร ลของสนามแม เหล็ก สนามแมเหล็กในว ัสดุ  กฎของฟาราเดย 

แรงเคลื่อนไฟฟา สนามแมเหล็กและสนามไฟฟาที ่ขึ ้นกับเวลา: กฏของแอมแปร การ

เหนี่ยวนํา การเหนี่ยวนํารวม สมการแมกซเวลล การแผรังสีของคลื่นแมเหล็กไฟฟาจาก

อนุภาคท่ีเคล่ือนท่ี 

2. ใชคณิตศาสตรเพ่ือแกปญหาทางสนามไฟฟาสถิตย และสนามแมเหล็กสถิต 

3. แปลผลของการแกปญหาทางสนามไฟฟาสถิตย และสนามแมเหล็กสถิต 

4. วิเคราะหเชื่อมโยงความรูทางแมเหล็กไฟฟากับเทคโนโลยีที่เก่ียวของไดอยางถูกตองตาม

หลักการ 

5. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และไมคัดลอกงานผูอื่น 

6. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรูทางกลศาสตร

ควอนตัมเบื้องตนไดตามหลักการสื่อสาร (7C) 

7. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และไมคัดลอกงานผูอื่น 

เบ้ืองตน ไดอยางถูกตอง

ตามหลักวิชาการ 

2. ใชคณิตศาสตรและใน

การแกปญหาทางทฤษฎี

แมเหล็กไฟฟา และ

กลศาสตรควอนตัม

เบ้ืองตนไดอยางถูกตอง

ตามหลักวิชาการ 

3. เขาใจหลักการทาง

ฟสิกสจากการทดลองใน

หัวขอ ทฤษฎี

แมเหล็กไฟฟา และฟสกิส

ควอนตัม 

4. ใชภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

การสื่อสาร ในการ

ถายทอดความรูทาง

ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟาและ

กลศาสตรควอนตัม

เบ้ืองตนไดตามหลักการ

สื่อสาร (7C) 

ฟส354 กลศาสตรควอนตัม

เบื้องตน 3(2-2-5) 

สมมต ิฐานของกลศาสตร

ค ว อนต ั ม  ฟ  งก  ช ั นค ล่ื น 

สมการชเรอด ิงเงอร ท ี ่ ไม

ข ึ ้นก ับเวลา ระบบบอศักย

แบบต าง ๆ ระบบตัวกวัด

แกวงฮารมอนิก สมการชเรอ

ดิงเงอรที่ขึ้นกับเวลา อะตอม

ข อ ง ไ ฮ โ ด ร เ จน  แ ล ะ บท

ประยุกตในอุปกรณสารกึ่ง

ตัวนํา 

1. อธิบาย ทฤษฎี และหลักการพื้นฐานทางกลศาสตรควอนตัมเบ้ืองตน ในหัวขอ สมมติฐาน

ของกลศาสตรควอนตัม ฟงกชันคลื่น สมการชเรอดิงเงอรที่ไมขึ้นกับเวลาใน 1 มิติ และ 2 

มิติ ระบบบอศักยลึกอนันต ระบบตัวกวัดแกวงฮารมอนิก อนุภาคอิสระ ระบบบอศักย

ฟงกชันเดลตา ระบบบอศักยสี่เหลี่ยมลึกจํากัด สมการชเรอดิงเงอรที่ขึ้นกับเวลาใน 1 มิติ 

และ 2 มิติ อะตอมของไฮโดรเจน และบทประยุกตในอุปกรณสารกึ่งตัวนํา ไดถูกตองตาม

หลักวิชาการ 

2. ใชคณิตศาสตรเพื่อแกปญหาระบบบอศักยลึกอนันต ระบบตัวกวัดแกวงฮารมอนิก 

อนุภาคอิสระ ระบบบอศักยฟงกชันเดลตา ระบบบอศักยสี่เหลี่ยมลึกจํากัด อะตอมของ

ไฮโดรเจน และปรากฎการณทางควอนตัมในอุปกรณสารก่ึงตัวนํา 

3. แปลผลของแกปญหาระบบบอศักยลึกอนันต ระบบตัวกวัดแกวงฮารมอนิก อนุภาคอิสระ 

ระบบบอศักยฟงกชันเดลตา ระบบบอศักยสี่เหลี่ยมลึกจํากัด อะตอมของไฮโดรเจน และ

อุปกรณสารกึ่งตัวนํา ในการอธิบายสถานะของอนุภาคในระบบนั้น 

4. วิเคราะหเชื่อมโยงความรูทางกลศาสตรควอนตัมกับเทคโนโลยีที่เก่ียวของไดอยางถูกตอง

ตามหลักการ 

🗸    🗸 🗸 🗸  🗸 
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รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-รายวชิา (CLOs) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-

ชุดวชิา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรูทางกลศาสตร

ควอนตัมเบื้องตนไดตามหลักการสื่อสาร (7C) 

6. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และไมคัดลอกงานผูอื่น 

ฟส381 ปฏิบัติการฟสิกสขั้น

กลาง 2 1(0-3-0) 

ปฏิบัติการทดลอง วิเคราะห

ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง โ ด ย ใ ช

แบบจําลองหรือโปรแกรม

คอมพ ิว เตอร   และ เข ียน

รายงานผลการทดลองฉบับ

เต็ม เพื่อเขาใจหลักการทาง

ฟ ส ิกส   ในห ัวข อ ฟ ส ิกส

ควอนตัม และแมเหล็กไฟฟา 

1. อธิบายหลักการพื้นฐาน วิธีการใชงานเครื่องมือ และเทคนิคการทดลองที่เกี่ยวของกับ

ปฏิบัติการฟสิกสขั้นกลาง ในหัวขอ แมเหลก็ไฟฟา และฟสิกสควอนตัม 

2. ใชเครื ่องมือและเทคนิคการทดลองที่เกี ่ยวของกับปฏิบัติการฟสิกสขั ้นกลาง ไดแก 

แมเหล็กไฟฟา และฟสิกสควอนตัม 

3. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลองได ท้ังความสัมพันธเชิงเสนและความสัมพันธไมเชิง

เสน การเขียนกราฟเชิงเสน กราฟลอการิทึม โดยใชโปรแกรม Microsoft Excel และ

สามารถวิเคราะหผลจากเครื่องมือหรือการทดลองที่เกี่ยวของกับการทดลองทางฟสิกสข้ัน

กลาง 

4. เขียนรายงานผลการทดลองฉบับเต็ม ในหัวขอ แมเหล็กไฟฟา และฟสิกสควอนตัม 

5. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และรายงานผลการทดลองตาม

ความเปนจริง 

 

 

🗸 🗸 🗸 🗸     🗸 

ชุดวิชา ฟสิกสมูลฐาน 4 

ฟส301 ภาษาอังกฤษสําหรับ

ฟสิกส 2  

3(2-2-5) 

ก า ร พ ั ฒ น า ท ั ก ษ ะ

ภาษาอังกฤษโดยเนนการ

สรุปความ การวิเคราะห การ

ตีความ  การฝกทักษะการ

เขียน และพูดเพื ่อนําเสนอ

ผลงานวิชาการ/การคนควา/

ผลงานวิจ ัยทางฟสิกส เปน

ภาษาอ ั งกฤษได  อย  า งมี

มาตรฐาน 

1. ใชภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการส่ือสาร ในการถายทอดความรูทางฟสิกสไดตามหลักการ

สื่อสาร (7C) 

2. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และไมคัดลอกงานผูอื่น 

1. ใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรในการจําลอง

แบบปญหาทางฟสิกสได

อยางถูกตองตามหลัก

วิชาการ 

3. เขาใจหลักการทาง

ฟสิกสจากการทดลองโดย

การใชเครื่องมือวัดและ

เทคนิคการวิเคราะหขั้นสูง 

🗸      🗸 🗸 🗸 
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รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-รายวชิา (CLOs) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-

ชุดวชิา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ฟส382 ปฏิบัติการฟสิกสขั้น

สูง 2(0-4-2) 

ปฏิบัติการทดลองโดยการใช

เครื่องมือวัด แบบจําลองหรือ

โปรแกรมคอมพิวเตอรและ

เทคนิคการวิเคราะหขั ้นสูง 

การแปรผลการทดลอง การ

วิเคราะหผลการทดลอง และ

เขียนรายงานผลการทดลอง

ฉบับเต็ม เพื่อเขาใจหลักการ

ทางฟสิกสและศาสตรอื ่นท่ี

เกี่ยวของ 

1. อธิบายหลักการพื้นฐาน วิธีการใชงานเครื่องมือ และเทคนิคการวัดขั้นสูงที่เกี่ยวของกับ

งานวิจัย 

2. ใชเคร่ืองมือและเทคนิคการวัดขั้นสูงที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 

3. ออกแบบ และปฏิบัติการทดลองฟสิกสขั้นสูงที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 

4. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลองได ทั้งความสัมพันธเชิงเสนและความสัมพันธไมเชิง

เสน การเขียนกราฟเชิงเสน กราฟลอการิทึม โดยใชโปรแกรม Microsoft Excel และ

สามารถวิเคราะหผลจากเครื่องมือหรือการทดลองที่เกี่ยวของกับการทดลองทางฟสิกสข้ัน

สูง 

5. เขียนรายงานผลการทดลองฉบับเต็ม 

6. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และรายงานผลการทดลองตาม

ความเปนจริง 

4. ใชภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

การสื่อสาร ในการ

ถายทอดความรูทางฟสิกส

แผนใหม และทฤษฎี

แมเหล็กไฟฟาไดตาม

หลักการสื่อสาร (7C) 

🗸 🗸 🗸 🗸     🗸 

แผนการเรียนปกต ิ

ชุดวิชา การฝกประสบการณและโครงงานวิจัย 

ฟส481 การฝกงาน 1(0-3-0) ก า ร ฝ  ก ง า น ใ น ส ถ า น

ประกอบการของเอกชนหรือ

ส  วนราชการโดยใช  เวลา

ฝ  ก งานไม น  อยกว  า  150 

ช ั ่ ว โมง  เพ ื ่ อ สร  า ง เ ส ริ ม

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ  ใ น ก า ร

ประยุกตใชความรูทางฟสกิส 

ฟสิกสเทคโนโลยี เทคโนโลยี

ดิจิทัล และศาสตรอื ่น ๆ ที่

เกี ่ยวของ กับการปฏิบัติงาน

จริง 

1. อธิบายปรากฏการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางานโดยใชความรูพื ้นฐานทางฟสิกส 

หรือแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของในการทํางาน 

2. ใชเทคนิค ทักษะ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร รวมถึงเทคนิคท่ีทันสมัยท่ีมีความจําเปน

สําหรับการทํางานหรือสําหรับการแกปญหาตางๆ ที่พบในการทํางาน 

3. ใชความรูทางฟสิกสเพื่อการแกปญหาที่เกี่ยวของในการทํางาน หรือเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย 

4. ออกแบบการทดลอง ทําการทดลอง และวิเคราะหผลที่ไดจากการทดลองไดอยางถูกตอง 

5. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการรายงานผลการฝกงานหลงัจาก

สิ้นสุดระยะเวลาฝกงาน ในรูปแบบเลมรายงานและการนําเสนอแบบปากเปลา เพื่อ

ถายทอดความรูทางวิชาการไดตามหลักการสื่อสาร (7C) 

6. ใชหลักการการบริหารจัดการสารสนเทศ เพื่อใชสําหรับ การทํางานและการแกปญหา

ตาง ๆ ที่พบในการทํางาน 

7. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย ตรงตอเวลา และรายงานผลการปฏิบัติงานตาม

ความเปนจริง 

1. อธิบายปรากฏการณ

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ

ทํางานและการทําวจิัย 

2. ใชความรูทางฟสิกส

เพ่ือการแกปญหาที่

เก่ียวของในการทํางาน

และการทําวิจยั 

3. ใชภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

การสื่อสาร ในการ

นําเสนอผลการฝกงาน

และการทําวิจยั ไดตาม

หลักการสื่อสาร (7C) 

🗸 🗸  🗸 🗸  🗸 🗸 🗸 
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รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-รายวชิา (CLOs) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-

ชุดวชิา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ฟส482 โครงงานฟสิกส 2(0-

4-2) 

การทบทวนวรรณกรรมและ

งานวิจัยที่สนใจ การวางแผน

ก า ร ด ํ า เ น ิ น โ ค ร ง ง า น 

ดําเนินการทดลอง  จัดทํา

รายงานของโครงงานว ิจัย 

และนําเสนอโครงงานวิจัย 

1. อธิบายปรากฏการณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับโครงงานวิจัยโดยใชความรูพื้นฐานทางฟสิกส 

2. ใชเทคนิค ทักษะ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร รวมถึงเทคนิคท่ีทันสมัยท่ีมีความจําเปน

สําหรับการดําเนินงานหรือสําหรับการแกปญหาตาง ๆ ที่พบในโครงงานวิจัย 

3. ระบุและแกไขปญหาที ่เกี ่ยวของกับการทําโครงงานวิจัยโดยอาศัยกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรไดอยางเปนระบบ 

4. ใชความรูทางฟสิกส ฟสิกสเทคโนโลยี เทคโนโลยดีจิิทัล และศาสตรอื่น ๆ ที่เก่ียวของเพ่ือ

การแกปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนินงานโครงงานวิจัย 

5. ออกแบบการทดลอง ทําการทดลอง และวิเคราะหผลที่ไดจากการทดลองไดอยางถูกตอง 

6. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการรายงานผลการดําเนินงาน

โครงงานวิจัย ในรูปแบบเลมรายงานและการนําเสนอแบบปากเปลา เพื่อถายทอดความรู

ทางวิชาการไดตามหลักการสื่อสาร (7C) 

7. ใชหลักการการบริหารจัดการสารสนเทศ เพ่ือใชสําหรับการดําเนินการและการแกปญหา

ตาง ๆ ที่พบในโครงงานวิจัย 

8. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และรายงานผลการปฏิบัติงาน

ตามความเปนจริง 

9. ทํางานเปนทีม และประสานงานกับเพ่ือนรวมงานได 

🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 

ฟส485 สัมมนาฟสิกส 1(0-

2-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสัมมนาครอบคลุมหัวขอ

การทดลองและทฤษฎีทาง

ฟสิกส ฟสิกสเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย  โดยตองเสนอหัวขอ

ส ัมมนาท ี ่ เหมาะสม เพื่อ

บรรยายในที่สัมมนาใหเกิด

การอภิปรายและตั ้งคําถาม

ในที่สัมมนา 

1. อธิบายปรากฏการณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับหัวขอสัมมนาโดยใชความรูพื้นฐานทางฟสิกส 

2. ใชความรูทางฟสิกส ฟสิกสเทคโนโลยี เทคโนโลยดีิจิทัล และศาสตรอื่น ๆ ที่เก่ียวของเพือ่

การแกปญหาและตอบคําถามที่เกี่ยวของในหัวขอสัมมนา 

3. ใชภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีการสื่อสาร ในการนําเสนอสัมมนา ในรูปแบบแบบปาก

เปลาเพ่ือถายทอดความรูทางวิชาการไดตามหลักการสื่อสาร (7C) 

4. ใชหลักการการบริหารจัดการสารสนเทศ เพื่อใชสําหรับการคนควา การดําเนินงาน และ

การแกปญหาตาง ๆ ที่พบในหัวขอสัมมนา 

5. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และรายงานผลการคนควาตาม

ความเปนจริง 

🗸    🗸  🗸 🗸 🗸 
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รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-รายวชิา (CLOs) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-

ชุดวชิา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ชุดวิชา คณติศาสตรสําหรับฟสิกส (วชิา เอกเลือก) 

ฟส471 พีชคณติเชิงเสน

สําหรับฟสิกส 3(2-2-5) 

ปริภูมิเวกเตอรเชิงเสน ความ

เปนอิสระเชิงเสน ฐานหลัก

และมิติ ปริภูมิผลคูณภายใน

กระบวนการทําใหเปนออร

ทอนอรมัลของแกรมชมิท ตัว

ดําเนินการเชิงเสน ทวิภาค

ของปริภูมิเวกเตอร สัญกรณ

ดิแรก ตัวแทนเมทริกซของ

ตัวดําเน ินการเช ิงเสน ตัว

ดําเนินการเฮอมิทเทียน และ

ย ูนิทารี  การแปลงยูนิทารี 

การดําเนินการทางเมทริกซ 

ค  า ล ั ก ษ ณะ เ ฉ พา ะ แ ละ

เวกเตอรลักษณะเฉพาะของ

ตัวดําเนินการ ปริภูมิฮิลเบิรต 

และส ัจพจน พ ื ้นฐานของ

กลศาสตรควอนตัม 

1. อธิบาย ทฤษฎี และหลักการพื้นฐานในหัวขอ ปริภูมิเวกเตอรเชิงเสน ความเปนอิสระเชิง

เสน ฐานหลักและมิติ ปริภูมิผลคูณภายในกระบวนการทําใหเปนออรทอนอรมัลของแกรมช

มิท ตัวดําเนินการเชิงเสน ทวิภาคของปริภูมิเวกเตอร สัญกรณดิแรก ตัวแทนเมทริกซของตัว

ดําเนินการเชิงเสน ตัวดําเนินการเฮอมิทเทียน และยูนิทารี การแปลงยูนิทารี การดําเนินการ

ทางเมทริกซ คาลักษณะเฉพาะและเวกเตอรลักษณะเฉพาะของตัวดําเนินการ ปริภูมิฮิล

เบิรต และสัจพจนพ้ืนฐานของกลศาสตรควอนตัม ไดถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. ประยุกตใชความรูทางพีชคณติเชิงเสน  

3. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรู และนําเสนอ

องคความรูดานพีชคณติเชิงเสน ไดตามหลักการสื่อสาร (7C) 

4. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และไมคัดลอกงานผูอื่น 

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและ

หลักการพ้ืนฐานทางดาน

พีชคณิตเชิงเสนสําหรับ

ฟสิกส และฟสิกสเชิง

คณิตศาสตรไดอยาง

ถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. ประยุกตใชความรูทาง

พีชคณิตเชิงเสน และ

ฟสิกสเชิงคณติศาสตร 

3. ใชภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

การสื่อสาร ในการ

ถายทอดความรู และ

นําเสนอองคความรู ได

ตามหลักการสื่อสาร (7C) 

🗸    🗸  🗸  🗸 

ฟส472 เร่ืองคัดเฉพาะทาง

ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร 3(2-

2-5) 

ดิแรกเดลตาฟงกชันในทฤษฎี

การกระจาย แคลคูลัสของ

การแปร ฟงกชันกรีน สมการ

อินทิกรัล 

1. อธิบาย ทฤษฎี และหลักการพื้นฐานในหัวขอ ดิแรกเดลตาฟงกชันในทฤษฎีการกระจาย 

แคลคูลัสของการแปร ฟงกชันกรีน สมการอินทิกรัล ไดถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. ประยุกตใชความรูทางฟสิกสเชิงคณติศาสตร  

3. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรู และนําเสนอ

องคความรูดานฟสิกสเชิงคณิตศาสตร ไดตามหลักการสื่อสาร (7C) 

4. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และไมคัดลอกงานผูอื่น 

🗸    🗸  🗸  🗸 

ชุดวิชา ฟสิกสเชิงทฤษฎ ี(วิชา เอกเลือก) 

ฟส412 กลศาสตรของไหล 

3(2-2-5) 

ธรรมชาติและสมบัติของของ

ไหล สมการความตอเนื ่อง

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและหลักการพื้นฐานในหัวขอ ธรรมชาติและสมบัติของของไหล สมการ

ความตอเน่ืองและการอนุรักษมวล สมการการเคลื่อนที่และสมดุลของโมเมนตัม ปริมาตร

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและ

หลักการพ้ืนฐานทางดาน
🗸    🗸  🗸  🗸 
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รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-รายวชิา (CLOs) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-

ชุดวชิา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

และการอนุรักษมวล สมการ

การเคลื่อนที่และสมดุลของ

โมเมนตัม ปริมาตรควบคุม

และทฤษฎีบทการขนสงของ 

เ รย  โ นล ด   ก า รอน ุ ร ั กษ

พล ั งงาน  ทฤษฎ ีบทการ

ไหลเว ียนของเคลว ินและ

ทฤษฎีบทของเฮ็ลมฮ็อลทซ 

ทฤษฎ ีบทของแบร  น ู ลลี  

ค ว ามหน ื ดขอ งขอ ง ไห ล 

สมการนาเวียร-สโตกส เลข

เรย โนลดและรูปแบบการ

ไหล การไหลแบบศักย ชั้น

ขอบเขต การประย ุกตเชิง

วิศวกรรม 

ควบคุมและทฤษฎบีทการขนสงของ เรยโนลด การอนุรกัษพลงังาน ทฤษฎบีทการไหลเวียน

ของเคลวินและทฤษฎีบทของเฮ็ลมฮ็อลทซ ทฤษฎีบทของแบรนูลลี ความหนืดของของไหล 

สมการนาเวยีร-สโตกส เลขเรยโนลดและรูปแบบการไหล การไหลแบบศักย ชั้นขอบเขต 

การประยกุตเชิงวิศวกรรม ไดถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. ประยุกตใชความรูทางกลศาสตรของไหลเบื้องตน 

3. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรู และนําเสนอ

องคความรูดานกลศาสตรของไหลเบื้องตน ไดตามหลักการสื่อสาร (7C) 

4. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และไมคัดลอกงานผูอื่น 

กลศาสตรของไหล

เบ้ืองตน และฟสิกสเชิง

สถิติ ไดอยางถูกตองตาม

หลักวิชาการ 

2. ประยุกตใชความรูทาง

กลศาสตรของไหล และ

ฟสิกสเชิงสถิต ิ

3. ใชภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

การสื่อสาร ในการ

ถายทอดความรู และ

นําเสนอองคความรู ได

ตามหลักการสื่อสาร (7C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฟส421 ฟสิกสเชิงสถิติ 3(3-

0-6) 

กฎของอุณหพลศาสตร การ

อธ ิบายเชิงสถิต ิของระบบ

อนุภาค พารทิชันฟงกชันและ

แกรนดพารทิชัน ฟงกชันของ

ร ะ บ บอ ย  า ง ง  า ย  ค ว า ม

เกี่ยวเนื่องกับปริมาณทางอุณ

ห พ ล ศ า ส ต ร   ก า ร ใ ช

คอมพิวเตอรเพื่อการปญหา

กลศาสตร กลศาสตรของของ

ไหล สมการคลื่น ไฟฟาและ

แมเหล็ก กลศาสตรควอนตัม 

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและหลักการพื้นฐานในหัวขอ กฎของอุณหพลศาสตร การอธบิายเชิง

สถิติของระบบอนุภาค พารทิชันฟงกชันและแกรนดพารทิชัน ฟงกชันของระบบอยางงาย 

ความเกี่ยวเน่ืองกับปริมาณทางอุณหพลศาสตร การใชคอมพิวเตอรเพื่อการปญหา

กลศาสตร กลศาสตรของของไหล สมการคลื่น ไฟฟาและแมเหล็ก กลศาสตรควอนตัม อุณ

หพลศาสตร และฟสกิสเชิงสถิติ ไดถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. ประยุกตใชความรูทางฟสิกสเชิงสถิติ 

3. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรู และนําเสนอ

องคความรูดานฟสิกสเชิงสถิติ ไดตามหลักการสื่อสาร (7C) 

4. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และไมคัดลอกงานผูอื่น 

🗸    🗸  🗸  🗸 
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รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-รายวชิา (CLOs) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-

ชุดวชิา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

อุณหพลศาสตร และฟสิกส

เชิงสถิติ 

ชุดวิชา ฟสิกสเชิงคํานวณ (วิชา เอกเลือก) 

ฟส473 คณิตศาสตรเชิง

คํานวณเบ้ืองตน  

3(2-2-5) 

การใชคอมพิวเตอรเพื่อการ

แกสมการพีชคณติ การ

ประมาณคา การอินทิเกรต 

การหาคาอนุพันธ การแก

สมการอนุพันธ การแปลงลา

ปลาซ การแปลงฟูริเยร และ

ฟงกชันพิเศษ 

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและหลักการพื้นฐานในหัวขอ การใชคอมพวิเตอรเพ่ือการแกสมการ

พีชคณิต การประมาณคา การอินทิเกรต การหาคาอนุพันธ การแกสมการอนพุนัธ การ

แปลงลาปลาซ การแปลงฟูริเยร และฟงกชันพิเศษ ไดถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. ประยุกตใชความรูทางคณิตศาสตรเชิงคํานวณเบื้องตน  

3. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรู และนําเสนอ

องคความรูดานคณิตศาสตรเชิงคํานวณเบ้ืองตน ไดตามหลักการสื่อสาร (7C) 

4. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และไมคัดลอกงานผูอื่น 

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและ

หลักการพ้ืนฐานทางดาน

ฟสิกสเชิงคาํนวณ ไดอยาง

ถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. ประยุกตใชความรูทาง

ฟสิกสเชิงคาํนวณ 

3. ใชภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

การสื่อสาร ในการ

ถายทอดความรู และ

นําเสนอองคความรู ได

ตามหลักการสื่อสาร (7C) 

🗸    🗸  🗸  🗸 

ฟส474 การจําลองเชิง

อะตอมและคํานวณเชิง

อิเล็กตรอนเบ้ืองตน 3(2-2-

5) 

กลศาสตรและกลศาสตรเชิง

สถิติ แรงที่เกิดขึ้นในอะตอม 

พลศาสตร  ข องสาร  ก าร

เ ป ล ี ่ ย น แ ป ล ง ส ถ า น ะ 

การศึกษาคุณสมบัติโดยการ

จ ําลองเชิงโครงสราง แรง

พื ้นฐาน โครงสรางเชิงผลึก 

ระบบหลายอนุภาค ทฤษฎี

ฟงกชันความหนาแนน การ

คํานวณเชิงอิเล็กตรอนเพื่อ

หาคุณสมบัติของสาร 

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและหลักการพื้นฐานในหัวขอ กลศาสตรและกลศาสตรเชิงสถิติ แรงท่ี

เกิดขึ้นในอะตอม พลศาสตรของสาร การเปลี่ยนแปลงสถานะ การศึกษาคุณสมบัติโดยการ

จําลองเชิงโครงสราง แรงพื้นฐาน โครงสรางเชิงผลึก ระบบหลายอนุภาค ทฤษฎฟีงกชัน

ความหนาแนน การคํานวณเชิงอิเล็กตรอนเพื่อหาคุณสมบัติของสาร ไดถูกตองตามหลัก

วิชาการ 

2. ประยุกตใชความรูทางการจําลองเชิงอะตอมและการคํานวณเชิงอิเล็กตรอนเบื้องตน  

3. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรู และนําเสนอ

องคความรูดานการจําลองเชิงอะตอมเบื้องตน ไดตามหลักการส่ือสาร (7C) 

4. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และไมคัดลอกงานผูอื่น 

🗸    🗸  🗸  🗸 

ชุดวิชา ฟสิกสของอนภุาคมูลฐาน (วิชา เอกเลือก) 

ฟส430 ฟสิกสนิวเคลียรและ

ฟสิกสของอนุภาคมูลฐาน 

3(2-2-5) 

แบบจําลองนิวเคลียส อันตร

กิริยาระหวางรังสีก ับสสาร 

เครื่องเรงอนุภาค ตัวตรวจหา

อนุภาค พลังงานนิวเคลียร 

การจ ําแนกอนุภาคมูลฐาน 

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและหลักการพื้นฐานในหัวขอ แบบจําลองนิวเคลียส การสลายตัวให

อนุภาคแอลฟา บีตา และแกมมา อันตรกิริยาระหวางรังสีกับสสาร การวัดรังสี เครื่องเรง

อนุภาค ฟสิกสนิวตรอน พลังงานนิวเคลียร การจําแนกอนุภาคมูลฐาน อันตรกิรยิาแบบแรง 

แบบออน และแบบแมเหล็กไฟฟาของอนุภาคมูลฐาน เครื่องเรงอนุภาคและตัวตรวจหา

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและ

หลักการพ้ืนฐานทางดาน

ฟสิกสนิวเคลียรและ

อนุภาคมูลฐาน ไดอยาง

ถูกตองตามหลักวิชาการ 

🗸    🗸  🗸  🗸 
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รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-รายวชิา (CLOs) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-

ชุดวชิา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

อันตรกิร ิยาแบบแรง แบบ

ออน และแบบแมเหล็กไฟฟา

ของอนุภาคมูลฐาน เวกเตอร

ส ี ่ม ิต ิ  สมมาตรและกฎการ

อนุรักษของอนุภาคมูลฐาน 

อนุภาค เวกเตอรสี่มิติ สมมาตรและกฎการอนุรักษของอนุภาคมูลฐาน ไฟยแมนแคลคูลัส 

กฎของไฟยแมนสําหรับพลศาสตรควอนตัมเชิงแมเหล็กไฟฟา ไดถูกตองตามหลกัวิชาการ 

2. ประยุกตใชความรูทางฟสิกสนิวเคลียรและฟสิกสของอนุภาคมูลฐาน 

3. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรู และนําเสนอ

องคความรูดานฟสิกสนิวเคลียร ไดตามหลักการสื่อสาร (7C) 

4. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และไมคดัลอกงานผูอื่น 

2. ประยุกตใชความรูทาง

ฟสิกสนิวเคลียรและ

อนุภาคมูลฐาน 

3. ใชภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

การสื่อสาร ในการ

ถายทอดความรู และ

นําเสนอองคความรู ได

ตามหลักการสื่อสาร (7C) 

ฟส450 ทฤษฎีสนาม

ควอนตัมเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

สมการคลายน -กอร ดอน 

สมการดิแรก ทฤษฎีสนามส

เกลาร สนามอันตรกิรยิาและ

แผนภาพ    ไฟยนแมน 

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและหลักการพื้นฐานในหัวขอ สมการคลายน-กอรดอน สมการดิแรก 

ทฤษฎีสนามสเกลาร สนามอันตรกิรยิาและแผนภาพไฟยนแมน ไดถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. ประยุกตใชความรูทางทฤษฎีสนามควอนตัมเบื้องตน  

3. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรู และนําเสนอ

องคความรูดานทฤษฎีสนามควอนตัมเบ้ืองตน ไดตามหลักการสื่อสาร (7C) 

4. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และไมคัดลอกงานผูอื่น 

🗸    🗸  🗸  🗸 

ชุดวิชา จักรวาลวิทยา และฟสิกสดาราศาสตร (วิชา เอกเลือก) 

ฟส458 สภาพโนมถวง

เบื้องตนและจักรวาลวิทยา 

3(3-0-6) 

ฟ ส ิกส ในปร ิภ ูม ิ เวลาราบ 

ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษใน

รูปแบบเทนเซอร หลักการ

สมมูล ทฤษฎีส ัมพัทธภาพ

ทั ่วไป ผลเฉลยของสมการ

ไอนสไตน การทดสอบทฤษฎี

สัมพัทธภาพทั ่วไป หลุมดํา 

จ ักรวาลวิทยาเช ิงส ัมพัทธ

ภาพ พรมแดนสัมพัทธภาพ 

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและหลักการพื้นฐานในหัวขอ ฟสิกสในปริภมิูเวลาราบ ทฤษฎสัีมพัทธ

ภาพพิเศษในรูปแบบเทนเซอร หลักการสมมูล ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป ผลเฉลยของ

สมการไอนสไตน การทดสอบทฤษฎีสัมพัทธภาพท่ัวไป หลุมดํา จักรวาลวิทยาเชิงสัมพัทธ

ภาพ พรมแดนสัมพัทธภาพ ไดถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. ประยุกตใชความรูทางสภาพโนมถวงเบื้องตนและจักรวาลวิทยา  

3. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรู และนําเสนอ

องคความรูดานสภาพโนมถวงเบ้ืองตนและจักรวาลวิทยา ไดตามหลกัการส่ือสาร (7C) 

4. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และไมคัดลอกงานผูอื่น 

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและ

หลักการพ้ืนฐานทางดาน

จักรวาลวิทยา และฟสิกส

ดาราศาสตร ไดอยาง

ถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. ประยุกตใชความรูทาง

จักรวาลวิทยา และฟสิกส

ดาราศาสตร 

3. ใชภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

การสื่อสาร ในการ

ถายทอดความรู และ

นําเสนอองคความรู ได

ตามหลักการสื่อสาร (7C) 

🗸    🗸  🗸  🗸 

ฟส417 ฟสิกสดาราศาสตร 

3(2-2-5) 

ก ร ะ บ วน ก า รแ ผ  ร ั ง ส ี ที่

เกี ่ยวของกับวัตถุทางดารา

ศาสตร การสังเกตการณและ

คุณสมบัติที ่สังเกตการณได

ของว ัตถ ุทางดาราศาสตร 

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและหลักการพื้นฐานในหัวขอ กระบวนการแผรังสีท่ีเกี่ยวของกับวัตถุทาง

ดาราศาสตร การสังเกตการณและคุณสมบัติที่สังเกตการณไดของวัตถุทางดาราศาสตร 

สเปกตรมัของดาวฤกษ ดาวฤกษและวิวฒันาการของดาวฤกษ ระบบดาวคู ดาราจักร

และคลัสเตอรของดาราจักร ไดถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. ประยุกตใชความรูทางฟสิกสดาราศาสตร  

🗸    🗸  🗸  🗸 
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รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-รายวชิา (CLOs) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-

ชุดวชิา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

สเปกตรัมของดาวฤกษ ดาว

ฤกษและวิวัฒนาการของดาว

ฤกษ ระบบดาวคู ดาราจักร

และคลัสเตอรของดาราจักร 

3. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรู และนําเสนอ

องคความรูดานฟสิกสดาราศาสตร ไดตามหลักการสื่อสาร (7C) 

4. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และไมคัดลอกงานผูอื่น 

ชุดวิชา การประยุกตดาราศาสตร (วิชา เอกเลือก) 

ฟส414 ดาราโหราศาสตร

เพื่อชีวิต 3(2-2-5) 

โลก ดวงจันทร ดวงอาทิตย 

ดาวเคราะห  ระบบส ุร ิยะ 

และทรงกลมฟา โปรแกรม

ท า ง ด า ร า ศ า ส ต ร   ก า ร

ประยุกตดาราศาสตรกับดวง

ฤกษและโหราศาสตรภาค

คํานวณ สถิติทางโหราศาสตร

กับความไมแนนอนของชีวิต 

แนวทางการบร ิหารความ

เสี่ยงในชีวิต 

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและหลักการพื้นฐานในหัวขอ โลก ดวงจันทร ดวงอาทิตย ดาวเคราะห 

ระบบสุริยะ และทรงกลมฟา โปรแกรมทางดาราศาสตร การประยุกตดาราศาสตรกับดวง

ฤกษและโหราศาสตรภาคคํานวณ สถิตทิางโหราศาสตรกับความไมแนนอนของชีวิต แนว

ทางการบริหารความเสี่ยงในชีวิต ไดถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. ประยุกตใชความรูทางดาราโหราศาสตรเพื่อชีวิต  

3. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรู และนําเสนอ

องคความรูดานดาราโหราศาสตรเพ่ือชีวติ ไดตามหลักการสื่อสาร (7C) 

4. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และไมคัดลอกงานผูอื่น 

1. อธิบายหลักการทาง

ดาราศาสตรไดอยาง

ถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. ใชคณิตศาสตรและ

โปรแกรมคอมพวิเตอรใน

การแกปญหาทางดารา

ศาสตรไดอยางถูกตอง

ตามหลักวิชาการ 

3. เขาใจหลักการทาง

ดาราศาสตรจากการทํา

กิจกรรมและการทดลอง

ทางดาราศาสตร 

4. ใชภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

การสื่อสาร ในการ

ถายทอดความรูทางดารา

ศาสตรไดตามหลักการ

สื่อสาร (7C) 

🗸    🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 

ฟส416 กิจกรรมและการ

ทดลองทางดาราศาสตร 3(2-

2-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การท ําก ิจกรรมหร ือการ

ทดลองทางดาราศาสตรใน

ห ั วข  อ เ ร ื ่ อ ง ทรงกลมฟา 

ระบบพิกัดฟา เฟสของดวง

จันทร ปรากฏการณนํ้าขึ้นน้ํา

ลง ปรากฏการณอุปราคา กฎ

ของเคปเลอร ระบบสุร ิยะ 

การเคลื่อนที่ถอยหลัง แพรัล

แลกซ กลองโทรทรรศน และ

เทคโนโลยีอวกาศ 

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและหลักการพื้นฐานในหัวขอ การทํากิจกรรมหรือการทดลองทางดารา

ศาสตรในหัวขอ ทรงกลมฟา ระบบพิกัดฟา เฟสของดวงจันทร ปรากฏการณน้ําขึ้นนํ้าลง 

ปรากฏการณอุปราคา กฎของเคปเลอร ระบบสุริยะ การเคลื่อนที่ถอยหลัง แพรลัแลกซ 

กลองโทรทรรศน และเทคโนโลยอีวกาศ ไดถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. ประยุกตใชความรูทางกิจกรรมและการทดลองทางดาราศาสตร 

3. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรู และนําเสนอ

องคความรูดานกิจกรรมและการทดลองทางดาราศาสตร ไดตามหลักการสื่อสาร (7C) 

4. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และไมคัดลอกงานผูอื่น 

🗸  🗸 🗸 🗸  🗸 🗸 🗸 
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รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-รายวชิา (CLOs) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-

ชุดวชิา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ชุดวิชา โลกศาสตร (วชิา เอกเลือก) 

ฟส468 อุตุนิยมวิทยา

เบื้องตน 3(3-0-6) 

บรรยากาศ รังสีดวงอาทิตย 

ลมและการหมุนเว ียนของ

อ า ก า ศ  อ ุ ณ ห ภ ู ม ิ แ ล ะ

ความชื ้น ภาวะทรงตัวของ

บรรยากาศ มวลอากาศและ

แนวอากาศ พายุและความ

ร ุ นแ ร งข อ งอ าก าศ  ก า ร

จ ํ า แนก ภ ู ม ิ อ าก าศ  ก า ร

พยากรณอากาศ 

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและหลักการพื้นฐานในหัวขอ บรรยากาศ รังสีดวงอาทิตย ลมและการ

หมุนเวียนของอากาศ อุณหภูมิและความชื้น ภาวะทรงตัวของบรรยากาศ มวลอากาศและ

แนวอากาศ พายุและความรุนแรงของอากาศ การจาํแนกภูมิอากาศ การพยากรณอากาศ 

ไดถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. ประยุกตใชความรูทางอุตุนิยมวิทยาเบื้องตน 

3. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรู และนําเสนอ

องคความรูดานอุตุนิยมวิทยาเบ้ืองตน ไดตามหลักการสื่อสาร (7C) 

4. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และไมคัดลอกงานผูอื่น 

 

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและ

หลักการพ้ืนฐานทางดาน

โลกศาสตร ไดอยาง

ถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. ประยกุตใชความรูทาง

โลกศาสตร 

3. ใชภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

การสื่อสาร ในการ

ถายทอดความรู และ

นําเสนอองคความรู ได

ตามหลักการสื่อสาร (7C) 

🗸    🗸  🗸  🗸 

ฟส467 ธรณีฟสิกสเบ้ืองตน 

3(3-0-6) 

โลกและโครงสรางของโลก 

ธรณแีปรสัณฐาน แผนดินไหว 

คลื่นไหวสะเทือน ความโนม 

ถวงของโลก สภาวะแมเหล็ก

โลก การส ํารวจทางธรณี

ฟสิกสวิธ ีส ํารวจวัดคาคลื่น

ไหวสะเทือน วิธ ีส ํารวจวัด 

ความโนมถวง วิธีสํารวจวัด

สนามแมเหล็ก วิธีสํารวจดวย

ไ ฟ ฟ  า  ว ิ ธ ี ส ํ า ร ว จ ด  ว ย

แมเหล็กไฟฟา 

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและหลักการพื้นฐานในหัวขอ โลกและโครงสรางของโลก ธรณีแปร

สัณฐาน แผนดินไหว คลื่นไหวสะเทือน ความโนม ถวงของโลก สภาวะแมเหล็กโลก การ

สํารวจทางธรณีฟสิกสวธิีสํารวจวัดคาคลื่นไหวสะเทือน วธิีสํารวจวัด ความโนมถวง วิธี

สํารวจวัดสนามแมเหล็ก วธิีสํารวจดวยไฟฟา วิธีสาํรวจดวยแมเหลก็ไฟฟา ไดถูกตองตาม

หลักวิชาการ 

2. ประยุกตใชความรูทางธรณีฟสิกสเบือ้งตน 

3. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรู และนําเสนอ

องคความรูดานธรณีฟสิกสเบื้องตน ไดตามหลักการสื่อสาร (7C) 

4. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และไมคัดลอกงานผูอื่น 

🗸    🗸  🗸  🗸 

ชุดวิชา สภาพอากาศและภมูิอากาศโลก (วิชา เอกเลือก) 

ฟส460 ภูมิอากาศและ

พลังงานของโลก 3(2-2-5) 

 

บ ร ร ย า ก า ศ ข อ ง โ ล ก  

องคประกอบของบรรยากาศ

ที่เปลี่ยนแปลง  อัลบีโดในชั้น

บรรยากาศ  สมการและ

ผลกระทบของการแผร ังสี  

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและหลักการพื้นฐานในหัวขอ บรรยากาศของโลก องคประกอบของ

บรรยากาศที่เปลี่ยนแปลง  อัลบีโดในช้ันบรรยากาศ  สมการและผลกระทบของการแผรังสี  

กระบวนการกระเจิงและดูดกลืน  การประยุกตแบบจําลองการแผรังสีดวงอาทิตยตาม

หลักการ socio-economic  จุดพลกิผนัทางภูมิอากาศ  แหลงพลังงานทดแทนและไม

ทดแทนของโลก  พลังงานท่ีจําเปนในอนาคต ไดถูกตองตามหลักวิชาการ 

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและ

หลักการพ้ืนฐานทางดาน

สภาพอากาศและ

ภูมิอากาศโลก ไดอยาง

ถูกตองตามหลักวิชาการ 

🗸    🗸  🗸  🗸 
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รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-รายวชิา (CLOs) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-

ชุดวชิา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

กระบวนการกระเจ ิงและ

ด ู ดกล ื น   ก า รประย ุ กต

แบบจําลองการแผรังส ีดวง

อาทิตยตามหลักการ socio-

economic จุดพลิกผันทาง

ภูมิอากาศ  แหลงพลังงาน

ทดแทนและไมทดแทนของ

โลก พล ังงานท ี ่จ ํา เป นใน

อนาคต 

2. ประยุกตใชความรูทางภูมิอากาศและพลังงานของโลก  

3. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรู และนําเสนอ

องคความรูดานภูมิอากาศและพลังงานของโลก ไดตามหลักการสื่อสาร (7C) 

4. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และไมคัดลอกงานผูอื่น 

 

2. ประยุกตใชความรูทาง

สภาพอากาศและ

ภูมิอากาศโลก 

3. ใชภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

การสื่อสาร ในการ

ถายทอดความรู และ

นําเสนอองคความรู ได

ตามหลักการสื่อสาร (7C) 

ฟส461 ฟสิกสบรรยากาศ

และสภาพอากาศ  

3(2-2-5) 

กระบวนการของบรรยากาศ  

การเคล่ือนท่ีของอากาศ (ลม) 

พฤติกรรมของอากาศแหง

และอากาศชื้น (เมฆและฝน) 

การส ัง เกตและว ัดข อมูล

บรรยากาศด วยหล ักการ

ฟ  ส ิ กส   แบบจ ํ าลองทาง

บรรยากาศ การทํานายสภาพ

อากาศที ่เกิดจากภาวะโลก

รอน 

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและหลักการพื้นฐานในหัวขอ กระบวนการของบรรยากาศ  การเคลื่อนที่

ของอากาศ (ลม) พฤตกิรรมของอากาศแหงและอากาศช้ืน (เมฆและฝน) การสังเกตและวัด

ขอมูลบรรยากาศดวยหลักการฟสิกส แบบจําลองทางบรรยากาศ การทํานายสภาพอากาศท่ี

เกิดจากภาวะโลกรอน ไดถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. ประยุกตใชความรูทางฟสิกสบรรยากาศและสภาพอากาศ 

3. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรู และนําเสนอ

องคความรูดานฟสิกสบรรยากาศและสภาพอากาศ ไดตามหลักการสื่อสาร (7C) 

4. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และไมคัดลอกงานผูอื่น 

🗸    🗸  🗸  🗸 

ชุดวิชา การประยุกตใชฟสิกสวัสด ุ(วิชา เอกเลือก) 

ฟส431 วัสดุและววิฒันาการ

โลก 3(2-2-5) 

ประวัติศาสตรโลกเบื ้องตน 

ย ุ ค ห ิ น  ย ุ ค โ ล ห ะ  ยุ ค

ประวัต ิศาสตร หินที ่ท ําให

เ ก ิ ด ก า ร เ ป ล ี ่ ย น แ ป ล ง 

เทคโนโลยีที่ท ําให เก ิดการ

เปลี่ยนแปลง สารกึ่งตัวนําที่

ทําใหเก ิดการเปลี ่ยนแปลง 

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและหลักการพื้นฐานของประวัติศาสตรโลกเบื้องตน ยุคหิน ยุคโลหะ ยุค

ประวัติศาสตร หินที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง หินท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยี

ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง สารกึ่งตัวนาํที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง แนวทางการเปลี่ยนใน

อนาคต การทดลองวัดสมบัติเบ้ืองตนของวัสดุที่เกี่ยวของ ไดถูกตองตามหลกัวชิาการ 

2. ประยุกตใชความรูทางวัสดุและการเปลี่ยนแปลงของโลก 

3. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรู และนําเสนอ

องคความรูดานวัสดุและการเปลี่ยนแปลงของโลกไดตามหลักการส่ือสาร (7C) 

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและ

หลักการพ้ืนฐานท่ี

เก่ียวของกับการ

ประยุกตใชฟสิกสวสัดุ 

2. ประยุกตใชความรูที่

เก่ียวกับการประยุกตใช

ฟสิกสวัสด ุ

🗸    🗸  🗸  🗸 



187 

รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-รายวชิา (CLOs) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-

ชุดวชิา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

แ น วท า งก า ร เปล ี ่ ย น ใน

อนาคต การทดลองวัดสมบัติ

เบ้ืองตนของวัสดุท่ีเกี่ยวของ 

4. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และไมคัดลอกงานผูอื่น 3. ใชภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

การสื่อสาร ในการ

ถายทอดความรู และ

นําเสนอองคความรู ได

ตามหลักการสื่อสาร (7C) 

ฟส440 ตัวนํายวดยิ่งและ

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ 

3(2-2-5) 

ประวัติตัวนํายวดยิ่ง สมบัติ

ต ั ว น ํ า ยวดย ิ ่ ง  ทฤษฎ ีที่

เก ี ่ ยวข อง  ต ัวน ํายวดยิ่ ง

อ ุณหภ ูม ิ ส ู ง  การทดลอง

สังเคราะหตัวนํายวดยิ่ง การ

ทดลองวัดสมบัติเบื้องตนของ

ตัวนํายวดยิ ่ง เทคโนโลยี ท่ี

เกี่ยวของ 

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและหลักการพื้นฐานของประวัติตัวนํายวดยิ่ง สมบัติตัวนาํยวดยิ่ง ทฤษฎี

ที่เกี่ยวของ  ตัวนํายวดยิ่งอุณหภูมิสูง การทดลองสังเคราะหตัวนํายวดยิ่ง การทดลองวัด

สมบัติเบ้ืองตนของตัวนํายวดยิ่ง เทคโนโลยีที่เก่ียวของ ไดถูกตองตามหลกัวิชาการ 

2. ประยุกตใชความรูทางตัวนํายวดยิ่งและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของ 

3. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรู และนําเสนอ

องคความรูดานตัวนํายวดยิ่งและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของ ไดตามหลักการสื่อสาร (7C) 

4. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และไมคดัลอกงานผูอื่น 

🗸    🗸  🗸  🗸 

ชุดวิชา การประยุกตใชฟสิกสวัสด ุ(วิชา เอกเลือก) 

ฟส437 วัสดุเพ่ือ

ชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 

ความรูเบื้องตนเกี ่ยวกับวัสดุ 

การจําแนกประเภทวัสดุ การ

เลือกใชวัสดุ การบุไดถึงวัสดุ

แตละประเภทที ่พบเห็นใน

ช ี ว ิ ต ป ระจ ํ า ว ั น  ก า ร ใช

ประโยชน จากว ัสด ุอย า ง

ปลอดภัย 

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและหลักการพื้นฐานของความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวัสดุ การจาํแนก

ประเภทวัสดุ การเลือกใชวัสด ุการบุไดถึงวัสดุแตละประเภทที่พบเห็นในชวีิตประจําวัน การ

ใชประโยชนจากวัสดอุยางปลอดภัย ไดถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. ประยุกตใชความรูทางวัสดุเพื่อชีวิตประจําวัน 

3. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรู และนําเสนอ

องคความรูดานวัสดุเพื่อชีวิตประจําวันไดตามหลักการสื่อสาร (7C) 

4. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และไมคัดลอกงานผูอื่น 

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและ

หลักการพ้ืนฐานท่ี

เก่ียวของกับการ

ประยุกตใชฟสิกสวสัดุ 

2. ประยุกตใชความรูที่

เก่ียวกับการประยุกตใช

ฟสิกสวัสด ุ

3. ใชภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

การสื่อสาร ในการ

ถายทอดความรู และ

นําเสนอองคความรู ได

ตามหลักการสื่อสาร (7C) 

🗸    🗸  🗸  🗸 

ฟส439 วัสดุเพื่อนักกีฬา 

และสัตวเลี้ยง 3(2-2-5) 

ความรูเบื้องตนเกี ่ยวกับวัสดุ

สําหรับนักกีฬาประเภทตาง 

ๆ และอุปกรณเพื่อสัตวเลี้ยง 

การจําแนกวัสดุและระบุได

ถึงวัสดุที่นํามาใชเพื่อนักกีฬา

และกีฬาประเภทตาง ๆ วัสดุ

ส ําหร ับการออกกําล ังและ

ผอนคลายสําหรับสัตวเลี ้ยง 

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและหลักการพื้นฐานของความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวัสดุทางการกีฬา และ

เพ่ือสัตวเลี้ยงประเภทตาง ๆ การจําแนกวัสดุเพื่อการกีฬา การระบุไดถึงวัสดุที่นํามาใชประ

โยขนเปนอุปกรณและการออกกําลังสําหรับสัตวเลี้ยงแตละประเภท วัสดุสําหรับการแขงขัน

สัตวเลี้ยง ไดถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. ประยุกตใชความรูทางวัสดุเพื่อการกีฬา และสัตวเลี้ยง 

3. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรู และนําเสนอ

องคความรูดานวัสดุเพื่อการกีฬา และสตัวเลี้ยง ไดตามหลักการสื่อสาร (7C) 

4. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และไมคัดลอกงานผูอื่น 

🗸    🗸  🗸  🗸 
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รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-รายวชิา (CLOs) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-

ชุดวชิา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

รวมถ ึงการน ําว ัสด ุ มา ใช

ป ร ะ โ ย ช น  อ ย  า ง ส ู ง สุ ด 

ปลอดภัย ไดประสิทธิภาพ

สูงสุด 

ชุดวิชา ระบบดิจิทัลและการเกบ็ขอมูล (วิชา เอกเลือก) 

ฟส441 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส 

3(2-2-5) 

หลักการพื ้นฐานทางดิจ ิทัล

อ ิ เล ็กทรอน ิกส   ในห ัวขอ 

ร ะ บ บ เ ล ข ฐ า น แ ล ะ

กระบวนการดําเนินการทาง

ค ณ ิ ต ศ า ส ต ร  เ ก ี ่ ย ว กั บ

เลขฐานสองและรหัสตาง ๆ 

การเขารหัสและถอดรหัส

แบบต า ง  ๆ  เกตพ ื ้ นฐาน 

พ ี ชคณ ิตข อ งบ ู ล ี น  ก า ร

ออกแบบวงจรคอมไบเนชัน 

แผนผังของคารนอรและการ

ลดรูปวงจร และฟลิปฟลอ

ปและ การ ประย ุ กต   ใ ช

เครื่องมือวัดทางไฟฟาในการ

ปฏิบัติการทดลองทางดิจิทัล

อ ิ เ ล ็ ก ท ร อ น ิ ก ส   แ ล ะ

ประย ุกตใช ความร ู ด ิจ ิทัล

อิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุน

การทดลองทางฟสิกส 

1. อธิบาย ทฤษฎี และหลักการพื้นฐานทางดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส ในหัวขอ ระบบเลขฐาน

และกระบวนการดําเนินการทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับเลขฐานสองและรหัสตาง ๆ การ

เขารหัสและถอดรหัสแบบตาง ๆ เกตพื้นฐาน พีชคณิตของบูลีน การออกแบบวงจรคอมไบ

เนชัน แผนผังของคารนอรและการลดรปูวงจร และฟลิปฟลอปและการประยุกต ไดถูกตอง

ตามหลักวิชาการ 

2. ใชมัลติมิเตอร ออสซิลโลสโคป เครื่องกําเนิดสัญญาณ ลอจิกโพรบ และอุปกรณอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของสําหรับการทดลองและการสรางวงจรดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส 

3. ปฏิบัติการทดลองทางดิจิทัลอิเล็กทรอนิกสไดอยางเปนระบบ 

4. ประยุกตใชความรูดิจิทัลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือสนับสนุนการทดลองทางฟสิกส 

5. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสารในการถายทอดความรูและนําเสนอผล

การทดลองทางดิจิทัลอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบปากเปลาและการเขียนไดตามหลักการ

สื่อสาร (7C) 

6. สืบคนขอมูลและองคความรูที่เปนปจจุบันทางดานดิจิทัลอิเล็กทรอนิกสโดยใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

7. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และรายงานผลการทดลองตาม

ความเปนจริง 

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและ

หลักการพ้ืนฐานทาง

ระบบดิจิทัลและการเก็บ

ขอมูลไดถูกตองตามหลัก

วิชาการ 

2. ประยุกตใชความรู

ระบบดิจิทัลและการเก็บ

ขอมูล 

3. ใชภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

การสื่อสารในการ

ถายทอดความรูและ

นําเสนอผลการทดลองได

ตามหลักการสื่อสาร (7C) 

 

🗸 🗸  🗸 🗸  🗸 🗸 🗸 

ฟส442 ปรากฏการณ

แมเหล็ก และเทคโนโลยีการ

จัดเก็บขอมูลเบื้องตน  

ประวัติ แนวคิดพื้นฐานและ

ก า ร เ ห น ี ่ ย ว น ํ า ส ภ า ว ะ

แม  เหล ็ ก   ประ เภทขอ ง

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและหลักการพื้นฐานของปรากฏการณแมเหล็ก และเทคโนโลยีการ

จัดเก็บขอมูลเบื้องตนไดถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. ประยุกตใชความรูทางปรากฏการณแมเหล็ก และเทคโนโลยกีารจัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน 

🗸 🗸 🗸 🗸 🗸  🗸 🗸 🗸 



189 

รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-รายวชิา (CLOs) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-

ชุดวชิา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แมเหล็ก สมบัติเชิงแมเหล็ก

ของสสาร ทฤษฎีเฟอรโรแมก

เนติก พาราแมกเนติก ไดอา

แมกเนติก แอนติเฟอรโรแมก

เนติก และเฟอรรีแมกเนติก 

ปรากฏการณทัศนศาสตร-

แมเหล ็ก ปรากฏการณไจ

แอนทแมกนีโตร ีซ ีสแทนซ  

ปรากฏการณความตานทาน

ทางแม เหล็กแบบทันเนิล 

เซนเซอรแมเหล็ก แมเหล็ก

แ บ บ อ  อ น แ ล ะแ บ บ แ ข็ ง 

เทคโนโลยีเอ็มอารไอ สปนท

รอน ิก ส   เทคโน โลย ี กา ร

จ ัดเก ็บข อมูลแม  เหล ็กใน

ฮารดดิสก 

3. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรู และนําเสนอ

องคความรูดานปรากฏการณแมเหล็ก และเทคโนโลยีการจัดเก็บขอมูลเบื้องตน ไดตาม

หลักการสื่อสาร (7C) 

4. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และไมคัดลอกงานผูอื่น 

ชุดวิชา เทคโนโลยีทางแสง (วิชา เอกเลือก) 
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รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-รายวชิา (CLOs) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-

ชุดวชิา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ฟส443 โฟโทนิกส 3(2-2-5) ทฤษฎีพื้นฐานทางโฟโทนิกส 

ในหัวขอ คลื่นแมเหล็กไฟฟา

ที ่รอยต อตัวกลาง สมการ

ของเฟรสเนล การกระเจิง 

การดูดกลืน และการกระจาย

แสงในตัวกลาง สมบัต ิเชิง

แสงของวัสดุ โหมดของคลื่น

แมเหล็กไฟฟา ทอนําคลื่น

และเสนใยแกวนําแสง ฟสิกส

ของเลเซอร แหลงกําเนิดแสง 

อุปกรณรับแสง มอดูเลเตอร

เชิงแสง ทัศนศาสตรฟูเรียร

เบื้องตน การถายภาพฮอโล

แกรม และเทคโนโลยีโฟโท

นิกส 

1. อธิบาย ทฤษฎี และหลักการพื้นฐานทางดานโฟโทนิกส ในหัวขอ คลื่นแมเหล็กไฟฟาที่

รอยตอตัวกลาง สมการของเฟรสเนล การกระเจิง การดูดกลืน และการกระจายแสงใน

ตัวกลาง สมบัติเชิงแสงของโลหะ โหมดของคลื่นแมเหล็กไฟฟา ทอนําคลื่นและเสนใยแกว

นําแสง ฟสิกสของเลเซอร แหลงกําเนิดแสง อุปกรณรับแสง มอดูเลเตอรเชิงแสง ทัศน

ศาสตรฟูเรียรเบื้องตน การถายภาพฮอโลแกรม และเทคโนโลยีโฟโทนิกส ไดถูกตองตาม

หลักวิชาการ 

2. ประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการจําลองแบบตัวอยางพฤติกรรมและปรากฏการณ

ที่เกี่ยวของกับโฟโทนิกส 

3. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรู และนําเสนอ

ผลการทดลองการจําลองแบบทางโฟโทนิกสไดตามหลักการสื่อสาร (7C) 

4. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และไมคัดลอกงานผูอ่ืน 

1 .  อ ธ ิ บ า ย ห ล ั ก ก า ร

เบ ื ้องตนที ่เก ี ่ยวของกับ

เทคโนโลย ีทางแสงได

ถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. ประยุกตใชเทคโนโลยี

ทางแสง 

3 .  ใ ช  ภ า ษ า ไ ท ย 

ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

ก า ร ส ื ่ อ ส า ร  ใ น ก า ร

ถายทอดความรู  ได ตาม

หลักการสื่อสาร (7C) 

🗸 
 

   🗸  🗸  🗸 

ฟส449 เทคโนโลยี

เสนใยนําแสง 3(2-2-5) 

ทฤษฎีของทอนําคล่ืนเชิงแสง 

ทฤษฎ ีของเส นใยน ําแสง 

เสนใยนําแสงชนิดพิเศษ และ

การประยุกตใช เสนใยนําแสง

ช น ิ ด ผ ล ึ ก โ ฟ โ ต น ิ ก ส  

แหลงกําเนิดและตัวตรวจวัด

แสง อุปกรณเสนใยนําแสง 

อุปกรณรับรู  เสนใยนําแสง 

การสื ่อสารเส นใยนําแสง 

โครงข  า ย เ ส  น ใยน ํ า แส ง 

เคร ื ่ องม ือ เช ิงแสงสําหรับ

1. อธิบาย ทฤษฎี และหลักการพื้นฐานเสนใยนําแสง เสนใยนําแสงชนิดพิเศษ และการ

ประยุกตใช เสนใยนําแสงชนิดผลึกโฟโตนิกส แหลงกําเนิดและตัวตรวจวัดแสง อุปกรณ

เสนใยนําแสง อุปกรณรับรูเสนใยนําแสง การสื่อสารเสนใยนําแสง โครงขายเสนใยนําแสง 

เครื่องมือเชิงแสงสําหรับระบบเสนใยนําแสง เสนใยนําแสงไมเชิงเสน ไดถูกตองตามหลัก

วิชาการ 

2. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรู และนําเสนอ

องคความรูหรือผลการทดลองที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีเสนใยนําแสงไดตามหลักการสื่อสาร 

(7C) 

3. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และไมคัดลอกงานผูอื่น 

🗸    🗸  🗸  🗸 
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รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-รายวชิา (CLOs) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-

ชุดวชิา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ร ะ บ บ เ ส  น ใ ย น ํ า แ ส ง 

เสนใยนําแสงไมเชิงเสน  

ชุดวิชา ฟสิกสอตุสาหกรรม (วิชา เอกเลือก) 
ฟส490 การออบแบบระบบ

สุญญากาศสําหรับ

ประยุกตใชในอุตสหกรรม 

3(2-2-5) 

ห ล ั ก ก า ร ทา ง ฟ  ส ิ ก ส  ใ น

เครื ่องมือว ัดความดัน ปม

ส ุญญากาศ การออกแบบ

และสรางระบบสุญญากาศ 

เพื่อนําไปประยุกตใชในงาน

อุตสากรรม 

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและหลักการพื้นฐานของหลักการทางฟสิกสในเคร่ืองมือวัดความดัน ปม

สุญญากาศ การออกแบบและสรางระบบสุญญากาศ เพื่อนําไปประยกุตใชในงานอุตสา

กรรม ไดถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. ประยุกตใชความรูการออบแบบระบบสุญญากาศสําหรับประยกุตใชในอุตสหกรรม 

3. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรู และนําเสนอ

องคความรูดานการออบแบบระบบสุญญากาศสําหรับประยกุตใชในอุตสหกรรม ไดตาม

หลักการสื่อสาร (7C) 

4. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และไมคัดลอกงานผูอื่น 

1. อธิบายหลักการ

ทางการออกแบบระบบ

สุญญากาศ และอุปกรณ

เชิงแสงในงาน

อุตสาหกรรมไดถูกตอง

ตามหลักวิชาการ 

2. ประยุกตใชความรูทาง

ทางการออกแบบระบบ

สุญญากาศ และอุปกรณ

เชิงแสงในงาน

อุตสาหกรรม 

3. ใชภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

การสื่อสาร ในการ

ถายทอดความรูทางได

ตามหลักการสื่อสาร (7C) 

🗸 🗸   🗸  🗸  🗸 

ฟส491 การออกแบบ

อุปกรณเชิงแสงสําหรับการ

ประยุกตในอุตสาหกรรมเชิง

แสง 3(1-4-4) 

ความรู ด านทัศนศาสตรใน

หัวขอ การแทรกสอด การ

เลี ้ยวเบน การสงผาน การ

สะทอนของแสงมาคํานวณ

เพื่อการออกแบบความหนา 

และคาดัชนีหักเหของฟลม

บาง การเลือกใชเทคนิคการ

เตรียมฟลมบางที่เหมาะตอ

การเตรียมตัวอยาง เพื่อการ

ประยุกตใชในอุตสาหกรรม

อุปกรณเชิงแสง 

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและหลักการพื้นฐานของการนําความรูดานทัศนศาสตร จากหลักการการ

แทรกสอด การเลี้ยวเบน การสงผาน การสะทอนของแสงมาคํานวณเพ่ือการออกแบบความ

หนา และคาดัชนีหักเหของฟลมบาง โดยสามารถเลือกใชเทคนิคการเตรียมฟลมบางท่ี

เหมาะตอการเตรียมตัวอยาง อันนําไปสูการประยกุตใชในอุตสาหกรรมอปุกรณเชิงแสงได 

ไดถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. ประยุกตใชความรูการออกแบบอุปกรณเชิงแสงสําหรบัการประยุกตในอุตสาหกรรมเชิง 

3. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรู และนําเสนอ

องคความรูดานการออกแบบอุปกรณเชิงแสงสําหรับการประยกุตในอุตสาหกรรมเชิง ได

ตามหลักการส่ือสาร (7C) 

4. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และไมคัดลอกงานผูอื่น 

🗸 🗸 🗸  🗸  🗸  🗸 

ชุดวิชา การประยุกตใชฟสิกสอะตอม (วิชา เอกเลือก) 

ฟส355 สเปกตรมัของ

อะตอมและโมเลกุล  

3(2-2-5) 

หลักการเบ้ืองตนของสเปกโท

รสโกป สเปกตรัมของอะตอม

ไฮโดรเจน สเปกตร ัมของ

อะตอมเสมือนไฮโดรเจนและ

1. อธิบาย ทฤษฎี และหลักการเบ้ืองตนของสเปกโทรสโกป สเปกตรมัของอะตอมไฮโดรเจน 

สเปกตรมัของอะตอมเสมือนไฮโดรเจนและโลหะอัลคาไลน กฏการเลือกและการทรานซิชั่น

ตองหาม ผลกระทบจากสนามไฟฟาสนามแมเหล็ก สเปกโทรสโกปแบบหมุน สเปกโทรสโก

1. อธิบายหลักการทาง

ฟสิกสอะตอม สเปกโทรส

โกป และฟสิกสพลาสมา

🗸    🗸  🗸  🗸 
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รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-รายวชิา (CLOs) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-

ชุดวชิา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

โลหะอัลคาไลน กฏการเลือก

และการทรานซิชั่นตองหาม 

ผลกระทบจากสนามไฟฟา

สนามแมเหล็ก สเปกโทรสโก

ปแบบหมุน สเปกโทรสโกป

แบบสั่น การทรานซิชั่นของ

โมเลกุล เทคนิคการวิเคราะห

ดวยวิธ ีทางสเปกโทรสโกป

ชนิดตาง ๆ 

ปแบบสั่น การทรานซิชั่นของโมเลกุล เทคนิคการวิเคราะหดวยวิธีทางสเปกโทรสโกปชนิด

ตาง ๆ ไดถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรู และนําเสนอ

องคความรูทางดานสเปกตรัมของอะตอมและโมเลกุลไดตามหลักการสื่อสาร (7C) 

3. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และไมคัดลอกงานผูอื่น 

ไดถูกตองตามหลัก

วิชาการ 

2. ประยุกตใชความรูทาง

ฟสิกสอะตอม สเปกโทรส

โกป และฟสิกสพลาสมา 

3. ใชภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

การสื่อสาร ในการ

ถายทอดความรูทางได

ตามหลักการสื่อสาร (7C) ฟส432 เทคโนโลยีฟสิกส

พลาสมา  

3(2-2-5) 

หลักการและคุณสมบัติของ

พ ล า ส ม า   ท ฤ ษ ฎ ี จ ล น   

พลาสมารอน  พลาสมาเย็น  

แมกนี โตไฮโดรไดนาม ิกส  

เครื่องเรงอนุภาคชนิด LINAC 

และ TOKAMAK  เทคโนโลยี

ในภาคอุตสาหกรรม  การ

ประย ุ กต  ในฟ  ส ิ กส ดารา

ศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและหลักการพื้นฐานของหลักการและคุณสมบัติของพลาสมา  ทฤษฎี

จลน  พลาสมารอน  พลาสมาเย็น  แมกนีโตไฮโดรไดนามิกส  เครื่องเรงอนุภาคชนิด 

LINAC และ TOKAMAK  เทคโนโลยใีนภาคอุตสาหกรรม  การประยุกตในฟสิกสดารา

ศาสตร ไดถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. ประยุกตใชความรูทางเทคโนโลยีฟสกิสพลาสมา 

3. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรู และนําเสนอ

องคความรูดานเทคโนโลยีฟสิกสพลาสมา ไดตามหลักการส่ือสาร (7C) 

4. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และไมคัดลอกงานผูอื่น 

🗸    🗸  🗸  🗸 



193 

รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-รายวชิา (CLOs) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-

ชุดวชิา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ชุดวิชา เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม (วิชา เอกเลือก) 

ฟส492 พลังงานหมุนเวียน

และเทคโนโลยสีีเขียว 3(2-2-

5) 

ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง พ ล ั ง ง า น

ห ม ุ น เ ว ี ย น  พ ล ั ง ง า น

แสงอาท ิตย  การออกแบบ

และติดตั ้งระบบโซลาเซลล

เพื ่อการใชงานในบานเรือน 

การออกแบบตูอบความรอน

พลังงานแสงอาทิตย พลังงาน

ลมและการออกแบบกังหัน

ลมผล ิตไฟฟา พลังงานชีว

มวลและการสรางเตาความ

รอน ระบบผล ิตไฟฟาจาก

พลังงานนํ ้า พลังงานนํ้าขึ้น-

น ํ ้ าลง และพล ั งงานคลื่ น 

พลังงานความรอนใตพิภพ 

เทคโน โ ล ย ี ส ี เ ข ี ย ว  ก า ร

ประยุกตใชและการพัฒนา

เทคโนโลยีเพื ่อสิ ่งแวดลอม 

นว ั ตกร รมด  านพล ั งง าน

หมุนเวียนเพ่ือความยั่งยืน   

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและหลักการพื้นฐานของประเภทของพลังงานหมุนเวียน พลงังาน

แสงอาทิตย การออกแบบและติดต้ังระบบโซลาเซลลเพื่อการใชงานในบานเรือน การ

ออกแบบตูอบความรอนพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลมและการออกแบบกังหนัลมผลิต

ไฟฟา พลังงานชีวมวลและการสรางเตาความรอน ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานนํ้า พลังงาน

นํ้าขึ้น-นํ้าลง และพลังงานคลื่น พลังงานความรอนใตพิภพ เทคโนโลยีสีเขยีว การ

ประยุกตใชและการพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่สิ่งแวดลอม นวัตกรรมดานพลังงานหมนุเวียนเพื่อ

ความยั่งยืน  ไดถูกตองตามหลกัวิชาการ 

2. ประยุกตใชความรูทางพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดลอม   

3. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรู และนําเสนอ

องคความรูดานพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีเพ่ือสิ่งแวดลอม ไดตามหลักการส่ือสาร 

(7C) 

4. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และไมคัดลอกงานผูอื่น 

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและ

หลักการพ้ืนฐานท่ี

เก่ียวของกับฟสิกสและ

เทคโนโลยีพลังงาน 

2. ประยุกตใชความรูที่

เก่ียวกับฟสิกสและ

เทคโนโลยีพลังงาน 

3. ใชภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

การสื่อสาร ในการ

ถายทอดความรู และ

นําเสนอองคความรู ได

ตามหลักการสื่อสาร (7C) 

🗸    🗸  🗸  🗸 

ฟส493 ฟสิกสของ

ส่ิงแวดลอมและมลพิษ  

3(3-0-6) 

โครงสร างทางฟ ส ิกส ของ

สิ่งแวดลอมทางอากาศ นํ ้า 

และพ ื ้ นด ิ น ภาวะมลพิษ 

ตนเหตุของมลพิษ อิทธิพล

ของมลพิษตอสิ ่งแวดลอม 

มลพิษทางอากาศ ปญหาและ

การกระจายตัวของฝุ น PM 

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและหลักการพื้นฐานของโครงสรางทางฟสิกสของสิ่งแวดลอมทางอากาศ 

นํ้า และพ้ืนดิน ภาวะมลพิษ ตนเหตุของมลพิษ อิทธิพลของมลพิษตอสิ่งแวดลอม มลพิษ

ทางอากาศ ปญหาและการกระจายตวัของฝุน PM 2.5 มลพิษทางนํ้า มลพิษทางพ้ืนดิน 

การตรวจวัดและการควบคุมมลพิษ การอนุรักษสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีพลังงานสะอาดได

ถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. ประยุกตใชความรูฟสิกสของสิ่งแวดลอมและมลพิษ 

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและ

หลักการพ้ืนฐานท่ี

เก่ียวของกับฟสิกสและ

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

2. ประยุกตใชความรูที่

เก่ียวกับฟสิกสและ

เทคโนโลยีวิ่งแวดลอม 

🗸    🗸  🗸  🗸 
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รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-รายวชิา (CLOs) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-

ชุดวชิา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.5 มลพิษทางน้ํา มลพิษทาง

พื้นดิน การตรวจวัดและการ

ควบคุมมลพิษ การอนุรักษ

ส ิ ่ ง แวดล อม  เทคโนโลยี

พลังงานสะอาด 

3. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรู และนําเสนอ

องคความรูดานฟสิกสของสิ่งแวดลอมและมลพิษ ไดตามหลักการส่ือสาร (7C) 

4. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และไมคัดลอกงานผูอื่น 

3. ใชภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

การสื่อสาร ในการ

ถายทอดความรู และ

นําเสนอองคความรู ได

ตามหลักการสื่อสาร (7C) 

ชุดวิชา ฟสิกสรวมสมัย (วิชา เอกเลือก) 

ฟส406 การสื่อสารฟสิกส 

3(2-2-5) 

หล ักการและเทคน ิคการ

ส ื ่ อ ส า ร  ก า ร ท บ ท ว น

วรรณกรรมสาระทางฟสิกส/

ฟสิกสศึกษา การวิเคราะห

เน ื ้ อหาด  วย เหต ุ ผลและ

หลักการฟสิกส การอภิปราย

ประเด็นท่ีกําลังเปนที่สนใจใน

สังคม การเลือกใชสื่อในยุค

ดิจิทัล การเรียบเรียงเนื้อหา 

และนําเสนอ-วิพากษขอมูล 

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและหลักการพื้นฐานของหลักการและเทคนิคการส่ือสาร การทบทวน

วรรณกรรมสาระทางฟสิกส/ฟสิกสศึกษา การวิเคราะหเนื้อหาดวยเหตุผลและหลักการ

ฟสิกส การอภิปรายประเด็นที่กาํลังเปนที่สนใจในสังคม การเลือกใชสื่อในยุคดิจิทัล การ

เรียบเรียงเนื้อหา และนาํเสนอ-วิพากษขอมูลไดถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. ประยุกตใชความรูทางการสื่อสารฟสกิส 

3. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรู และนําเสนอ

องคความรูดานการสื่อสารฟสกิส ไดตามหลักการสื่อสาร (7C) 

4. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และไมคัดลอกงานผูอื่น 

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและ

หลักการพ้ืนฐานท่ี

เก่ียวของกับฟสิกสรวม

สมัย 

2. ประยุกตใชความรูที่

เก่ียวกับฟสิกสรวมสมยั 

3. ใชภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

การสื่อสาร ในการ

ถายทอดความรู และ

นําเสนอองคความรู ได

ตามหลักการสื่อสาร (7C) 

🗸    🗸  🗸  🗸 

ฟส407 การคนพบฟสิกสใน

ศตวรรษที่ 21  

3(2-2-5) 

การคนพบเชิงทฤษฎี และ

ก า รทดล อ งด  า นฟ  ส ิ ก ส  

สิ ่งประดิษฐและนวัตกรรม

ทางฟสิกส จากอดีต-ปจจุบนั-

อนาคต การเชื่อมโยง/หักลาง

ก ั บ ท ฤ ษ ฎ ี ใ น ย ุ ค ก  อ น 

พรมแดนฟสิกส และความทา

ทายที ่เกิดขึ ้นในยุคปจจุบัน 

เชน ฟสิกสกับโรคอุปทวใหม 

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและหลักการพื้นฐานของการคนพบเชิงทฤษฎี และการทดลองดานฟสิกส 

สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมทางฟสิกส จากอดีต-ปจจุบัน-อนาคต การเชื่อมโยง/หักลางกับ

ทฤษฎีในยุคกอน พรมแดนฟสิกส และความทาทายที่เกิดขึ้นในยุคปจจุบัน เชน ฟสิกสกับ

โรคอุปทวใหม ฟสิกสกับยุทธภัณฑ ฟสิกสกับดนตรีไดถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรู และนําเสนอ

การคนพบฟสิกสในศตวรรษที่ 21 ไดตามหลักการสื่อสาร (7C) 

3. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และไมคัดลอกงานผูอื่น 

🗸    🗸  🗸  🗸 
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รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-รายวชิา (CLOs) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-

ชุดวชิา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ฟสิกสก ับยุทธภัณฑ ฟสิกส

กับดนตร ี

ชุดวิชา ฟสิกสบูรณาการ (วชิา เอกเลือก) 

ฟส462 นิติฟสิกส 3(3-0-6) ฟ ส ิกส ของการเคลื ่อนที ่ที่

เกี ่ยวของกับการตกจากที่สูง 

อุบัติเหตุจราจร อาวุธปนและ

เครื่องกระสุน กลศาสตรของ

ไหลสําหร ับการว ิ เคราะห

ค ร า บ เ ล ื อ ด เ พ ื ่ อ ห า

แหลงกําเนิด ฟสิกสของความ

รอนสําหรับเหตุการณเพลิง

ไหมและการเปล ี ่ยนแปลง

อุณหภูมิของผู เสียชีวิตหลัง

การตาย  คล ื ่ นและท ั ศน

ศาสตรสําหรับการตรวจหา

หลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ 

ไฟฟาและแมเหล็กสําหรับ

งานพิสูจนหลักฐาน ฟสิกส

แผนใหม ท ี ่ เก ี ่ ย วข องกับ

เครื ่องมือวิเคราะหขั้นสูงใน

งานพิสูจนหลักฐาน 

1. อธิบาย ทฤษฎี และหลักการพื้นฐานฟสิกสของการเคลื่อนที่ที่เกี่ยวของกับการตกจากที่

สูง อุบัติเหตุจราจร อาวุธปนและเครื่องกระสุน กลศาสตรของไหลสําหรับการวิเคราะห

คราบเลือดเพื่อหาแหลงกําเนิด ฟสิกสของความรอนสําหรับเหตุการณเพลิงไหมและการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของผูเสียชีวิตหลังการตาย คลื่นและทัศนศาสตรสําหรับการตรวจหา

หลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ ไฟฟาและแมเหล็กสําหรับงานพิสูจนหลักฐาน ฟสิกสแผนใหมท่ี

เกี่ยวของกับเครื่องมือวิเคราะหขั้นสูงในงานพสิูจนหลักฐานไดถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรู และนําเสนอ

องคความรูทางดานนิติฟสิกสไดตามหลักการสื่อสาร (7C) 

3. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และไมคัดลอกงานผูอื่น 

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและ

หลักการพ้ืนฐานท่ี

เก่ียวของกับการบูรณา

การทางฟสิกสกับศาสตร

อื่น ๆ 

2. ประยุกตใชความรูที่

เก่ียวกับการบูรณาการ

ทางฟสิกสกับศาสตรอื่น ๆ 

3. ใชภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

การสื่อสาร ในการ

ถายทอดความรู และ

นําเสนอองคความรู ได

ตามหลักการสื่อสาร (7C) 

🗸    🗸  🗸  🗸 

ฟส463 เศรษฐศาสตรฟสิกส

เบื้องตน 3(2-2-5) 

ประว ัต ิและความเป นมา 

หนวยของการวัด ฮามิลโท

เนียนกับเศรษฐศาสตร ปริภูมิ

เฟส หลักการกริยานอยที่สุด 

ก ล ศา ส ตร  ค ว อ น ต ั ม กั บ

เศรษฐศาสตร การลงทุนใน

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและหลักการพื้นฐานของประวัติและความเปนมา หนวยของการวัด 

กลศาสตรนิวตันกับเศรษฐศาสตร โมเมนตัม ปริภูมิเฟส กลศาสตรแบบควอนตมักับ

เศรษฐศาสตร การลงทุนในหุนเบ้ืองตนดวยกราฟเทคนิคและหลักทางฟสกิส ไดถูกตองตาม

หลักวิชาการ 

🗸    🗸  🗸  🗸 
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รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-รายวชิา (CLOs) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-

ชุดวชิา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

หุนเบ้ืองตนดวยกราฟเทคนิค

และหลักทางฟสิกส 

2. ประยุกตใชความรูทางประวัติและความเปนมา หนวยของการวัด กลศาสตรนิวตันกับ

เศรษฐศาสตร โมเมนตัม ปริภูมิเฟส กลศาสตรแบบควอนตัมกับเศรษฐศาสตร การลงทุนใน

หุนเบ้ืองตนดวยกราฟเทคนิคและหลักทางฟสิกส  

3. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรู และนําเสนอ

องคความรูดานประวัติและความเปนมา หนวยของการวัด กลศาสตรนิวตันกับ

เศรษฐศาสตร โมเมนตัม ปรภิูมิเฟส กลศาสตรแบบควอนตัมกับเศรษฐศาสตร การลงทุนใน

หุนเบ้ืองตนดวยกราฟเทคนิคและหลักทางฟสิกส ไดตามหลักการสื่อสาร (7C) 

4. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และไมคัดลอกงานผูอื่น 

ชุดวิชา เทคโนโลยีพลังงาน (วิชา เอกเลือก) 

ฟส494 เซลลโฟโตโวลตาอกิ

และเซลลเทอรโมอิเล็กทริก 

3(2-2-5) 

ฟ  ส ิ ก ส  ส ถ า น ะ ข อ ง แ ข็ ง

เบื้องตน ชนิดของวัสดุโฟโต

โวลตาอิกและวัสดุเทอรโมอิ

เล็กทริก สมบัติทางแสงของ

วัสดุโฟโตโวลตาอิก สมบัติ

ทางไฟฟาของวัสดุโฟโตโวล

ตาอิกและวัสดุเทอรโมอิเล็กท

ริก สวนประกอบของเซลลโฟ

โตโวลตาอิกและเซลลเทอร

โมอิเล็กทริก หลักการทํางาน

ของเซลลโฟโตโวลตาอิกและ

เซลลเทอรโมอิเล็กทริก การ

ประดิษฐเซลลโฟโตโวลตาอิก

และเซลลเทอรโมอิเล็กทริก 

การทดสอบประส ิทธ ิภาพ

ก า ร แป ล ง พ ล ั ง ง า น ข อ ง

เซลล  โฟโตโวลตาอิกและ

เซลลเทอรโมอิเล็กทริก 

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและหลักการพื้นฐานของฟสิกสสถานะของแข็งเบื้องตน ชนิดของวัสดุโฟ

โตโวลตาอิกและวัสดุเทอรโมอิเล็กทริก สมบัติทางแสงของวัสดุโฟโตโวลตาอกิ สมบัติทาง

ไฟฟาของวัสดุโฟโตโวลตาอิกและวัสดุเทอรโมอิเล็กทริก สวนประกอบของเซลลโฟโตโวลตา

อิกและเซลลเทอรโมอิเล็กทริก หลักการทํางานของเซลลโฟโตโวลตาอิกและเซลลเทอรโมอิ

เล็กทริก การประดษิฐเซลลโฟโตโวลตาอิกและเซลลเทอรโมอิเล็กทริก การทดสอบ

ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานของเซลลโฟโตโวลตาอิกและเซลลเทอรโมอิเล็กทรกิ ได

ถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. ประยุกตใชความรูทางเซลลโฟโตโวลตาอิกและเซลลเทอรโมอิเล็กทริก 

3. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรู และนําเสนอ

องคความรูดานเซลลโฟโตโวลตาอิกและเซลลเทอรโมอิเล็กทรกิ ไดตามหลักการสื่อสาร 

(7C) 

4. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และไมคัดลอกงานผูอื่น 

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและ

หลักการพ้ืนฐานท่ี

เก่ียวของกับเซลลโฟโต

โวลตาอกิและเซลลเทอร

โมอิเล็กทริกและหัวขอ

พิเศษทางฟสิกส 

2. ประยุกตใชความรูที่

เก่ียวกับเซลลโฟโตโวลตา

อิกและเซลลเทอรโมอิ

เล็กทริกและหัวขอพิเศษ

ทางฟสิกส 

3. ใชภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

การสื่อสาร ในการ

ถายทอดความรู และ

นําเสนอองคความรู ได

ตามหลักการสื่อสาร (7C) 

🗸 🗸   🗸  🗸  🗸 
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รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-รายวชิา (CLOs) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-

ชุดวชิา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ฟส495 เทคโนโลยีของระบบ

กักเก็บพลังงาน 3(3-0-6) 

ภาพรวมของระบบกักเก็บ

พลังงาน ประเภทของระบบ

กักเก ็บพลังงาน การแพค

แบตเตอรี่และความปลอดภัย 

การอัดและคายประจุของ

แบตเตอร ี ่  ป ระ เภทของ

แบตเตอรี ่ การเสื ่อมสภาพ

และการดูแลรักษาแบตเตอรี่ 

การประยุกตใชงานแบตเตอรี ่

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและหลักการพื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีของระบบกกัเกบ็พลังงาน 

การแบงประเภทของระบบกกัเก็บพลังงาน การแพคแบตเตอรี่และความปลอดภัย การอัด

และคายประจุของแบตเตอรี่ ประเภทของแบตเตอรี่ การเสื่อมสภาพและการดแูลรักษา

แบตเตอรี่ ไดถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. ประยุกตใชความรูทางเทคโนโลยีของระบบกักเกบพลังงาน 

3. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรู และนําเสนอ

องคความรูดานเทคโนโลยีของระบบกักเก็บพลังงานไดตามหลักการสื่อสาร (7C) 

4. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และไมคัดลอกงานผูอื่น 

🗸    🗸  🗸  🗸 

แผนการเรียนสหกิจศึกษา 

ชุดวิชา สหกิจศึกษาและโครงงานวิจยั 

ฟส383 การเตรยีมความ

พรอมสหกิจศึกษา  

2(2-0-4) 

การเตรียมความพรอมกอน

ออกไปทําสหกิจศ ึกษาใน

ส ถ า น ป ระ ก อ บก าร ขอ ง

เอกชนหรือหนวยงานของรัฐ 

ความหมายสหก ิจศ ึ กษา 

ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับสห

กิจศึกษา ความรูพื้นฐานและ

การเตร ียมต ั ว  ตลอดจน

ความรูที่จําเปนในการทําสห

กิจศึกษา ความรู พื ้นฐานที่

จ ํ า เ ป  น ส ํ า ห ร ั บ ก า ร ไ ป

ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ใ น ส ถ า น

ประกอบการ เทคน ิคการ

เ ข ี ย น ร า ย ง า น แ ล ะ ก า ร

นําเสนอโครงการหรือผลงาน 

การพัฒนาทักษะการสื่อสาร 

1. อธิบายหลักการ แนวคิด กระบวนการและข้ันตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจนระเบียบ

ขอบังคบัท่ีเกี่ยวของ 

2. อธิบายความรูพ้ืนฐานที่จําเปนสําหรบัการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

3. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการรายงาน ในรูปแบบเลมรายงาน

และการนําเสนอแบบปากเปลา เพื่อถายทอดความรูทางวิชาการไดตามหลักการส่ือสาร 

(7C) 

4. ใชหลักการการบริหารจัดการสารสนเทศ เพื่อใชสําหรับ การทํางานและการแกปญหา

ตาง ๆ ที่พบในการทํางาน 

5. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย ตรงตอเวลา และรายงานผลการปฏิบัติงานตาม

ความเปนจริง 

1. อธิบายทฤษฎีและ

หลักการของระเบียบวธิีใน

การวิจยั การทําวิจยั และ

การทําสหกิจศึกษา 

2. ใชความรูทางฟสิกส

เพ่ือการแกปญหาที่

เก่ียวของในการทําวจิัย

และการทํางาน 

3. ใชภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

การสื่อสารในการ

ถายทอดองคความรูดาน

ระเบียบวิธีวิจัย การ

นําเสนอผลการวิจยั และ

ผลการทําสหกิจศึกษา ได

ตามหลักการสื่อสาร (7C) 

🗸 🗸  🗸 🗸  🗸 🗸 🗸 
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รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-รายวชิา (CLOs) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-

ชุดวชิา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ป ญหาอ ุปสรรคและแนว

ท า ง แ ก  ไ ข ร ะ ห ว  า ง ก า ร

ปฏิบัติงาน 

3. ใชหลักการการบริหาร

จัดการสารสนเทศ เพื่อใช

สําหรับการสืบคนขอมูล

การวิจยัและการทํางาน 

 

 

ฟส483 สหกิจศึกษา

สาขาวิชาฟสิกส 6(0-18-0) 

ฝ  กปฎ ิ บ ั ต ิ ง าน ใน ส ถา น

ประกอบการของเอกชนหรือ

สวนราชการเป นเวลา  4  

เ ด ื อ น  เ พ ื ่ อ เ ร ี ย น รู

ประสบการณของระบบงาน

จริง  และปญหาทางเทคนิค

ในสถานที่ทํางานในระหวาง

การฝกงาน โดยจะตองใช

ความรู ทางฟสิกส  ฟ ส ิกส

เทคโนโลยี เทคโนโลยีดิจิทัล 

และศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกี ่ยวของ 

เพื่อแกปญหาทางเทคนิคใน

สถานที่ทํางานอยางนอย 1 

เรื่อง 

1. อธิบายปรากฏการณตาง ๆ ที่เกีย่วของกับการทํางานโดยใชความรูพื้นฐานทางฟสิกส 

หรือแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการทํางาน 

2. ใชเทคนิค ทักษะ และเครื่องมือทางวทิยาศาสตร รวมถึงเทคนิคท่ีทันสมัยท่ีมคีวามจําเปน

สําหรับการทาํงานหรือสําหรบัการแกปญหาตางๆ ที่พบในการทํางาน 

3. ระบุและแกไขปญหาท่ีเกีย่วของกับการทํางานโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตรได

อยางเปนระบบ 

4. ใชความรูทางฟสิกสเพื่อการแกปญหาที่เกี่ยวของในการทํางาน หรอืเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

5. ออกแบบการทดลอง ทาํการทดลอง และวิเคราะหผลที่ไดจากการทดลองไดอยางถูกตอง 

6. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการรายงานผลการฝกงานหลังจาก

สิ้นสุดระยะเวลาฝกงาน ในรูปแบบเลมรายงานและการนําเสนอแบบปากเปลา เพื่อ

ถายทอดความรูทางวิชาการไดตามหลักการสื่อสาร (7C) 

7. ชหลักการการบริหารจัดการสารสนเทศ เพื่อใชสําหรับ การทํางานและการแกปญหาตาง 

ๆ ที่พบในการทํางาน 

8. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย ตรงตอเวลา และรายงานผลการปฏิบัติงานตาม

ความเปนจริง 

🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 

ฟส484 โครงงานฟสิกส

สําหรับสหกิจศกึษา  

2(0-4-2) 

การทบทวนวรรณกรรมและ

งานวิจัยที่สนใจ การวางแผน

ก า ร ด ํ า เ น ิ น โ ค ร ง ง า น 

ดําเนินการทดลอง  คนควา

ตามแผนงาน จัดทํารายงาน 

และนําเสนอโครงงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของกับสหกิจศึกษา 

1. อธิบายปรากฏการณตาง ๆ ที่เกีย่วของกับโครงงานวิจัยโดยใชความรูพื้นฐานทางฟสิกส 

2. ใชเทคนิค ทักษะ และเครื่องมือทางวทิยาศาสตร รวมถึงเทคนิคท่ีทันสมัยท่ีมคีวามจําเปน

สําหรับการดําเนินงานหรือสําหรับการแกปญหาตาง ๆ ที่พบในโครงงานวิจัยที่เก่ียวของ

กับสหกิจศกึษา 

3. ระบุและแกไขปญหาท่ีเกีย่วของกับการทําโครงงานวิจัยที่เกีย่วของกับสหกิจศึกษาโดย

อาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตรไดอยางเปนระบบ 

4. ใชความรูทางฟสิกส ฟสกิสเทคโนโลยี เทคโนโลยีดิจิทัล และศาสตรอื่น ๆ ทีเ่ก่ียวของเพื่อ

การแกปญหาที่เกีย่วของในการดําเนินงานโครงงานวิจัยท่ีเกีย่วของกับสหกิจศึกษา 

🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 
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รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-รายวชิา (CLOs) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-

ชุดวชิา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. ออกแบบการทดลอง ทาํการทดลอง และวิเคราะหผลที่ไดจากการทดลองไดอยางถูกตอง 

6. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสารในการรายงานผลการดําเนนิงาน

โครงงานวิจัยที่เก่ียวของกับสหกิจศึกษา ในรูปแบบเลมรายงานและการนําเสนอแบบปาก

เปลา เพ่ือถายทอดความรูทางวิชาการไดตามหลักการสื่อสาร (7C) 

7. ใชหลักการการบริหารจัดการสารสนเทศ เพื่อใชสําหรับการดาํเนินการและการแกปญหา

ตาง ๆ ที่พบในโครงงานวิจัยที่เก่ียวของกับสหกิจศกึษา 

8. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และรายงานผลการปฏิบัติงาน

ตามความเปนจริง 

9. ทํางานเปนทีม และประสานงานกับเพ่ือนรวมงานได 

ฟส485 สัมมนาฟสิกส 1(0-

2-1) 

การสัมมนาครอบคลุมหัวขอ

การทดลองและทฤษฎีทาง

ฟสิกส ฟสิกสเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย  โดยตองเสนอหัวขอ

ส ัมมนาท ี ่ เหมาะสม เพื่อ

บรรยายในที่สัมมนาใหเกิด

การอภิปรายและตั ้งคําถาม

ในที่สัมมนา 

1. อธิบายปรากฏการณตาง ๆ ที่เกีย่วของกับหัวขอสัมมนาโดยใชความรูพื้นฐานทางฟสิกส 

2. ใชความรูทางฟสิกส ฟสกิสเทคโนโลยี เทคโนโลยีดิจิทัล และศาสตรอื่น ๆ ทีเ่ก่ียวของเพื่อ

การแกปญหาและตอบคําถามท่ีเกี่ยวของในหัวขอสัมมนา 

3. ใชภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยกีารสือ่สาร ในการนาํเสนอสัมมนา ในรูปแบบแบบปาก

เปลาเพ่ือถายทอดความรูทางวิชาการไดตามหลักการสื่อสาร (7C) 

4. ใชหลักการการบริหารจัดการสารสนเทศ เพื่อใชสําหรับการคนควา การดําเนนิงาน และ

การแกปญหาตาง ๆ ที่พบในหัวขอสัมมนา 

5. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และรายงานผลการคนควาตาม

ความเปนจริง 

🗸    🗸  🗸 🗸 🗸 

กลุมวิชาฟสิกสและดาราศาสตร 

ชุดวิชา คณติศาสตรและดาราศาสตร (ชุดวิชาโท) 

ฟส215 ดาราศาสตร 3(2-2-

5) 

อธิบายหลักการทางฟสิกสใน

เนื้อหา ดาราศาสตรกับชีวิต 

ทรงกลมฟา ระบบพิกัดฟา 

ระบบสุริยะ ดวงอาทิตย ดาว

เคราะห กฎของเคปเลอร 

รังสีคอสมิก ดาวฤกษ ความ

สองสว าง ก ําล ังส องสวาง 

1. อธิบายหลักการทางฟสกิสในเนื้อหา ดาราศาสตรกับชีวิต ทรงกลมฟา ระบบพิกัดฟา 

ระบบสุริยะ ดวงอาทิตย ดาวเคราะห กฎของเคปเลอร รงัสีคอสมิก ดาวฤกษ ความสอง

สวาง กําลังสองสวาง การแผพลังงาน สเปกตรัมของดาวฤกษ แผนภาพเอช-อาร 

วิวัฒนาการของดาวฤกษ เอกภพวิทยาเบื้องตน เทคโนโลยีอวกาศ 

2. วิเคราะหปญหาทางดาราศาสตรจนนาํไปสูการแกปญหาในเชิงวิชาการและปฏิบัติ ได

อยางตอบสนองกับปญหาจนนําไปสูผลลัพธเชิงวิชาการที่สรางสรรคไดอยางถูกตองตามหลัก

วิชาการ 

1. อธิบายหลักการทาง

ฟสิกสในเนื้อหา 

คณิตศาสตรและดารา

ศาสตรไดอยางถูกตอง

ตามหลักวิชาการ 

2. ใชคณิตศาสตรในการ

แกปญหาทางคณิตศาสตร

🗸 
 

 

   🗸  🗸   
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รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-รายวชิา (CLOs) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-

ชุดวชิา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

การแผพลังงาน สเปกตรัม

ของดาวฤกษ แผนภาพเอช-

อาร วิวัฒนาการของดาวฤกษ 

เ อ ก ภ พ ว ิ ท ย า เ บ ื ้ อ ง ต น 

เทคโนโลยีอวกาศ 

3. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรูทางฟสิกสยุค

ใหมไดตามหลักการส่ือสาร (7C) 

4. ยอมรับในหนาท่ี/การงาน ที่ไดรับมอบหมาย และมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

เพ่ือการทํางานรวมกับผูอื่นใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีความรบัผิดชอบ 

และดาราศาสตรอยาง

ถูกตองตามหลักวิชาการ 

3. เขาใจหลักการทาง

ฟสิกสจากการทดลองใน

หัวขอ คณติศาสตรในวิชา

ฟสิกสและดาราศาสตร 

4. ใชภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

การสื่อสาร ในการ

ถายทอดความรู

คณิตศาสตรในวิชาฟสิกส

และดาราศาสตรไดตาม

หลักการสื่อสาร (7C) 

ฟส276 วิธีทางคณิตศาสตร

ในฟสิกส 3(2-2-5) 

ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห  เ ช ิ ง ซ  อน 

พ ีชคณิตเช ิ งเส น ฟ งก ชัน

พ ิ เศษ การประย ุกต ใช ใน

ฟสิกสและดาราศาสตร 

1. อธิบายหลักการทางฟสกิสในเนื้อหา การวิเคราะหเชิงซอน พิชคณิตเชิงเสน ฟงกชัน

พิเศษ 

2. วิเคราะหปญหาทางคณิตศาสตรในฟสิกสจนนําไปสูการแกปญหาในเชิงวิชาการและ

ปฏิบัติ ไดอยางตอบสนองกับปญหาจนนําไปสูผลลัพธเชิงวิชาการท่ีสรางสรรคไดอยาง

ถูกตองตามหลักวิชาการ 

3. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรูทางฟสิกสยุค

ใหมไดตามหลักการส่ือสาร (7C) 

4. ยอมรับในหนาท่ี/การงาน ที่ไดรับมอบหมาย และมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

เพ่ือการทํางานรวมกับผูอื่นใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีความรบัผิดชอบ 

🗸 
 

 

   🗸  🗸   

ชุดวิชา ฟสิกสของสสารควบแนนและฟสิกสเชิงคํานวณ (ชดุวชิาโท) 

ฟส320 ฟสิกสของสสาร

ควบแนน 3(2-2-5) 

ผลึกของแข็งพื ้นฐาน ระบบ

หลายวัตถุ ทฤษฎีโครงสราง

แถบ พลศาสตร  ไฟฟ  าใน

ของแข็ง โฟนอน   

1. อธิบายหลักการทางฟสกิสในเนื้อหา ผลึกของแข็งพื้นฐาน ระบบหลายวัตถุ ทฤษฎี

โครงสรางแถบ พลศาสตรไฟฟาในของแข็ง โฟนอน   

2. วิเคราะหปญหาทางฟสิกสของสสารควบแนนจนนําไปสูการแกปญหาในเชิงวิชาการและ

ปฏิบัติ ไดอยางตอบสนองกับปญหาจนนําไปสูผลลัพธเชิงวิชาการท่ีสรางสรรคไดอยาง

ถูกตองตามหลักวิชาการ 

3. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรูทางฟสิกสยุค

ใหมไดตามหลักการส่ือสาร (7C) 

4. ยอมรับในหนาท่ี/การงาน ที่ไดรับมอบหมาย และมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

เพ่ือการทํางานรวมกับผูอื่นใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีความรบัผิดชอบ 

1. อธิบายหลักการทาง

ฟสิกสของสสารควบแนน

และฟสิกสเชิงคํานวณได

อยางถูกตองตามหลัก

วิชาการ 

2. ใชคณิตศาสตรในการ

แกปญหาทางฟสิกสของ

สสารควบแนนและฟสิกส

เชิงคํานวณ อยางถูกตอง

ตามหลักวิชาการ 

3. เขาใจหลักการทาง

ฟสิกสจากการทดลองใน

🗸 
 

 

   🗸  🗸   

ฟส371 ฟสิกสเชิงคาํนวณ 

3(2-2-5) 

การใชคอมพิวเตอรเพื่อการ

แ ก ป  ญ ห า ก ล ศ า ส ต ร  

กลศาสตรของของไหล คลื่น 

1. อธิบายหลักการทางฟสกิสในเนื้อหา การใชคอมพิวเตอรเพื่อการปญหากลศาสตร 

กลศาสตรของของไหล คลื่น ไฟฟาและแมเหล็ก กลศาสตรควอนตัม อุณหพลศาสตร และ

ฟสิกสเชิงสถิต ิ

🗸 
 

 

   🗸  🗸   



201 

รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-รายวชิา (CLOs) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-

ชุดวชิา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ไฟฟาและแมเหล็ก กลศาสตร

ควอนตัม อุณหพลศาสตร 

และฟสิกสเชิงสถิติ 

2. วิเคราะหปญหาทางฟสิกสเชิงคํานวณจนนําไปสูการแกปญหาในเชิงวิชาการและปฏิบัติ 

ไดอยางตอบสนองกับปญหาจนนาํไปสูผลลัพธเชิงวิชาการที่สรางสรรคไดอยางถูกตองตาม

หลักวิชาการ 

3. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรูทางฟสิกสยุค

ใหมไดตามหลักการส่ือสาร (7C) 

4. ยอมรับในหนาที่/การงาน ที่ไดรับมอบหมาย และมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

เพ่ือการทํางานรวมกับผูอื่นใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีความรบัผิดชอบ 

หัวขอ ฟสิกสของสสาร

ควบแนนและฟสกิสเชิง

คํานวณ 

4. ใชภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

การสื่อสาร ในการ

ถายทอดความรูฟสิกสของ

สสารควบแนนและฟสิกส

เชิงคํานวณไดตาม

หลักการสื่อสาร (7C) 

ชุดวิชา ทฤษฎีคล่ืนแมเหล็กไฟฟาและกลศาสตรควอนตัม (ชดุวิชาโท) 

ฟส347 ทฤษฎีคลื่น

แมเหล็กไฟฟา 3(2-2-5) 

คลื ่นแมเหล็กไฟฟา การแผ

ข อ ง ส น า ม แ ม  เ ห ล ็ ก ใ น

ตัวกลาง ทอนําคลื่น โพรงสั่น

พอง 

1. อธิบายหลักการทางฟสกิสในเนื้อหา คลื่นแมเหล็กไฟฟา การแผของสนามแมเหล็กใน

ตัวกลาง ทอนําคลื่น โพรงส่ันพอง  

2. วิเคราะหปญหาทางแมเหล็กไฟฟาขัน้กลางจนนําไปสูการแกปญหาในเชิงวิชาการและ

ปฏิบัติ ไดอยางตอบสนองกับปญหาจนนําไปสูผลลัพธเชิงวิชาการท่ีสรางสรรคไดอยาง

ถูกตองตามหลักวิชาการ 

3. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรูทางฟสิกสยุค

ใหมไดตามหลักการส่ือสาร (7C) 

4. ยอมรับในหนาที่/การงาน ที่ไดรับมอบหมาย และมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

เพ่ือการทํางานรวมกับผูอื่นใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีความรบัผิดชอบ 

1. อธิบายหลักการทาง

กลศาสตรควอนตัมขั้น

กลางและแมเหล็กไฟฟา

ขั้นกลาง ไดอยางถูกตอง

ตามหลักวิชาการ 

2. ใชคณิตศาสตรในการ

แกปญหาทางกลศาสตร

ควอนตัมขั้นกลางและ

แมเหล็กไฟฟาข้ันกลาง 

อยางถูกตองตามหลัก

วิชาการ 

3. เขาใจหลักการทาง

ฟสิกสจากการทดลองใน

หัวขอ กลศาสตรควอนตัม

ขั้นกลางและ

แมเหล็กไฟฟาข้ันกลาง 

🗸 
 

 

   🗸  🗸   

ฟส356 กลศาสตรควอนตัม

ข้ันกลาง 3(2-2-5) 

อนุภาคเหมือน ทฤษฎีการ

รบกวนท ี ่ ไม  ข ึ ้ นก ับ เวลา 

ทฤษฎีการรบกวนที ่ขึ ้นกับ

เวลา วิธีการประมาณ ทฤษฎี

การกระเจิง 

 

1. อธิบายหลักการทางฟสกิสในเนื้อหา อนุภาคเหมือน ทฤษฎกีารรบกวนที่ไมขึน้กับเวลา 

ทฤษฎีการรบกวนทีข่ึ้นกับเวลา วิธีการประมาณ ทฤษฎกีารกระเจิง 

2. วิเคราะหปญหาทางกลศาสตรควอนตัมข้ันกลางจนนําไปสูการแกปญหาในเชิงวิชาการ

และปฏิบัต ิไดอยางตอบสนองกับปญหาจนนําไปสูผลลัพธเชิงวิชาการที่สรางสรรคไดอยาง

ถูกตองตามหลักวิชาการ 

3. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรูทางฟสิกสยุค

ใหมไดตามหลักการส่ือสาร (7C) 

🗸 
 

 

   🗸  🗸   



202 

รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-รายวชิา (CLOs) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-

ชุดวชิา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. ยอมรับในหนาท่ี/การงาน ที่ไดรับมอบหมาย และมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

เพ่ือการทํางานรวมกับผูอื่นใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีความรบัผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

4. ใชภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

การสื่อสาร ในการ

ถายทอดความรูทาง

กลศาสตรควอนตัมขั้น

กลางและแมเหล็กไฟฟา

ขั้นกลางไดตามหลักการ

สื่อสาร (7C) 

กลุมวิชาฟสิกสวัสดุและเทคโนโลยีวัสดุนาโน 

ชุดวิชา ฟสิกสวัสดุเบื้องตน และฟสิกสสถานะของแขง็ (ชดุวิชาโท) 

ฟส223 ฟสิกสวัสดุเบื้องตน 

3(2-2-5) 

หลักการและทฤษฎีความรู

ข ั ้นพ ื ้นฐานและทางฟส ิกส

วัสดุ โครงสรางผลึก พันธะ

ปฐมภูมิ  พันธะทุติยภูมิ แรง

ยึดเหนี่ยวแบบตาง ๆ ความ

ไมสมบูรณของผลึก บทนํา

วัสดุโลหะ เซรามิก และ พอลิ

เมอร เทคนิคการเตรียมวัสดุ

โลหะ เซรามิก และพอลิเมอร 

แผนภาพเฟส ความสัมพันธ

เชิงโครงสรางที่มีผลตอสมบัติ

เชิงความรอน สมบัติเชิงแสง 

สมบัติเชิงกล สมบัติเชิงไฟฟา 

และสมบัติเชิงแมเหล็กของ

ว ัสดุ  และการประย ุกต ใช

1. อธิบายหลักการทาง กลศาสตรควอนตัม ฟสิกสแผนใหม อุณหพลศาสตร ไดอยางถูกตอง

ตามหลักวิชาการ 

2. ใชเคร่ืองมือวัด วิเคราะหทางฟสิกส ทาง วิทยาศาสตร ทางอุตสาหกรรม ไดอยางมีทักษะ 

3. ประยุกตหลกัการทางฟสิกสกับวัสดุศาสตร (กลศาสตรควอนตัม ฟสิกสแผนใหม อุณ

หพลศาสตร) 

4.ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยกีารส่ือสาร ในการถายทอดความรู (กลศาสตร

ควอนตัม ฟสิกสแผนใหม อุณหพลศาสตร) ทางวิชาการไดตามหลักการส่ือสาร (7C)  

5. จรรยาบรรณวิชาชีพและความเปนพลเมืองดิจทัิล 

6. รับผิดชอบตอตนเอง และมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือการทํางานรวมกับ

ผูอื่นใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีความรบัผดิชอบ 

1. อธิบายหลักการทาง 

กลศาสตรควอนตัมฟสิกส

แผนใหม อุณหพลศาสตร 

ไดอยางถูกตองตามหลกั

วิชาการ 

2. ใชเครื่องมือวัด 

วิเคราะหทางฟสิกส ทาง 

วิทยาศาสตร ทาง

อุตสาหกรรม ไดอยางมี

ทักษะ 

3. ประยุกตหลกัการทาง

ฟสิกสกับวัสดุศาสตร 

(กลศาสตรควอนตัมฟสิกส

แผนใหม อุณหพลศาสตร) 

🗸 🗸 🗸    🗸 🗸 🗸 
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รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-รายวชิา (CLOs) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-

ชุดวชิา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

เ ท ค โ น โ ลย ี ฟ  ส ิ ก ส  ว ั ส ดุ

เบ้ืองตน 

4.ใชภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

การสื่อสาร ในการ

ถายทอดความรู 

(กลศาสตรควอนตัมฟสิกส

แผนใหม อุณหพลศาสตร) 

ทางวิชาการไดตาม

หลักการสื่อสาร (7C)  

5. จรรยาบรรณวิชาชีพ

และความเปนพลเมือง

ดิจิทัล 

6. รับผิดชอบตอตนเอง 

และมีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็น เพ่ือ

การทํางานรวมกับผูอื่นให

บรรลุผลสําเรจ็อยางมี

ความรับผิดชอบ 

ฟส224 ฟสิกสของแข็งและ

สารก่ึงตัวนํา 3(2-2-5) 

ทฤษฎีและความรู ทางผลึก

ศาสตร  หนวยเซลล   ผลึก 

สมมาตร ท ิศทาง ระนาบ 

แลตทิซในผลึก และแลตทิช 

สวนกลับ พันธะของผลึก การ

ส ั ่ น ข อ ง ผ ล ึ ก  ท ฤ ษ ฎี

อ ิ เ ล ็ ก ต ร อ น อ ิ ส ร ะ 

แถบพลังงาน สารกึ ่งตัวน ํา 

สมบัติเชิงความรอน และเชิง

แสง 

1. อธิบายหลักการทาง กลศาสตรควอนตัม ฟสิกสแผนใหม อุณหพลศาสตร ไดอยางถูกตอง

ตามหลักวิชาการ 

2. ใชเคร่ืองมือวัด วิเคราะหทางฟสิกส ทางวิทยาศาสตร ไดอยางมีทักษะ 

3. ประยุกตหลกัการทางฟสิกสกับวัสดุศาสตร (กลศาสตรควอนตัม ฟสิกสแผนใหม อุณ

หพลศาสตร) 

4.ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยกีารส่ือสาร ในการถายทอดความรู (กลศาสตร

ควอนตัม ฟสิกสแผนใหม อุณหพลศาสตร) ทางวิชาการไดตามหลักการส่ือสาร (7C)  

5. จรรยาบรรณวิชาชีพและความเปนพลเมืองดิจิทัล 

6. รับผิดชอบตอตนเอง และมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือการทํางานรวมกับ

ผูอื่นใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีความรบัผดิชอบ 

🗸 🗸 🗸    🗸 🗸 🗸 

ชุดวิชา เทคโนโลยีระดับนาโน (ชดุวชิาโท) 

ฟส322 นาโนเทคโนโลยี

เบื้องตน 3(2-2-5) 

หล ั กการและทฤษฎ ีทา ง

ควอนตัมสําหรับโครงสราง

ระดับนาโน หลักการทั ่วไป

ท า ง ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร  แ ล ะ 

เทคโนโลย ีของโครงสร าง

ระดับนาโน การสังเคราะห

โครงสรางระดับนาโน การ

ว ิ เ ค ร า ะ ห  ส ม บ ั ต ิ ข อ ง

โครงสรางระดับนาโน 

1. อธิบายหลักการทาง กลศาสตรควอนตัม ฟสกิสแผนใหม อุณหพลศาสตร ไดอยางถูกตอง

ตามหลักวิชาการ 

2. ใชเคร่ืองมือวัด วิเคราะหทางฟสิกส ทาง วิทยาศาสตร ทางอุตสาหกรรม ไดอยางมีทักษะ 

3. ประยุกตหลกัการทางฟสิกสกับวัสดุศาสตร (กลศาสตรควอนตัมฟสิกส แผนใหม อุณ

หพลศาสตร) 

4. เขียนรายงานผลการทดลองฉบับเต็มในหัวขอทางฟสกิสนาโนเทคโนโลย ี

5. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรู (กลศาสตร

ควอนตัม ฟสิกสแผนใหม อุณหพลศาสตร) ทางวิชาการไดตามหลักการส่ือสาร (7C)  

6. จรรยาบรรณวิชาชีพและความเปนพลเมืองดิจิทัล 

1. อธิบายหลักการทาง 

กลศาสตรควอนตัม ฟสิกส

แผนใหม อุณหพลศาสตร 

ไดอยางถูกตองตามหลกั

วิชาการ 

2. ใชเครื่องมือวัด 

วิเคราะหทางฟสิกส ทาง 

วิทยาศาสตร ทาง

🗸 🗸 🗸 🗸   🗸 🗸 🗸 



204 

รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-รายวชิา (CLOs) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-

ชุดวชิา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. รับผิดชอบตอตนเอง และมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือการทํางานรวมกับ

ผูอื่นใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีความรบัผดิชอบ 

อุตสาหกรรม ไดอยางมี

ทักษะ 

3. ประยุกตหลกัการทาง

ฟสิกสกับวัสดุศาสตร 

(กลศาสตรควอนตัมฟสิกส

แผนใหม อุณหพลศาสตร) 

4. เขียนรายงานผลการ

ทดลองฉบับเต็มในหัวขอ

ทางฟสิกสนาโนเทคโนโลย ี

5. ใชภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

การสือ่สาร ในการ

ถายทอดความรู 

(กลศาสตรควอนตัมฟสิกส

แผนใหม อุณหพลศาสตร) 

ทางวิชาการไดตาม

หลักการสื่อสาร (7C)  

6. จรรยาบรรณวิชาชีพ

และความเปนพลเมือง

ดิจิทัล 

7. รับผิดชอบตอตนเอง 

และมีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็น เพ่ือ

การทํางานรวมกับผูอื่นให

บรรลุผลสําเรจ็อยางมี

ความรับผิดชอบ 

 

ฟส323 วัสดุนาโน วัสดุ

อัจฉรยิะ และการประยุกต 

3(2-2-5) 

หลักการวัสดุนาโนและวัสดุ

อ ั จ ฉ ร ิ ยะ  ว ิ ท ยาศาสตร

สุญญากาศ การสังเคราะห

และการเตร ียมว ัสด ุนาโน 

การเตรยีมฟลม การผลิตวัสดุ

นาโนโดยการพิมพแบบลิโท

ก ร า ฟ ฟ   ก า ร ก ั ด  ก า ร

ตรวจสอบและว ิ เคราะห

สมบัติและลักษณะเฉพาะ

ของวัสดุนาโน รวมถึงสมบัติ

ทางกายภาพของวัสดุนาโน 

อนุภาคนาโนที่เปนสารกึ่งตัว

นาและโลหะ ทอคารบอนนา

โน การประยุกตใชวัสดุนาโน

และวัสดุอัจฉริยะ 

1. อธิบายหลักการทาง กลศาสตรควอนตัม ฟสิกสแผนใหม อุณหพลศาสตร ไดอยางถูกตอง

ตามหลักวิชาการ 

2. ใชเคร่ืองมือวัด วิเคราะหทางฟสิกส ทาง วิทยาศาสตร ทางอุตสาหกรรม ไดอยางมีทักษะ 

3. ประยุกตหลกัการทางฟสิกสกับวัสดุศาสตร (กลศาสตรควอนตัมฟสิกส แผนใหม อุณ

หพลศาสตร) 

4. เขียนรายงานผลการทดลองฉบับเต็มในหัวขอทางฟสกิสนาโนเทคโนโลย ี

5. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรู (กลศาสตร

ควอนตัม ฟสิกสแผนใหม อุณหพลศาสตร) ทางวิชาการไดตามหลักการส่ือสาร (7C)  

6. จรรยาบรรณวิชาชีพและความเปนพลเมืองดิจิทัล 

7. รับผิดชอบตอตนเอง และมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือการทํางานรวมกับ

ผูอื่นใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีความรบัผดิชอบ 

🗸 🗸 🗸 🗸   🗸 🗸 🗸 
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รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-รายวชิา (CLOs) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-

ชุดวชิา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ชุดวิชา การหาสมบติัและลักษณะเฉพาะของวัสด ุ(ชดุวชิาโท) 

ฟส324 การหา

ลักษณะเฉพาะของวัสดุและ

การวิเคราะหความเสียหาย 

3(2-2-5) 

หล ั ก ก าร และ ว ิ เค รา ะห

โครงสรางผล ึกโดยใชร ังสี

เอกซ ว ิ เคราะหความหนา

ของฟลม วิเคราะหพ้ืนผิวโดย

จุลทรรศนศาสตรอิเล็กตรอน 

วิเคราะหองคประกอบทาง

เคมี พันธะทางเคมี ชองวาง

พล ั งงงาน การว ิ เคราะห

สมบัติเชิงกล เชิงไฟฟา และ

เชิงความรอน ของวัสดุ กลไก

ความเสียหายในวัสดุโลหะ 

เซรามิก พอลิเมอร และวัสดุ

ประกอบ หลักการและการ

ปองก ัน การทดสอบความ

เสียหายแบบไมทําลาย 

1. อธิบายหลักการทาง ฟสิกสแผนใหม และ อุณหพลศาสตร ไดอยางถูกตองตามหลัก

วิชาการ 

2. ใชเคร่ืองมือวัด วิเคราะหทางฟสิกส ทาง วิทยาศาสตร ทางอุตสาหกรรม ไดอยางมีทักษะ 

3. ประยุกตหลกัการทางฟสิกสกับวัสดุศาสตร (ฟสิกสแผนใหม และ อุณหพลศาสตร) 

4. เขียนรายงานผลการทดลองฉบับเต็มในการวิเคราะหสมบัติและความเสียหายของวัสุด ุ

5. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการถายทอดความรู (ฟสิกสแผน

ใหมและอุณหพลศาสตร) ทางวิชาการไดตามหลักการสื่อสาร (7C)  

6. จรรยาบรรณวชิาชีพและความเปนพลเมืองดิจิทัล 

7. รับผิดชอบตอตนเอง และมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือการทํางานรวมกับ

ผูอื่นใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีความรบัผดิชอบ 

1. อธิบายหลักการทาง 

ฟสิกสแผนใหม แมเหลก็

ไฟฟา  และ อุณหพล

ศาสตร ไดอยางถูกตอง

ตามหลักวิชาการ 

2. ใชเครื่องมือวัด 

วิเคราะหทางฟสิกส ทาง 

วิทยาศาสตร ทาง

อุตสาหกรรม ไดอยางมี

ทักษะ 

3. ประยุกตหลกัการทาง

ฟสิกสกับวัสดุศาสตร 

(ฟสิกสแผนใหม แมเหลก็

ไฟฟา  และ อุณหพล

ศาสตร) 

4. เขียนรายงานผลการ

ทดลองฉบับเต็มในการ

วิเคราะหสมบัติและความ

เสียหายของวัสดถ และนา

โนเทคโนโลย ี

5. ใชภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

การสื่อสาร ในการ

ถายทอดความรู (ฟสกิส

แผนใหม แมเหล็กไฟฟา 

และอุณหพลศาสตร) ทาง

🗸 🗸 🗸 🗸   🗸 🗸 🗸 

ฟส325 การประยกุตใช

เทคโนโลยีฟสิกสวัสด ุ3(2-2-

5) 

หลักการและทฤษฎีขั้นกลาง

ของวัสดุเชิงไฟฟาของ วัสดุ

ตัวนํา วัสดุไดอิเล็กทริก วัสดุ

ไพอิโซอิเล็กทริก วัสดุเฟรโรอิ

เล ็กทร ิก  ว ัสด ุ ไพโรอ ิ เล็ก 

ต ั วน ํ ายวดย ิ ่ ง  และ การ

ประยุกตใชวัสดุเชิงไฟฟาใน

งานว ิจ ัยและอุตสาหกรรม

ตางๆ 

1. อธิบายหลักการทาง ฟสิกสแผนใหม แมเหล็กไฟฟา และ อุณหพลศาสตร ไดอยาง

ถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. ใชเคร่ืองมือวัด วิเคราะหทางฟสิกส ทาง วิทยาศาสตร ทางอุตสาหกรรม ไดอยางมีทักษะ 

3. ประยุกตหลกัการทางฟสิกสกับวัสดุศาสตร (ฟสิกสแผนใหม แมเหล็กไฟฟา และอุณหพล

ศาสตร) 

4. เขียนรายงานผลการทดลองฉบับเต็มในการวิเคราะหวัสดุเชิงไฟฟา 

5. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสือ่สาร ในการถายทอดความรู (ฟสิกสแผน

ใหม แมเหล็กไฟฟา และอุณหพลศาสตร) ทางวิชาการไดตามหลักการสื่อสาร (7C)  

6. จรรยาบรรณวิชาชีพและความเปนพลเมืองดิจิทัล 

7. รับผิดชอบตอตนเอง และมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือการทํางานรวมกับ

ผูอื่นใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีความรับผดิชอบ 

🗸 🗸 🗸 🗸   🗸 🗸 🗸 
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รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-รายวชิา (CLOs) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-

ชุดวชิา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

วิชาการไดตามหลักการ

สื่อสาร (7C)  

6. จรรยาบรรณวิชาชีพ

และความเปนพลเมือง

ดิจิทัล 

7. รับผิดชอบตอตนเอง 

และมีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็น เพ่ือ

การทํางานรวมกับผูอื่นให

บรรลุผลสําเรจ็อยางมี

ความรับผิดชอบ 

กลุมวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและอตุสาหกรรม 

ชุดวิชา เทคโนโลยีการวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม (ชดุวชิาโท) 

ฟส290 การวัดและเคร่ืองมือ

วัดในอุตสาหกรรมเบ้ืองตน 

3(2-2-5) 

หลักการพื ้นฐานของระบบ

การว ัด  ค ุณล ักษณะของ

เครื ่องว ัด หลักการทํางาน 

และการเลือกใชงานเครื่องวัด

พ ื ้ น ฐานในอ ุ ตสาหกรรม 

สําหรับการวัดความดัน การ

กระจัด อัตราการไหล แรงดัน 

อุณหภูมิ พรอมท้ังปฏิบัติการ

เกี ่ยวกับเครื ่องวัดตาง ๆ ที่

สนับสนุนเน้ือหาบรรยาย 

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและหลักการพื้นฐานทางดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส ในหวัขอ ระบบการวัด 

คุณลักษณะของเคร่ืองวัด หลักการทํางาน และการเลือกใชงานเครื่องวัดพ้ืนฐานใน

อุตสาหกรรม สําหรับการวัดความดัน การกระจัด อัตราการไหล แรงดัน อุณหภมูิ ไดถูกตอง

ตามหลักวิชาการ 

2. ใชเคร่ืองมือวัดในอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของสําหรับการทดลองระบบการวัดใน

อุตสาหกรรม 

3. ปฏิบัติการทดลองการวัดและเคร่ืองมือวัดในอุตสาหกรรมเบ้ืองตนไดอยางเปนระบบ 

4. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสารในการถายทอดความรูและนําเสนอผล

การทดลองทางการวัดและเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมในรูปแบบปากเปลาและการเขียนได

ตามหลักการส่ือสาร (7C) 

5. สืบคนขอมูลและองคความรูที่เปนปจจุบันทางดานการวัดและเคร่ืองมือวัดใน

อุตสาหกรรมโดยใชเทคโนโลยดิีจิทัล 

6. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และรายงานผลการทดลองตาม

ความเปนจริง 

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและ

หลักการพ้ืนฐานทาง

เทคโนโลยีการวัดและ

ควบคุมในอุตสาหกรรม 

ไดถูกตองตามหลัก

วิชาการ 

2. ใชเครื่องมือวัดใน

อุตสาหกรรมที่เก่ียวของ

สําหรับการทดลองระบบ

การวัดในอุตสาหกรรม 

3. เขียนชุดคําสั่งเพื่อสั่ง

การตัวควบคุมแบบพีไอดี 

และตัวควบคุมพแีอลซ ี

🗸 🗸    🗸 🗸 🗸 🗸 
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รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-รายวชิา (CLOs) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-

ชุดวชิา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ฟส291 ระบบการควบคุม

อัตโนมัติเบื้องตน 3(2-2-5) 

หลักการพื ้นฐานของระบบ

การควบคุมอัตโนมัติเบื้องตน 

การควบคุมแบบพีไอดี ตัว

ควบคุมพีแอลซ ี พรอมท้ัง

ปฏ ิบ ัต ิ กา ร เก ี ่ ย วก ั บการ

ควบค ุมแบบพ ี ไอด ี   ตั ว

ควบคุมพ ีแอลซ ี  และการ

จ ํ า ล อ ง แ บ บ ร ะ บ บ ด  ว ย

คอมพิวเตอร 

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและหลักการพื้นฐานทางดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส ในหวัขอ ระบบการ

ควบคุมอัตโนมัติเบื้องตน การควบคุมแบบพีไอดี ตัวควบคุมพีแอลซี ไดถูกตองตามหลัก

วิชาการ 

2. เขียนชุดคําสั่งเพื่อสั่งการตัวควบคุมแบบพีไอดี และตวัควบคุมพีแอลซ ี

3. ปฏิบัติการทดลองระบบการควบคุมอตัโนมัติเบ้ืองตนไดอยางเปนระบบ 

4. ประยุกตใชความรูระบบการควบคุมอัตโนมัติเบื้องตน 

5. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสารในการถายทอดความรูและนําเสนอผล

การทดลองระบบการควบคุมอัตโนมัติเบ้ืองตนในรูปแบบปากเปลาและการเขียนไดตาม

หลักการสื่อสาร (7C) 

6. สืบคนขอมูลและองคความรูที่เปนปจจบัุนทางดานระบบการควบคุมอัตโนมัตเิบื้องตน

โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

7. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และรายงานผลการทดลองตาม

ความเปนจริง 

3. ปฏิบัติการทดลอง

เทคโนโลยีการวัดและ

ควบคุมในอุตสาหกรรมได

อยางเปนระบบ 

4. ประยุกตใชความรู

เขียนชุดคําสั่งเพ่ือสั่งการ

ตัวควบคุมแบบพีไอด ีและ

ตัวควบคุมพีแอลซ ี

5. ใชภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

การสื่อสารในการ

ถายทอดความรูและ

นําเสนอผลการทดลอง

เทคโนโลยีการวัดและ

ควบคุมในอุตสาหกรรมใน

รูปแบบปากเปลาและการ

เขียนไดตามหลักการ

สื่อสาร (7C) 

6. สืบคนขอมูลและองค

ความรูที่เปนปจจุบัน

ทางดานเทคโนโลยีการวัด

และควบคุมใน

อุตสาหกรรมโดยใช

เทคโนโลยีดิจิทัล 

7. รับผิดชอบตองานที่

ไดรับมอบหมาย สงงาน

ตรงตอเวลา และรายงาน

🗸 🗸 🗸 🗸  🗸 🗸 🗸 🗸 
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รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-รายวชิา (CLOs) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-

ชุดวชิา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ผลการทดลองตามความ

เปนจริง 

ชุดวิชา การเชื่อมตอและระบบอินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่ง (ชดุวิชาโท) 

ฟส348 ระบบอินเทอรเน็ต

แหงสรรพสิ่งและอุปกรณ

อัจฉรยิะ 3(2-2-5) 

หล ักการพ ื ้นฐานของการ

สื่อสารแบบมีสายและไรสาย 

โปรโตคอลของอินเทอรเน็ต

แหงสรรพสิ่ง โครงขายแบบ

กลุมเมฆ เทคโนโลยีที่ชวยให

สรรพสิ่งรับรู ขอมูลแวดลอม 

เคร ือข ายเซนเซอร   และ

เทคโนโลยีที่ชวยใหสรรพสิ่ง

ประมวลผลขอมูลของตนเอง

ได พรอมทั้งเขียนโปรแกรม

สําหรับควบคุมอินเทอรเน็ต

แหงสรรพสิ่งขั้นตนได 

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและหลักการพื้นฐานของการสื่อสารแบบมีสายและไรสาย โปรโตคอล

ของอินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่ง โครงขายแบบกลุมเมฆ เทคโนโลยีที่ชวยใหสรรพส่ิงรับรูขอมูล

แวดลอม เครือขายเซนเซอร และเทคโนโลยีที่ชวยใหสรรพสิ่งประมวลผลขอมูลของตนเอง

ได ไดถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. ปฏิบัติการทดลองทางการเชื่อมตอระบบอินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่งไดอยางเปนระบบ 

3. เขียนโปรแกรมควบคุมอินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่งข้ันตน 

5. ประยุกตใชความรูระบบอินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่งเพ่ือสรางชิ้นงานทางดานระบบ

อินเทอรเน็ตแหงสรรพส่ิงและอุปกรณอัจฉริยะ 

6. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสารในการถายทอดความรู การนําเสนอผล

การทดลอง และการนําเสนอผลการทําโครงงานขนาดเล็กที่เกี่ยวของกับระบบอนิเทอรเน็ต

แหงสรรพสิ่งในรูปแบบปากเปลาและการเขียนไดตามหลักการส่ือสาร (7C) 

7. สืบคนขอมูลและองคความรูที่เปนปจจุบันทางดานระบบอินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่งโดยใช

เทคโนโลยีดิจิทัล 

8. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และรายงานผลการทดลองตาม

ความเปนจริง 

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและ

หลักการพ้ืนฐานของการ

เช่ือมตอและระบบ

อินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่ง 

ไดถูกตองตามหลัก

วิชาการ 

2. ปฏิบัติการทดลองการ

เช่ือมตอและระบบ

อินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่ง

ไดอยางเปนระบบ 

3. เขียนโปรแกรมควบคุม

การเช่ือมตอและระบบ

อินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่ง

5. ประยุกตใชความรูการ

เช่ือมตอและระบบ

อินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่ง 

6. ใชภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

การสื่อสารในการ

ถายทอดความรู การ

นําเสนอผลการทดลอง 

และการนําเสนอผลการ

ทําโครงงานขนาดเล็กที่

เก่ียวของกับการเชื่อมตอ

🗸 🗸 🗸 🗸  🗸 🗸 🗸 🗸 

ฟส349 การเชื่อมตอและ

ส่ือสารขอมูลในระบบแอ

นะล็อกและดจิิทัลสําหรับ

การประยกุตในอุตสาหกรรม 

3(2-2-5) 

ห ล ั ก ก า ร พ ื ้ น ฐ า น ท า ง

อ ิ เล ็กทรอน ิกส   ในห ัวขอ 

เซนเซอรชนิดตาง ๆ หลักการ

ดิจิทัลเบื้องตน การเชื ่อมตอ

ระบบแอนะล็อกและดิจิทัล 

และการสื ่อสารขอมูลแบบ

ดิจ ิทัล ใช เครื ่องมือวัดทาง

ไฟฟ  า ในการปฏ ิบ ัต ิ กา ร

ทดลองเช ื ่อมต อเซนเซอร 

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและหลักการพื้นฐานของเซนเซอรชนิดตาง ๆ การเช่ือมตอระบบแอนะล็

อกและดิจิทัล และการสื่อสารขอมูลแบบดิจิทัล ไดถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. ใชมัลติมิเตอร ออสซลิโลสโคป เครื่องกําเนิดสัญญาณ และอปุกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

สําหรับการทดลองและการสรางวงจรเชือ่มตอและสื่อสารขอมูลระหวางระบบแอนะล็อก

และดิจิทัล 

3. ปฏิบัติการทดลองทางการเชื่อมตอ และส่ือสารขอมูลระหวางระบบแอนะล็อกและดิจิทัล

ไดอยางเปนระบบ 

4. เขียนโปรแกรมควบคุมการเช่ือมตอและสื่อสารขอมูลระหวางระบบแอนะล็อกและระบบ

ดิจิทัล 

🗸 🗸  🗸  🗸 🗸 🗸 🗸 
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รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-รายวชิา (CLOs) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-

ชุดวชิา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

การเชื่อมตอระบบแอนะล็อก

และดิจ ิทัล และการสื ่อสาร

ขอมูลดิจิทัล เขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอรเพื่อควบคุมการ

เชื ่อมตอและสื ่อสารขอมูล

ระหวางระบบแอนะล็อกและ

ดิจิทัลเพื่อการประยุกตใชกับ

งานอุตสาหกรรม 

5. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสารในการถายทอดความรู การนําเสนอผล

การทดลองที่เกี่ยวของกับการเชื่อมตอและสื่อสารขอมูลระหวางระบบแอนะล็อกและดิจิทัล

กับการทดลองทางฟสิกสในรูปแบบปากเปลาและการเขยีนไดตามหลักการส่ือสาร (7C) 

6. สืบคนขอมูลและองคความรูที่เปนปจจุบันทางดานการเชื่อมตอและสื่อสารขอมูลระหวาง

ระบบแอนะลอ็กและดิจิทัลโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

7. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และรายงานผลการทดลองตาม

ความเปนจริง 

และระบบอินเทอรเน็ต

แหงสรรพสิ่งในรูปแบบ

ปากเปลาและการเขียนได

ตามหลักการสื่อสาร (7C) 

7. สืบคนขอมูลและองค

ความรูที่เปนปจจุบัน

ทางดานการเชื่อมตอและ

ระบบอินเทอรเน็ตแหง

สรรพสิ่งโดยใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

8. รับผิดชอบตองานที่

ไดรับมอบหมาย สงงาน

ตรงตอเวลา และรายงาน

ผลการทดลองตามความ

เปนจริง 

ชุดวิชา เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (ชดุวิชาโท) 

ฟส372 การเรียนรูของ

เครื่องเบื้องตน 3(2-2-5) 

ห ล ั ก ก า ร พ ื ้ น ฐ า น ข อ ง

ปญญาประดิษฐ การเรียนรู

ของเครื ่อง การเรียนรู  เชิง

แนวค ิด การเร ียนร ู  แบบ

ผูสอน การเรียนรู แบบการ

ถ ด ถ อ ย  ก า ร แ บ  ง แ ย ก

ประเภท การเรียนรูแบบไมมี

ผู สอน การแบงกลุ มขอมูล

แบบเคม ีน การแบ งกลุ ม

ข อมูลตามลําด ับชั ้น และ

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและหลักการพื้นฐานการเรียนรูของเครื่องเบื้องตน ในหัวขอ 

ปญญาประดิษฐ การเรียนรูของเครื่อง การเรียนรูเชิงแนวคิด การเรียนรูแบบผูสอน การ

เรียนรูแบบการถดถอย การแบงแยกประเภท การเรียนรูแบบไมมีผูสอน การแบงกลุมขอมูล

แบบเคมีน การแบงกลุมขอมูลตามลําดบัชั้น และแบบจําลองการผสมของเกาส ไดถูกตอง

ตามหลักวิชาการ 

2. เขียนชุดคําสั่งที่เกี่ยวของกบัการเรียนรูของเครื่องเบ้ืองตน 

3. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสารในการถายทอดความรูการเรียนรูของ

เครื่องเบ้ืองตนในรูปแบบปากเปลาและการเขียนไดตามหลักการสื่อสาร (7C) 

4. สืบคนขอมูลและองคความรูที่เปนปจจุบันทางดานการเรียนรูของเครื่องเบ้ืองตนโดยใช

เทคโนโลยีดิจิทัล 

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและ

หลักการพ้ืนฐานทางดาน

เทคโนโลยี

ปญญาประดิษฐ ได

ถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. เขียนชุดคําสั่งท่ี

เก่ียวของกับเทคโนโลยี

ปญญาประดิษฐ 

3. ใชภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

🗸 🗸  🗸 🗸  🗸 🗸 🗸 
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รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-รายวชิา (CLOs) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง-

ชุดวชิา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

แบบจ ําลองการผสมของ

เกาส 

5. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และรายงานผลการทดลองตาม

ความเปนจริง 

การสื่อสารในการ

ถายทอดความรูเทคโนโลยี

ปญญาประดิษฐในรูปแบบ

ปากเปลาและการเขียนได

ตามหลักการสื่อสาร (7C) 

4. สืบคนขอมูลและองค

ความรูที่เปนปจจุบัน

ทางดานเทคโนโลยี

ปญญาประดิษฐโดยใช

เทคโนโลยีดิจิทัล 

5. รับผิดชอบตองานที่

ไดรับมอบหมาย สงงาน

ตรงตอเวลา และรายงาน

ผลการทดลองตามความ

เปนจริง 

ฟส373 การเรียนรูของ

เครื่องสําหรับการวิเคราะห

ขอมูล 3(2-2-5) 

การเตรียมขอมูล การเลือก

และการฝกฝนแบบจําลอง

สําหรับวิเคราะหขอมูล การ

จําแนกขอมูล ระบบโครงขาย

ประสาทและการเรียนรู เชิง

ล ึก และประยุกตใชระบบ

โครงข ายประสาทส ําหรับ

วิเคราะหขอมูล 

1. อธิบาย ทฤษฎ ีและหลักการพื้นฐานทางดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส ในหวัขอ การเตรียมขอมูล 

การเลือกและการฝกฝนแบบจําลองสําหรับวิเคราะหขอมูล การจําแนกขอมูล ระบบ

โครงขายประสาทและการเรียนรูเชิงลึก ไดถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. เขียนชุดคําสั่งการเรียนรูของเคร่ืองสําหรับการวิเคราะหขอมูล 

4. ประยุกตใชประบบโครงขายประสาทสําหรับวิเคราะหขอมูล 

5. ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสารในการถายทอดความรูการเรียนรูของ

เครื่องสําหรับการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบปากเปลาและการเขียนไดตามหลักการส่ือสาร 

(7C) 

6. สืบคนขอมูลและองคความรูที่เปนปจจุบันทางดานการเรียนรูของเคร่ืองสําหรับการ

วิเคราะหขอมูลโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

7. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงงานตรงตอเวลา และรายงานผลการทดลองตาม

ความเปนจริง 

🗸 🗸  🗸 🗸  🗸 🗸 🗸 
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ชื่อชุดวิชา รหัสชุดวิชา 

ฟสิกสพื้นฐาน 1 1A 

ฟสิกสพื้นฐาน 2 1B 

ฟสิกสมลูฐาน 1 2A 

ฟสิกสมลูฐาน 2 2B 

ฟสิกสมลูฐาน 3 3A 

ฟสิกสมลูฐาน 4 3B 

การฝกประสบการณและโครงงานวิจัย  4A 

คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส  4B 

ฟสิกสเชิงทฤษฎี  4C 

ฟสิกสเชิงคํานวณ  4D 

ฟสิกสของอนุภาคมลูฐาน  4E 

จักรวาลวิทยา และฟสิกสดาราศาสตร  4F 

การประยุกตดาราศาสตร  4G 

โลกศาสตร  4H 

สภาพอากาศและภูมอิากาศโลก  4I 

ฟสิกสวัสดุ  4J 

การประยุกตใชฟสิกสวัสดุ  4K 

ระบบดิจิทัลและการเก็บขอมูล  4L 

เทคโนโลยีทางแสง  4M 

ฟสิกสสาํหรับอุตสาหกรรม  4N 

การประยุกตใชฟสิกสอะตอม  4O 

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม  4P 

ฟสิกสรวมสมยั  4Q 

ฟสิกสบูรณาการ  4R 

เทคโนโลยีพลังงาน  4S 

สหกิจศกึษาและโครงงานวิจัย  4T 

คณิตศาสตรและดาราศาสตร 5A 

ฟสิกสของสสารควบแนนและฟสิกสเชิงคาํนวณ 5B 5B 

ทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟาและกลศาสตรควอนตัม 5C 

ฟสิกสวัสดุเบื้องตน และฟสิกสสถานะของแข็ง 5D 

เทคโนโลยีระดับนาโน 5E 

การหาสมบัติและลักษณะเฉพาะของวัสดุ 5F 

เทคโนโลยีการวดัและควบคุมในอุตสาหกรรม  5G 

การเช่ือมตอและระบบอินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่ง  5H 

เทคโนโลยีปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมลู 5I 

 


