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5.3 ภาษาที่ใช้ 
 ภาษาไทย   เอกสารและต าราที่ใช้ในการเรียนการสอนเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 
5.4 การรับเข้าศึกษา 

รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารได้เป็นอย่างดี 
 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
      - 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

         

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
เริ่มใช้หลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
คณะกรรมการระดับปริญญาตรีเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 60 
สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่  6/2560   เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในปีการศึกษา 2562 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 นักวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์ ประจ าสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันวิจัย 
8.2 นักวิจัยด้านฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์ ประจ าหน่วยวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนหรือ

ภาคอุตสาหกรรม 
8.3 นักวิชาการทางการศึกษาด้านฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์ ในสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานวิจัย 
8.4 ผู้ประกอบการหรือตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์หรือเครื่องมือในงานวิศวกรรม 
8.5 ผู้ควบคุมคุณภาพการผลิตและกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม 
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4. กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology) 

5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value 
Services) 

ประเทศไทย 4.0 จึงเป็นการถักทอเชื่อมโยงเทคโนโลยีเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย โดยใช้พลังประชารัฐในการขับเคลื่อนผนวกกับผู้มีส่วนร่วมหลักคือภาคเอกชน ภาคการเงิน การ
ธนาคาร มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยต่างๆ โดยเน้นตามความถนัดและจุดเด่นของแต่ละองค์กร และมีภาครัฐ
เป็นผู้สนับสนุน ดังนั้นการที่ประเทศจะเป็น ประเทศไทย 4.0 ได้จักต้องมีการวางแผนเพ่ือเสริมสร้างรากฐาน
และโครงสร้างที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนประเทศ 

  

11.2   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

จากผลของการปฏิรูปการศึกษาในปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ส่งผลให้การศึกษาพัฒนาไปสู่การเป็น
กลไกเพ่ือการพัฒนาคน  พัฒนาสังคม  เป็นพลังขับเคลื่อนและเป็นภูมิคุ้มกัน  โดยการสร้างและพัฒนาเด็กให้มี
ความพร้อมด้านสติปัญญา อารมณ์และศีลธรรม  พัฒนาเยาวชนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีคุณภาพ  พัฒนา
ก าลังคนให้มีสมรรถนะสูงขึ้น  นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้รู้ ปราชญ์ และผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ น าความรู้มา
ถ่ายทอด จัดการความรู้ ในระดับชุมชนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน สถาบันการศึกษา ให้
เป็นกลไกในการพัฒนาการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2551: 78) 

ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยต้องเผชิญในอนาคต แม้ว่าความมุ่งหวังของการ
ปฏิรูปการศึกษาจะต้องการพัฒนาคุณภาพ สมรรถนะของเยาวชนให้มีคุณภาพสูงขึ้น ผลของการพัฒนาคุณภาพ
คนด้านการศึกษามีการขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 8.5 ปี ในปี 
พ.ศ. 2548 เป็น 8.8 ปี ในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดให้จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย
เป็น 9.5 ปี ก็ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552) นอกจากนี้ 
ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้กับการน าไปใช้ของคนไทยยังอยู่ในระดับต่ า คุณภาพการศึกษาทุกระดับ
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งก าลังคนระดับกลางและระดับสูงยังขาดแคลนทั้งปริมาณและคุณภาพ จึงเป็น
จุดอ่อนของไทยในการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ และเป็นจุดฉุดรั้งการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1   การพัฒนาหลักสูตร 
จากสถานการณ์การเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ภาควิชาฟิสิกส์ได้เล็งเห็นคุณประโยชน์ในการเป็น

ส่วนหนึ่งเพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนาองค์ความรู้สู่การต่อยอดให้กับกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ข้างต้น จึงได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยได้ท าปรับปรุง
รายวิชาที่เน้นความรู้ทางด้านเทคโนโลยีผนวกกับรายวิชาทฤษฎีทางฟิสิกส์ให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
มีคุณค่าและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
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นอกจากนั้นเพ่ือให้เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทีจ่ าเป็นต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม 
มีความรอบรู้ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การจัดการศึกษาจึงควรตอบสนองพันธกิจเพ่ือเตรียมทรัพยากร
บุคคลให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม
และทั่วถึง โดย (1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยควรปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่
เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) (2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิม
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัด การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา (3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการ
คัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการ ประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ (4) 
ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษา  ภาควิชาฟิสิกส์ได้
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม และมุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  โดยตระหนักถึงบทบาทในการผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพ   เพ่ือเป็นบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งด้านวิชาการ ควบคู่กับสมรรถนะในการท างาน    
คณะวิทยาศาสตร์จึงออกแบบหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  มาตรฐานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
ผนวกกับการพัฒนา/บ่มเพาะนิสิตตามสมรรถนะเฉพาะ/ค่านิยม (Core value) SCI ซึ่งหมายถึง Scientific 
Excellence, Corporate and Social Responsibility,  International Recognition และมี คุณลั ก ษ ณ ะ
ตามอัตลักษณ์บัณฑิตของ มศว  9 ประการ คือ (1) ใฝ่รู้ตลอดชีวิต  (2) คิดเป็น ท าเป็น  (3) หนักเอา เบาสู้  (4) 
รู้กาลเทศะ  (5) เปี่ยมจิตส านึกสาธารณะ  (6) มีทักษะสื่อสาร  (7) อ่อนน้อมถ่อมตน  (8) งามด้วยบุคลิก  (9) 
พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ เพ่ือยกระดับคุณภาพบัณฑิตที่ต้องได้รับการพัฒนาคนสู่ความเป็นมืออาชีพตาม
บริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงด้วยการให้ความรู้ทางวิชาการ ควบคู่กับการเสริมสร้างความสามารถและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่พึงมีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามนโยบายการศึกษาของชาติ  ความ
ต้องการของชุมชนและสังคม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

13.   ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
  นิสิตเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจากส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  เรียนรายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะจากคณะวิทยาศาสตร์  และเรียนรายวิชาเลือกเสรีจากคณะต่างๆในมหาวิทยาลัย  โดยมีการบริหารจัดการ
ดังนี้ 

13.1 รายวิชาที่คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นเปิดสอนให้ 
- 

13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
       ฟส 103 ฟิสิกส์ 1 เปิดสอนให้หลักสูตร วท.บ. อื่นของคณะวิทยาศาสตร์ 

                     ฟส 183 ปฎิบัติการฟิสิกส์ 1 เปิดสอนให้หลักสูตร วท.บ. อื่นของคณะวิทยาศาสตร์ 
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13.3 การบริหารจัดการ 
       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับคณะ/ภาควิชา/   
สาขาวิชา อาจารย์ผู้สอนและนิสิต ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด าเนินการ/ก ากับ/ดูแลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยเฉพาะในเรื่องของ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมอาจารย์ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชาได้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา 

 
 

หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 
ความเจริญงอกงามทางสติปัญญาบนรากฐานของความเข้าใจธรรมชาติด้วยหลักการทาง ฟิสิกส์ และ

ฟิสิกส์ประยุกต ์

1.2 ความส าคัญ 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์จ าเป็นต้องอาศัยรากฐานของทฤษฎี  และหลักการทางความคิด เจตคติ

วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกันในทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อันจะน าไปสู่การสร้างสรรค์งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มี
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ  ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ถูกก าหนดโดยกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ของแต่ละสาขารายวิชา  ดังนั้นภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ จึงมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านฟิสิกส์ ด้วยการบูรณาการตรรกะทางด้านความคิดและ
หลักการกลไกธรรมชาติของแต่ละรายวิชา ให้มีความสอดคล้องกันและเอ้ือต่อการเข้าใจวิทยาศาสตร์วิชาเอกอ่ืน
ที่สัมพันธ์กันได้อย่างบูรณาการ 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรม การพัฒนาประเทศเพ่ือเปลี่ยน
ผ่านไปสู่สังคมดังกล่าวจึงต้องอาศัยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ซึ่งมีพ้ืนฐานมา
จากองค์ความรู้ทางด้านฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์เข้ามาประกอบ จึงมีความจ าเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้อง
ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์ควบคู่กัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ หลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จึงได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรโดยแยกเป็น 2 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอก
ฟิสิกส์ และ วิชาเอกฟิสิกส์ประยุกต์  

วิชาเอกฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานที่ส าคัญในการศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางธรรมชาติ
เพ่ือท าความเข้าใจ สร้างองค์ความรู้ ในการอธิบายและท านายปรากฏการณ์ต่างๆ โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อต่อยอดในการสร้างสรรค์องค์ความรู้รวมไปถึงนวัตกรรมใหม่ๆ  

วิชาเอกฟิสิกส์ประยุกต์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศด้านต่างๆรวมถึงภาคอุตสาหกรรม ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยี และ
การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมต่างๆ จนกระทั่งสามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใน
อนาคต 
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ ในพื้นฐานทางฟิสิกส์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางฟิสิกส์ทฤษฎี ดาราศาสตร์ 
อิเล็กทรอนิกส์ และฟิสิกส์ประยุกต์ตามกลุ่มวิชาเอกที่นิสิตเลือกเรียน  

2. มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยมีความรู้พ้ืนฐานทางฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์
อย่างเพียงพอเพ่ือศึกษาต่อในระดับสูงหรือเชื่อมโยงไปสู่การท างานในภาคอุตสาหกรรมได้ 

3. มีความรู้ทันสมัยและสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

4. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ความเข้าใจด้านการสื่อสาร ควบคู่กับอัตลักษณ์นิสิต มศว และ SCI 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 
1.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอนทุกปี
การศึกษา 

2.1  มีการประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน 
2.2  มีการประชุมเพ่ือพิจารณา 
แนวทางการพัฒนา และปรับปรุง 
การจัดการเรียนการสอน 

2.1.1  รายงานผลการเรียนรู้ 
และ/หรือ ผลการจัดการเรียน
การสอน (มคอ. 3-7) 
2.1.2  เอกสารการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน/กลยุทธ์ 
การสอน (มคอ. 3-7) 

2.2  มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และเทคโนโลยี รวมถึงมาตรฐานของ
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย 

2.2  วิเคราะห์และวิพากษ์
หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้
มีส่วนได้เสีย 

2.2.1  รายงานผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตร (มคอ. 7) 
2.2.2  ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ได้งานท าและการ
ประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี 
2.2.3  ระดับความพึงพอใจของ
นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้
บัณฑิต 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  

หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2559 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2559 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   
 ภาคต้น           เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
 ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
 ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 
 (ท้ังนี้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ เรื่องการเปิดภาคเรียน) 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า 
2.2.2  มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
2.3.1  มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ้ืนฐานไม่เพียงพอ และขาดทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
2.3.2  มีทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ค่อนข้างน้อย 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
2.4.1  จัดอบรมรายวิชาพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพ่ือปรับพ้ืนความรู้และ

เตรียมความพร้อมให้นิสิต 
2.4.2  จัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ  และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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2.5  แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
  

 

ระดับ 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60 
ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 60 60 

หน่วย : คน 

 
โดยรับนิสิตรวมทั้งสองวิชาเอกจ านวน 60 คน เพื่อเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 และก าหนดให้นิสิตเลือก

วิชาเอกก่อนขึ้นชั้นปีที่ 2 โดยแต่ละวิชาเอกจะมีจ านวนนิสิตไม่เกิน 30 คน 
หมายเหตุ หลังจากเลือกวิชาเอกแล้ว นิสิตยังสามารถย้ายวิชาเอกได้ โดยก าหนดให้การย้ายต้องเสร็จสิ้นก่อน
เริ่มศึกษาในชั้นปีที่ 3 โดยเป็นไปตามมติที่ประชุมของภาควิชาฟิสิกส์และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1  งบประมาณรายรับ  เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ 
 
  

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี  
2560 

ปี  
2561 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปี
การศึกษา   
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จ านวนรับ) 

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 

รวมรายรับ 2,400,000 4,800,000 7,400,000 9,060,000 9,600,000 

**(ค่าธรรมเนียม 40000 บาท * 1 ปี x จ านวนรับ 60 คน) 
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  2.6.2  ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมวดการจัดการเรียนการสอน           

1. ค่าสอน (ค่าตอนแทนอาจารย์
พิเศษและคณะร่วมสอน) 

100,000 200,000 300,000 400,000 400,000 

2. ค่าวัสดุ (วัสดุส านักงานและ
วัสดุการเรียนการสอน) 

100,000 200,000 300,000 400,000 400,000 

3. ทุนและกิจกรรมนิสิต 50,000 100,000 150,000 200,000 200,000 

4. งบพัฒนาบุคลากร 100,000 200,000 300,000 400,000 400,000 

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

6. คา่ใช้จ่ายส่วนกลางของคณะ 435,000 870,000 1,305,000 1,740,000 1,740,000 

7. ค่าสาธารณูปโภค 200,000 400,000 600,000 800,000 800,000 

8. ค่าพัฒนาสถานที่ ครุภัณฑ์ 300,000 600,000 900,000 1,200,000 1,200,000 

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

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 
     

1. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย 
(950 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

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

2. ค่าบ ารุงห้องสมุด  
(900 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

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

3. ค่าบ ารุงฝ่ายกิจการนิสิต (850 
บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

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

4. ค่ากองทุนคอมพิวเตอร์  
(650 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

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

5. ค่าบ ารุงด้านการกีฬา  
(300 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

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

รวมรายจ่าย 
2,203,000 4,406,000 6,609,000 8,812,000 8,812,000 

* คิดจ านวนนิสิต 60 คน      
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3.1.3   รายวิชา  

3.1.3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต โดยเลือกจากกลุ่มวิชาบังคับ 20 หน่วยกิต 
และกลุ่มวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต ดังนี้ 

1. วิชาบังคับ   

ก าหนดให้เรียน  ไม่น้อยกว่า  20  หน่วยกิต  จากกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่ม
บูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) และกลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) ดังนี้ 

  1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 

 1.1.1  ภาษาไทย  ก าหนดให้เรียน  3  หน่วยกิต ดังนี้ 
มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
SWU 111                  Thai for Communication  
   
 1.1.2  ภาษาอังกฤษ  ก าหนดให้เลือกเรียน  6  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้ 
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 121 English for Effective Communication 1   
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 122 English for Effective Communication 2  
   
                       1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 
 ก าหนดให้เรียน 3  หน่วยกิต  ดังนี้ 
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล  3(3-0-6) 
SWU 141 Life in a Digital World  
   
                       1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
 ก าหนดให้เรียน 8  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้  
มศว 151 การศึกษาท่ัวไปเพื่อพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6) 
SWU 151 General Education for Human Development  
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ 2(2-0-4) 
SWU 161 Human in Learning Society  
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6) 
SWU 261 Active Citizens 
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 2 วิชาเลือก  

ก าหนดให้เรียน  ไม่น้อยกว่า  10  หน่วยกิต  จากกลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) และกลุ่มวิชาพลานามัย ดังนี้ 
                       2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 
 ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้ 
มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม 2(1-2-3) 
SWU 241 Digital Technology and Society Trends  
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
SWU 242 Mathematics in Daily Life  
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6) 
SWU 243 Personal Financial Management  
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี 3(3-0-6) 
SWU 244 Science for Better Life and Environment  
มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 2(2-0-4) 
SWU 245 Science, Technology and Society  
มศว 246 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ 2(2-0-4) 
SWU 246 Healthy Lifestyle  
มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต 2(1-2-3) 
SWU 247 Food for Life  
มศว 248 พลังงานทางเลือก 2(2-0-4) 
SWU 248 Alternative Energy  
มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล 2(1-2-3) 
SWU 341 Business in a Digital World  
 
                       2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
 ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 5  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้  
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์ 2(1-2-3) 
SWU 251 Music and Human Spirit  
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
SWU 252 Aesthetics for Life  
มศว 253 สุนทรียสนทนา 2(1-2-3) 
SWU 253 Dialogue  
มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์   2(1-2-3) 
SWU 254 Art and Creativity  
มศว 255 ธรรมนูญชีวิต 2(1-2-3) 
SWU 255 Constitution for Living  
มศว 256 การอ่านเพ่ือชีวิต 2(2-0-4) 
SWU 256 Reading for Life  
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มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา 2(2-0-4) 
SWU 257 Literature for Intellectual Powers  
มศว 258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ 2(2-0-4) 
SWU 258 Arts of Speaking and Presentation  
มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม 2(2-0-4 
SWU 262 History and Effects on Society  
มศว 263 มนุษย์กับสันติภาพ 2(2-0-4) 
SWU 263 Human and Peace  
มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม 2(2-0-4) 
SWU 264 Human in Multicultural Society  
มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 
SWU 265 Economic Globalization  
มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2(2-0-4) 
SWU 266 Sufficiency Economy  
มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่ 2(2-0-4) 
SWU 267 Principles of Modern Management  
มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย 2(1-2-3) 
SWU 268 Social Study by Research  
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 
SWU 351 Personality Development  
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(3-0-6) 
SWU 352 Philosophy and Thinking Process  
มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม 3(3-0-6) 
SWU 353 Logical Thinking and Ethics  
มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม 3(2-2-5) 
SWU 354 Creativity and Innovation  
มศว 355 พุทธธรรม 3(3-0-6) 
SWU 355 Buddhism  
มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการด าเนินชีวิต 2(2-0-4) 
SWU 356 Social Psychology for Living  
มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม 2(2-0-4) 
SWU 357 Mental Health and Society Adaptability    
มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม 2(1-2-3) 
SWU 358 Creative Activities for Life and Social Development  
มศว 361 มศว เพื่อชุมชน 

 
 
 

3(1-4-4) 
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SWU 361 SWU for Communities  
มศว 362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2(1-2-3) 
SWU 362 Local Wisdom  
มศว 363 สัมมาชีพชุมชน 2(1-2-3) 
SWU 363 Ethical Careers for Community  
มศว 364 กิจการเพ่ือสังคม 2(1-2-3) 
SWU 364 Social Enterprise  
   
                       
2.3 กลุ่มวิชา
พลานามัย 

  

 ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 2  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้  
มศว 131 ลีลาศ        1(0-2-1) 
SWU 131 Social Dance  
มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล 1(0-2-1) 
SWU 132 Personal Fitness  
มศว 133 การวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 
SWU 133 Jogging for Health  
มศว 134 โยคะ  1(0-2-1) 
SWU 134 Yoga  
มศว 135 ว่ายน้ า 1(0-2-1) 
SWU 135 Swimming  
มศว 136 แบดมินตัน 1(0-2-1) 
SWU 136 Badminton  

มศว 137 เทนนิส 1(0-2-1) 
SWU 137 Tennis  
มศว 138 กอล์ฟ 1(0-2-1) 
SWU 138 Golf  
มศว 139 การฝึกโดยการใช้น้ าหนัก 1(0-2-1) 
SWU 139 Weight Training  
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    3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต ดังนี้ 
  1.   วิชาแกน ก าหนดให้เรียน 25 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้ 

  1.1  วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ก าหนดให้เรียน 18 หน่วยกิต  
ดังนี้ 

คณ 115 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
MA 115 Calculus I  
คณ 116 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
MA 116 Calculus II  
คม 100 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
CH 100 General Chemistry I  
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-2-1) 
CH 190 General Chemistry  Laboratory  I  
ชว 101 ชีววิทยา  1 3(3-0-6) 
BI 101 Biology  I  
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา  1 1(0-2-1) 
BI 191 Biology  Laboratory  I  
ฟส 103 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 
PY 103 Physics I  
ฟส 183 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-0) 
PY 183 Physics Laboratory I  

 
                           1.2  วิชาแกนเฉพาะสาขา ก าหนดให้เรียน 7 หน่วยกิต ดังนี้ 

ฟส 104 ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 
PY 104 Physics II  
ฟส 184 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-0) 
PY 184 Physics Laboratory II  
ฟส 171 คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 
PY 171 Mathematics for Physicists I 
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2.   วิชาเฉพาะด้าน ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 70 หน่วยกิต 
         

แผนที่ 1 สาขาวิชาฟิสิกส์ วิชาเอกฟิสิกส์ 
 2.1 วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ก าหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

วทศ 301 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(2-2-5) 
SCI 301 English for Science I  
วทศ 302 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(2-2-5) 
SCI 302 English for Science II 

 
 

  2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 49 หน่วยกิต จากรายวิชา 
ต่อไปนี้ 
 
ฟส 211 คลื่นและการสั่น 3(3-0-6) 
PY 211 Waves and Vibrations  
ฟส 212 กลศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
PY 212 Mechanics I  
ฟส 221 ฟิสิกส์อุณหภาพและฟิสิกส์สถิติ 3(3-0-6) 
PY 221 Thermal and Statistical Physics  
ฟส 241 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3(2-2-5) 
PY 241 Electric Circuit Analysis  
ฟส 251 ฟิสิกส์แผนใหม่ 3(3-0-6) 
PY 251 Modern Physics  
ฟส 252 กลศาสตร์ควอนตัม 1 3(3-0-6) 
PY 252 Quantum Mechanics I  
ฟส 272 คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 
PY 272 Mathematics for Physicists II  
ฟส 273 การใช้และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในฟิสิกส์ 3(2-2-5) 
PY 273 Using and Programming Computer in Physics  
ฟส 275 คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 3 3(3-0-6) 
PY 275 Mathematics for Physicists III  
ฟส 312 กลศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
PY 312 Mechanics II  
ฟส 331 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 1 3(3-0-6) 
PY 331 Solid State Physics I  
ฟส 342 แม่เหล็กไฟฟ้า 1  3(3-0-6) 
PY 342 Electromagnetism I 
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ฟส 343 แม่เหล็กไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 
PY 343 Electromagnetism II  
ฟส 353 กลศาสตร์ควอนตัม 2 3(3-0-6) 
PY 353 Quantum Mechanics II  
ฟส 385 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 1 2(1-3-2) 
PY 385 Advanced Physics Laboratory I  
ฟส 386 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 2 2(1-3-2) 
PY 386 Advanced Physics Laboratory II  
ฟส 491 โครงงานฟิสิกส์ 2(0-6-0) 
PY 491 Physics Project  
ฟส 492 สัมมนาฟิสิกส์ 1(0-2-1) 
PY 492 Physics Seminar   

     
 

2.3  วิชาเฉพาะด้านเลือก นิสิตแผนที่ 1 ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดย
เลือกจากรายวิชาใดก็ได้จากกลุ่ม กลุ่มฟิสิกส์ทั่วไป กลุ่มฟิสิกส์ทฤษฎี กลุ่มฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และกลุ่มวิชา
หัวข้อพิเศษและฝึกงาน 
 
กลุ่มฟิสิกส์ท่ัวไป 

 
ฟส 355 

 
สเปกตรัมของอะตอมและโมเลกุล        

 
3(3-0-6) 

PY 355 
ฟส 362 
PY 362 
ฟส 377 
PY 377 
ฟส 413 
PY 413 
ฟส 418 
PY 418 
ฟส 419 
PY 419 
ฟส 435 
PY 435 
ฟส 436 
PY 436 
ฟส 463 
PY 463 

Atomic and Molecular Spectra 
การวัดและเครื่องมือ 
Measurements and Instruments 
การเขียนโปรแกรมภาษาซี++ ในฟิสิกส์ 
C++ Programming in Physics 
สวนศาสตร์และการประยุกต์ 
Acoustics and Applications 
พลศาสตร์อลวน 
Choatic Dynamics 
กลศาสตร์ของไหล 
Fluid Mechanics 
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
Nuclear Physics 
ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 2 
Solid State Physics II 
ทฤษฏีเซลล์แสงอาทิตย์ 
Theory of Solar Cells 

 
3(3-0-6) 

 
3(2-2-5) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 
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ฟส 464 
PY 464 
ฟส 465 
PY 465 
ฟส 467 
PY 467 
ฟส 468 
PY 468 
ฟส 469 
PY 469 
ฟส 478 
 
PY 478 
 
 
 

พลังงานทดแทน 
Renewable Energy 
การตรวจสอบและควบคุมมลพิษ 
Pollution Detection and Control 
ธรณีฟิสิกส์เบื้องต้น 
Introduction to Geophysics 
อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น 
Introduction to Meteorology 
ฟิสิกส์บรรยากาศเบื้องต้น 
Introduction to Atmospheric Physics 
การค านวณเชิงตัวเลขและอรรถประโยชน์ส าหรับฟิสิกส์ระเบียบวิธีเชิง
ตัวเลขและการประยุกต์ 
Numerical Computing and Utilities for Physics Numerical 
Methods and Applications 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(2-2-5) 
 
 
 
 

กลุ่มฟิสิกส์ทฤษฎี 
 

 

ฟส 423 ฟิสิกส์เชิงสถิติ 3(3-0-6) 
PY 423 Statistical Physics  
ฟส 432 ฟิสิกส์พลาสมาเบื้องต้น 3(3-0-6) 
PY 432 Introduction to Plasma Physics  
ฟส 447 ปรากฏการณ์แม่เหล็กเบื้องต้น 3(3-0-6) 
PY 447 
ฟส 451 
PY 451 

Introduction to Magnetic Phenomena 
ทฤษฎีกลุ่มเบื้องต้น 
Introduction to Group Theory 

 
3(3-0-6) 

ฟส 452 ทฤษฎีสนามควอนตัมเบื้องต้น 3(3-0-6) 
PY 452 Introduction to Quantum Field Theory  
ฟส 455 สภาพโน้มถ่วงเบื้องต้นและทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป 3(3-0-6) 
PY 455 Introduction to Gravitation and General Theory of Relativity  
ฟส 456 ทฤษฎีสตริงเบื้องต้น 3(3-0-6) 
PY 456 Introduction to String Theory  
ฟส 457 กลศาสตร์ควอนตัมเชิงสัมพัทธภาพเบื้องต้น 3(3-0-6) 
PY 457 Introduction to Relativistic Quantum Mechanics  
ฟส 459 ฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐาน 3(3-0-6) 
PY 459 Elementary Particle Physics  
ฟส 479 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 4 3(3-0-6) 
PY 479 Mathematics for Physics IV  
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กลุ่มฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 
 

 

ฟส 411 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 3(3-0-6) 
PY 411 Earth and Space Science  
ฟส 415 ดาราศาสตร์ 3(3-0-6) 
PY 415 Astronomy  
ฟส 416 กิจกรรมและการทดลองทางดาราศาสตร์  2(1-2-3) 
PY 416 Astronomy Activities and Experiments  

 
กลุ่มวิชาหัวข้อพิเศษและฝึกงาน 
 
ฟส 494 
PY 494 
ฟส 495 
PY 495 
ฟส 496 
PY 496 
 

หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ 1 
Special Topics in Physics I 
หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ 2 
Special Topics in Physics II 
ฝึกงาน 
Internship 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

1(0-6-0) 
 
 

แผนที่ 2 สาขาวิชาฟิสิกส์ วิชาเอกฟิสิกส์ประยุกต์  
2.1 วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ก าหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

วทศ 301 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(2-2-5) 
SCI 301 English for Science I  
วทศ 302 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(2-2-5) 
SCI 302 English for Science II 

 
 

2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 49 หน่วยกิต จากรายวิชา 
ต่อไปนี้ 
 
ฟส 211 คลื่นและการสั่น 3(3-0-6) 
PY 211 Waves and Vibrations  
ฟส 212 กลศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
PY 212 Mechanics I  
ฟส 221 ฟิสิกส์อุณหภาพและฟิสิกส์สถิติ 3(3-0-6) 
PY 221 Thermal and Statistical Physics  
ฟส 231 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
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PY 231 Introduction of Material Sciences  
ฟส 232 สมบัติของวัสดุ 3(3-0-6) 
PY 232 Properties of Materials  
ฟส 241 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3(2-2-5) 
PY 241 Electric Circuit Analysis  
ฟส 251 ฟิสิกส์แผนใหม่ 3(3-0-6) 
PY 251 Modern Physics  
ฟส 252 กลศาสตร์ควอนตัม 1 3(3-0-6) 
PY 252 
ฟส 272 
PY 272 

Quantum Mechanics I 
คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 2 
Mathematics for Physicists II 

 
3(3-0-6) 

ฟส 331 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 1 3(3-0-6) 
PY 331 Solid State Physics I  
ฟส 333 ฟิสิกส์และเทคโนโลยีนาโน 3(3-0-6) 
PY 333 Physics and Nanotechnology  
ฟส 342 แม่เหล็กไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 
PY 342 Electromagnetism I  
ฟส 344 อิเล็กทรอนิกส์  3(2-2-5) 
PY 344 Electronics  
ฟส 345 หลักการดิจิทัล  3(2-2-5) 
PY 345 Digital Principles  
ฟส 385 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 1 2(1-3-2) 
PY 385 Advanced Physics Laboratory I  
ฟส 386 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 2 2(1-3-2) 
PY 386 Advanced Physics Laboratory II  
ฟส 497 โครงงานฟิสิกส์ประยุกต์ 2(0-6-0) 
PY 497 Applied Physics Project  
ฟส 498 สัมมนาฟิสิกส์ประยุกต์ 1(0-2-1) 
PY 498 Applied Physics Seminar   

   

2.3  วิชาเฉพาะด้านเลือก นิสิตแผนที่ 2 ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดย
เลือกจากรายวิชาใดก็ได้จาก กลุ่มฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์และทัศนศาสตร์ กลุ่มฟิสิกส์วัสดุ กลุ่มฟิสิกส์
เทคโนโลยี และกลุ่มวิชาหัวข้อพิเศษและฝึกงาน 

 
กลุ่มฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์และทัศนศาสตร์ 

 

ฟส 361 เซนเซอร์เบื้องต้น 3(3-0- 6) 
PY 361 Introduction to Sensors  
ฟส 363 ออปโตอิเล็กทรอนิกส์      3(3-0- 6) 
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PY 363 Optoelectronics   
ฟส 364 การสื่อสารใยแก้วน าแสง   3(3-0-6) 
PY 364 Fiber Optics Communication  
ฟส 377 การเขียนโปรแกรมภาษาซี++ ในฟิสิกส์ 3(2-2-5) 
PY 377 C++ Programming in Physics  
ฟส 413 สวนศาสตร์และการประยุกต์ 3(3-0-6) 
PY 413 Acoustics and Applications  
ฟส 446 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน  3(2-2-5) 
PY 446 Microcontroller and Its Applications  
ฟส 448 ทัศนศาสตร์และการประยุกต์ 3(3-0-6) 
PY 448 Optics and Applications  

   
กลุ่มฟิสิกส์วัสดุ 
ฟส 332 ฟิสิกส์พอลิเมอร์   3(3-0-6) 
PY 332 Polymer Physics  
ฟส 334 ผลิกศาสตร์และรังสีเอกซ์ 3(2-2-5) 
PY 334 Crystallography and X-Ray  
ฟส 335 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 3(2-2-5) 
PY 335 Material Characterization  
ฟส 336 ฟิสิกส์สารกึ่งตัวน า   3(3-0-6) 
PY 336  Semiconductor  Physics  
ฟส 337 วัสดุเชิงประกอบ 3(3-0-6) 
PY 337 Composite Materials  
ฟส 338 วัสดุแม่เหล็ก 3(3-0-6) 
PY 338 Magnetic Materials  
ฟส 366 กระบวนการผลิตพอลิเมอร์  3(3-0-6) 
PY 366 Polymer Processing    
ฟส 367 การประยุกต์ของวัสดุเชิงไฟฟ้า 3(2-2-5) 
PY 367 Applications of Electrical Materials  
ฟส 368 กระบวนการทางเซรามิกส์และการประดิษฐ์เซรามิกส์  3(2-2-5) 
PY 368 Ceramics Processing and Fabrication  
ฟส 369 ฟิสิกส์เซรามิก 3(2-2-5) 
PY 369 Ceramics Physics  
ฟส 433 ฟิสิกส์วัสดุ 3(2-2-5) 
PY 433 Material Physics  
ฟส 434 การกัดกร่อนเบื้องต้น 3(2-2-5) 
PY 434 Introduction to Corrosion  
ฟส 436 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 2 3(3-0-6) 
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PY 436 Solid State Physics II  
ฟส 438 วัสดุนาโน 3(3-0-6) 
PY 438 Nanoscale Materials  

 
 
กลุ่มฟิสิกส์เทคโนโลยี 
ฟส 339 เทคโนโลยีฟิล์มบาง 3(2-2-5) 
PY 339 Thin Films Technology  
ฟส 355 สเปกตรัมของอะตอมและโมเลกุล         3(3-0-6) 
PY 355 Atomic and Molecular Spectra  
ฟส 461 ชีวฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
PY 461 Biophysics  
ฟส 462 ฟิสิกส์และเทคโนโลยีสุญญากาศ 3(2-2-5) 
PY 462 
ฟส 463 
PY 463 

Vacuum Physics and Technology 
ทฤษฏีเซลล์แสงอาทิตย์                                                                
Theory of Solar Cells 

 
3(3-0-6) 

ฟส 464 
PY 464 

พลังงานทดแทน 
Renewable Energy 

3(3-0-6) 

ฟส 487 ปฏิบัติการฟิสิกส์และเทคโนโลยีสุญญากาศ 2(1-3-2) 
PY 487 Experiments on Vacuum Physics and Technology  

 
  กลุ่มวิชาหัวข้อพิเศษและฝึกงาน 

ฟส 493 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ประยุกต์  3(3-0-6) 
PY 493 Special Topics in Applied Physics   
ฟส 496 ฝึกงาน 1(0-6-0) 
PY 496 Internship  

                           
 
                         3.1.3.3. หมวดวิชาเลือกเสรี   

ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัย   ยกเว้นรายวิชาที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาเอก 
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ความหมายของเลขรหัสวิชา 
1.   ความหมายของรหัสตัวอักษร 
คณ หรือ MA หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
คม หรือ CH หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาเคมี 
ชว หรือ BI หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาชีววิทยา 
ฟส หรือ PY หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาฟิสกส์ 
วทศ หรือ SCI หมายถึง รายวิชาในคณะวิทยาศาสตร์ 

2.  ความหมายของรหัสวิชาคณะวิทยาศาสตร์ วิชา วทศ 
0 หมายถึง ภาษาอังกฤษ 
1 หมายถึง สัมมนา 
2 หมายถึง โครงงาน 

3.  ความหมายของรหัสตัวเลข 
เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน 
เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง หมวดวิชา 
เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึง ล าดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 

4.  ความหมายของเลขรหัสวิชา   สาขาวิชาฟิสิกส์  วิชา ฟส 
0 หมายถึง ฟิสิกส์พ้ืนฐาน และภาษาอังกฤษ 
1 หมายถึง กลศาสตร์ คลื่น และดาราศาสตร์ 
2 หมายถึง อุณหพลศาสตร์และสถิติ 
3 หมายถึง ฟิสิกส์ของแข็ง ฟิสิกส์วัสดุ ฟิสิกส์พลาสมา และ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
4 หมายถึง แม่เหล็กไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และแม่เหล็ก 
5 หมายถึง ฟิสิกส์แผนใหม่ ทฤษฎีสัมพัทธภาพ และทฤษฎีควอนตัม 
6 หมายถึง ฟิสิกส์ประยุกต์ 
7 หมายถึง คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 
8 หมายถึง ปฏิบัติการ 
9 หมายถึง สัมมนา หัวข้อพิเศษและ โครงงาน 

5.  ความหมายของเลขรหัสแสดงจ านวนหน่วยกิต 
เลขรหัสนอกวงเล็บ หมายถึง จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดของรายวิชา 
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง จ านวนชั่วโมงบรรยาย 
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัต ิ
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง จ านวนชั่วโมงท่ีศึกษาด้วยตนเอง 
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3.1.4  แผนการศึกษา 

 
แผนการศึกษาส าหรับนิสิตที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาฟิสิกส์ วิชาเอกฟิสิกส์  

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีที1่ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
วิชาศึกษาทั่วไป  10 หน่วยกิต วิชาศึกษาทั่วไป  9 หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาภาษา 

 
กลุ่มวชิาภาษา 

 

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสทิธิภาพการ  3(2-2-5) มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
สื่อสาร 1   มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสทิธิภาพการ

สื่อสาร 2  
3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 

 
 

 

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั 3(3-0-6) 
 

 
กลุ่มวชิาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 

 
กลุ่มวชิาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 

 

มศว 151 การศึกษาท่ัวไปเพื่อพัฒนามนุษย ์ 3(3-0-6) มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู ้ 2(2-0-4) 
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)    วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)    
กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 
วิชาแกน 11 หน่วยกิต วิชาแกน 10 หน่วยกิต 
คณ 115 แคลคูลสั 1 3(3-0-6) คณ 116 แคลคูลสั 2 3(3-0-6) 
ฟส 103 ฟิสิกส ์1 3(3-0-6) ฟส 104 ฟิสิกส ์2 3(3-0-6) 
ฟส 183 ปฏิบัติการฟิสิกส ์1 1(0-3-0) ฟส 184 ปฏิบัติการฟิสิกส ์2 1(0-3-0) 
คม 100 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) ฟส 171 คณิตศาสตรส์ าหรับนักฟสิิกส์ 1 3(3-0-6) 
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-2-1)   
    

รวมจ านวนหน่วยกิต 21 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 19 หน่วยกิต 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีที2่ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
วิชาศึกษาทั่วไป   2 หน่วยกิต วิชาศึกษาทั่วไป  3 หน่วยกิต 
  กลุ่มวชิาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์) 
 

  มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6) 
วิชาแกน 4 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านบังคับ 15 หน่วยกิต 
ชว 101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) ฟส 211 คลื่นและการสั่น 3(3-0-6) 
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1) ฟส 212 กลศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ  12 หน่วยกิต ฟส 241 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3(2-2-5) 
ฟส 221 ฟิสิกส์อณุหภาพและฟสิกิส์สถิต ิ 3(3-0-6) ฟส 252 กลศาสตรค์วอนตัม 1 3(3-0-6) 
ฟส 251 ฟิสิกส์แผนใหม ่ 3(3-0-6) ฟส 275 คณิตศาสตรส์ าหรับนักฟสิิกส์ 3 3(3-0-6) 
ฟส 272 คณิตศาสตรส์ าหรับนักฟสิิกส ์2 3(3-0-6)   
ฟส 273 การใช้และการเขียนโปรแกรม 3(3-0-6)   
คอมพิวเตอร์ในฟิสิกส ์  

  

    
รวมจ านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 

 
 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีที3่ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
วิชาศึกษาทั่วไป    3 หน่วยกิต วิชาศึกษาทั่วไป  3 หน่วยกิต 
วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ 3 หน่วยกิต วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 3 หน่วยกิต 
วทศ 301 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์1 3(2-2-5) วทศ 302 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์2 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ  11 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านบังคับ  8 หน่วยกิต 
ฟส 312 กลศาสตร ์2 3(3-0-6) ฟส 331 ฟิสิกสส์ถานะของแข็ง 1 3(3-0-6) 
ฟส 342 แม่เหล็กไฟฟ้า 1 3(3-0-6) ฟส 343 แม่เหล็กไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 
ฟส 353 กลศาสตรค์วอนตัม 2 3(3-0-6) ฟส 386 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 2 2(1-3-2) 
ฟส 385 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 1 2(1-3-2)   
วิชาเฉพาะด้านเลือกตามวิชาเอก 3 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านเลือกตามวิชาเอก     3 หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิต 20 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 17 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีที4่ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ  2 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านบังคับ 1 หน่วยกิต 
ฟส 491 โครงงานฟิสิกส ์ 2(0-6-0) ฟส 492 สัมมนาฟิสิกส ์ 1(0-3-0) 
    
วิชาเฉพาะด้านเลือกตามวิชาเอก 6 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านเลือกตามวิชาเอก 3 หน่วยกิต 
วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรี  3 หน่วยกิต 
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รวมจ านวนหน่วยกิต 11 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 7 หน่วยกิต 
 
 

แผนการศึกษาส าหรับนิสิตที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาฟิสิกส์ วิชาเอกฟิสิกส์ประยุกต์  
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีที1่ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
วิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)   10 หน่วยกิต วิชาศึกษาทัว่ไป  9 หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาภาษา 

 
กลุ่มวชิาภาษา 

 

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสทิธิภาพการ  3(2-2-5) มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
สื่อสาร 1   มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสทิธิภาพการ

สื่อสาร 2 
3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 

 
 

 

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั 3(3-0-6) 
 

 
กลุ่มวชิาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 

 
กลุ่มวชิาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 

 

มศว 151 การศึกษาท่ัวไปเพื่อพัฒนามนุษย ์ 3(3-0-6) มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู ้ 2(2-0-4) 
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)    วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)    
กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 
วิชาแกน 11 หน่วยกิต วิชาแกน 10 หน่วยกิต 
คณ 115 แคลคูลสั 1 3(3-0-6) คณ 116 แคลคูลสั 2 3(3-0-6) 
ฟส 103 ฟิสิกส ์1 3(3-0-6) ฟส 104 ฟิสิกส ์2 3(3-0-6) 
ฟส 183 ปฏิบัติการฟิสิกส ์1 1(0-3-0) ฟส 184 ปฏิบัติการฟิสิกส ์2 1(0-3-0) 
คม 100 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) ฟส 171 คณิตศาสตรส์ าหรับนักฟสิิกส์ 1 3(3-0-6) 
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-2-1)   
    

รวมจ านวนหน่วยกิต 21 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 19 หน่วยกิต 
 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีที2่ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
วิชาศึกษาทั่วไป    2 หน่วยกิต วิชาศึกษาทั่วไป  3 หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์) 
 

  มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์       3(3-0-6) 
วิชาแกน 4 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านบังคับ 15 หน่วยกิต 
ชว 101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) ฟส 211 คลื่นและการสั่น 3(3-0-6) 
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1) ฟส 212 กลศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ  12 หน่วยกิต ฟส 232 สมบตัิของวัสด ุ 3(3-0-6) 
ฟส 221 ฟิสิกส์อณุหภาพและฟสิกิส์สถิต ิ 3(3-0-6) ฟส 241 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3(2-2-5) 
ฟส 231 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) ฟส 252 กลศาสตรค์วอนตัม 1 3(3-0-6) 
ฟส 251 ฟิสิกส์แผนใหม ่ 3(3-0-6)   
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ฟส 272 คณิตศาสตรส์ าหรับนักฟสิิกส์ 2 3(3-0-6) 
  

รวมจ านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 
 
 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ปีที3่ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
วิชาศึกษาทั่วไป    3 หน่วยกิต วิชาศึกษาทั่วไป  3 หน่วยกิต 
วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ 3 หน่วยกิต วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 3 หน่วยกิต 
วทศ 301 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์1 3(2-2-5) วทศ 302 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์2 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ  11 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านบังคับ  8 หน่วยกิต 
ฟส 331 ฟิสิกสส์ถานะของแข็ง 1 3(3-0-6) ฟส 333 ฟิสิกส์และเทคโนโลยีนาโน 3(3-0-6) 
ฟส 342 แม่เหล็กไฟฟ้า 1 3(3-0-6) ฟส 345 หลักการดิจิทัล 3(2-2-5) 
ฟส 344 อิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-2-5) ฟส 386 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 2 2(1-3-2) 
ฟส 385 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 1 2(1-3-2)   
วิชาเฉพาะด้านเลือกตามวิชาเอก 3 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านเลือกตามวิชาเอก  3 หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิต 20 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 17 หน่วยกิต 
 

 
 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ปีที4่ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ  2 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านบังคับ 1 หน่วยกิต 
ฟส 497 โครงงานฟิสิกส์ประยุกต์  2(0-3-0) ฟส 498 สัมมนาฟิสิกส์ประยุกต ์ 1(0-3-0) 
วิชาเฉพาะด้านเลือกตามวิชาเอก 6 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านเลือกตามวิชาเอก 3 หน่วยกิต 
วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรี  3 หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิต 11 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 7 หน่วยกิต 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. วิชาบังคับ 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
SWU 111                 Thai for Communication 

ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์
ความคิด และกลวิธีการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทักษะการเขียนสรุปความ ย่อ
ความ ขยายความ และพรรณนาความ 

 
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 121 English for Effective Communication 1 

ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ สื่อ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

 
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 122 English for Effective Communication 2 
1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี) 
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล 3(3-0-6) 
SWU 141 Life in a Digital World 

ศึกษาความส าคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้น 
การประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทัลและ
แนวทางการป้องกัน การน าเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้เท่าทัน
สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี 

 
1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
มศว 151 การศึกษาท่ัวไปเพื่อพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6) 
SWU 151 General Education for Human Development 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความส าคัญและแนว
ทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 

 
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้          2(2-0-4) 
SWU 161 Human in Learning Society 
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ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อการด าเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความส าคัญของการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
และการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6) 
SWU 261 Active Citizens 

ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศน์
เกี่ยวกับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความส าคัญ
ของการยึดหลักสันติวิธีในการด าเนินชีวิต การมีจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความเหลื่อมล้ าใน
สังคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก 

 

2. วิชาเลือก 

2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 
มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม 2(1-2-3) 
SWU 241 Digital Technology and Society Trends 

ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อสังคมในด้านวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสั งคมและสมาชิก รวมทั้ง
วิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลในสังคมโลกอนาคต 

 
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
SWU 242 Mathematics in Daily Life 

ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์
ส าหรับผู้บริโภคและการค านวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปลความหมาย 
การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 

 
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6) 
SWU 243 Personal Financial Management 

ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินในการบริหาร
สภาพคล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ และการวางแผน
ลงทุน 

 
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี 3(3-0-6) 
SWU 244 Science for Better Life and Environment 

ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความส าคัญของ
การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยีที่มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทันและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 
มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 2(2-0-4) 
SWU 245 Science, Technology and Society 

ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทในเหตุการณ์ส าคัญของโลก 
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ
บริบทสังคมไทยในปัจจุบัน 

 
มศว 246 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ 2(2-0-4) 
SWU 246 Healthy Lifestyle 

ศึกษาองค์ประกอบและความส าคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ
สุขภาพ โรควิถีชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิง
สร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

 
มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต 2(1-2-3) 
SWU 247 Food for Life 

ศึกษาความส าคัญของอาหารและโภชนาการส าหรับทุกช่วงวัย อาหารเพ่ือสุขภาพ 
สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซื้อและการ
เก็บรักษาอาหาร การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและ
มีคุณค่า 
มศว 248 พลังงานทางเลือก 2(2-0-4) 
SWU 248 Alternative Energy 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้พลังงาน
หลักและพลังงานทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้วยภูมิ
ปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 
มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล 2(1-2-3) 
SWU 341 Business in a Digital World 

ศึกษาแนวคิดและหลักการท าธุรกิจในโลกดิจิทัล แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

 
2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์         2(1-2-3) 
SWU 251 Music and Human Spirit 
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ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการ
สู่สาธารณชน 

 
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต         3(3-0-6) 
SWU 252 Aesthetics for Life 

ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้องกับ
ธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม และ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 
มศว 253 สุนทรียสนทนา 2(1-2-3) 
SWU 253 Dialogue 

ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร การ
ประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการด าเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและ
ความรู้สึกร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏิบัติสุนทรีย
สนทนาในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 

 
มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 2(1-2-3) 
SWU 254 Art and Creativity  

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและ
สุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

 
 

มศว 255 ธรรมนูญชีวิต 2(1-2-3) 
SWU 255 Constitution for Living 

ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การน าชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม 
หลักการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้างแนว
ทางการพัฒนาตนเองพร้อมฝึกปฏิบัติ 

 
มศว 256 การอ่านเพ่ือชีวิต 2(2-0-4) 
SWU 256 Reading for Life 

ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการ
อ่านจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา 2(2-0-4) 
SWU 257 Literature for Intellectual Powers 

ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วม
สมัย การวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ 
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มศว 258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ 2(2-0-4) 
SWU 258 Arts of Speaking and Presentation 

ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความส าคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรียมภาษา
และเนื้อหา การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูดประเภท
ต่างๆ 

 
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6) 
SWU 261 Active Citizens 

ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศน์
เกี่ยวกับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความส าคัญ
ของการยึดหลักสันติวิธีในการด าเนินชีวิต การมีจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความเหลื่อมล้ าใน
สังคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก 

 
มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม 2(2-0-4) 
SWU 262 History and Effects on Society 

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมจาก
อดีตสู่ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มการก่อรูปทาง
สังคมในบริบทของโลกาภิวัตน์ 

 
 
 
 

มศว 263 มนุษย์กับสันติภาพ 2(2-0-4) 
SWU 263 Human and Peace 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ 
วัฒนธรรม และการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที่มี
อุดมการณ์เก่ียวกับสันติภาพและสันติสุขของมนุษยชาติ 

 
มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม 2(2-0-4) 
SWU 264 Human in Multicultural Society 

ศึกษาความหมายและความส าคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้าน
โครงสร้างทางสังคม เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การ
เสริมสร้างกระบวนทัศน์ และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 
มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 
SWU 265 Economic Globalization 
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ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกา
ภิวัตน์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มในอนาคตและ
ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2(2-0-4) 
SWU 266 Sufficiency Economy 

ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เปรียบเทียบกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การ
วิเคราะห์หาแนวทางประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่การพ่ึงตนเองบนความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

 
มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่ 2(2-0-4) 
SWU 267 Principles of Modern Management 

ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
องค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสังคมอย่าง
ยั่งยืน 

 
มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย 2(1-2-3) 
SWU 268 Social Study by Research 

ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดย
การเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่การ
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 
 

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 
SWU 351 Personality Development 

ศึกษาความหมายและความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
การวิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
มารยาทพ้ืนฐานทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีงามกับผู้อ่ืน 

 
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(3-0-6) 
SWU 352 Philosophy and Thinking Process 

ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม บน
พ้ืนฐานความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม 

 
มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม 3(3-0-6) 
SWU 353 Logical Thinking and Ethics 
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ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพ้ืนฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้
ความส าคัญของวิธีคิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง คิดอย่าง
มีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม 3(3-2-5) 
SWU 354 Creativity and Innovation 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
กฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่ส าคัญของโลก การฝึกปฏิบัติ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งน าเสนอผลงานต่อสาธารณชน 

 
มศว 355 พุทธธรรม 3(3-0-6) 
SWU 355 Buddhism 

ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เก่ียวข้องกับการด ารงชีวิต การพัฒนา
คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนาแนว
ทางการด าเนินชีวิตที่มีศีลธรรมและสันติสุข 

 
มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการด าเนินชีวิต 2(2-0-4) 
SWU 356 Social Psychology for Living 

ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พ้ืนฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
มนุษย์ ตัวแปรทางสังคมที่ท าให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่ ม
จากปรากฏการณ์ทางสังคม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอ้ือสังคมและการ
ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

 
 

มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม 2(2-0-4) 
SWU 357 Mental Health and Social Adaptability 

ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์
สาเหตุและการป้องกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม 2(1-2-3) 
SWU 358 Creative Activities for Life and Social Development 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค์ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพ่ิมเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนา
กิจกรรมให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม 

 
มศว 361 มศว เพื่อชุมชน 3(1-4-4) 
SWU 361 SWU for Communities 
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ศึกษาวิธีการและเครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมนิสิต เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้ง
เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 

 
มศว 362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2(1-2-3) 
SWU 362 Local Wisdom 

ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการด ารงชีวิตและ
พัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการ
เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพ่ือหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การด ารงชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
มศว 363 สัมมาชีพชุมชน 2(1-2-3) 
SWU 363 Ethical Careers for Community 

ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม และวัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตส านึก ความ
สามัคคี และความตระหนักในศักดิ์ศรีของชุมชน อันจะท าให้เกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่เข้มแข็ง
และยั่งยืน 

 
มศว 364 กิจการเพ่ือสังคม 2(1-2-3) 
SWU 364 Social Enterprise 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการ
กิจการเพ่ือสังคม เรียนรู้กิจการเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการเพื่อสังคม
ต้นแบบ และน าเสนอแนวทางสร้างสรรค์กิจการเพ่ือสังคม พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติร่วมกับชุมชน 

 
 

2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย 
มศว 131 ลีลาศ 1(0-2-1) 
SWU 131 Social Dance 

เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กายและบุคลิกที่เหมาะสมส าหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศเพ่ือสุขภาพ 

 
มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล 1(0-2-1) 
SWU 132 Personal Fitness 

หลักการพื้นฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรง ความเร็ว 
ความอดทน และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการท างานของระบบการไหลเวียนโลหิต 

 
มศว 133 การวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 
SWU 133 Jogging for Health 



41 
 

หลักการออกก าลังกายด้วยการวิ่งเหยาะ การวิ่งเหยาะที่มุ่งเน้นความอดทนของระบบการ
ไหลเวียนโลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยการวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ 

 
มศว 134 โยคะ 1(0-2-1) 
SWU 134 Yoga 

เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และความ
แข็งแรงของร่างกายเพ่ือสุขภาพ 

 
มศว 135 ว่ายน้ า 1(0-2-1) 
SWU 135 Swimming 

เทคนิคและทักษะเบื้องต้นของการว่ายน้ า การว่ายน้ าท่าต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย กติกาการแข่งขัน การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายน้ าเพ่ือสุขภาพ 

 
มศว 136 แบดมินตัน 1(0-2-1) 
SWU 136 Badminton 

ทักษะการยืน การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก การ
เล่นลูกหน้าตาข่าย กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยในการ
เล่นแบดมินตันเพ่ือสุขภาพ 

 
มศว 137 เทนนิส 1(0-2-1) 
SWU 137 Tennis 

เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน 
กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพ่ือ
สุขภาพ 

 
มศว 138 กอล์ฟ 1(0-2-1) 
SWU 138 Golf 

ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การเหวี่ยงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ 
การใช้และเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพ่ือสุขภาพ 

 
มศว 139 การฝึกโดยการใช้น้ าหนัก 1(0-2-1) 
SWU 139 Weight Training 

เทคนิคการออกก าลังกายแบบใช้เครื่องมือช่วย หลักการปฏิบัติ การฝึกโดยการใช้น้ าหนัก
และการประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการศึกษา
เทคนิคการฝึกโดยการใช้น้ าหนักเพ่ือสุขภาพ 

 
หมวดวิชาเฉพาะ 

1. วิชาแกน 
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1.1 วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน  

คณ 115 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
MA 115 Calculus I  

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพนัธ์ของฟังก์ชนัตัวแปรเดียวและการประยุกต์ ปริพันธ์
และการประยุกต ์

  
คณ 116 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
MA 116 Calculus II  

บุรพวิชา: คณ 115  
ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง อนุกรมก าลัง อนุกรมอนันต์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและ

ความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย 
  

คม 100 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
CH 100 General Chemistry I  

ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี กรด–
เบส เคมีอินทรีย์ สารชีวโมเลกุล เคมีนิวเคลียร์และ เคมีของสิ่งแวดล้อม 

  
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-2-1) 
CH 190 General Chemistry Laboratory I  

ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์พ้ืนฐานทางเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ท าการทดลอง
และวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับ ปริมาณสัมพันธ์ ค่าคงตัวของแก๊ส การลดลงของจุดเยือกแข็ง การจัดเรียงอนุภาค
ในของแข็ง อินดิเคเตอร์ การไทเทรต การทดสอบหมู่ฟังก์ชันในสารประกอบอินทรีย์ การทดสอบสมบัติของ
สารชีวโมเลกุล 

 
ชว 101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
BI 101 Biology I  

ศึกษาหลักการส าคัญของโครงสร้างและหน้าที่องค์ประกอบของเซลล์ทั้งโพรแคริโอตและยู
แคริโอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์  หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุกรรม การ
แบ่งเซลล์  ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ ไวรัส  มอเนอรา  โพรทิสต์  เห็ด  รา  พืชและสัตว์  
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม และวิวัฒนาการ 

 
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1) 
BI 191 Biology Laboratory I  

ปฏิบัติการชีววิทยาเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่องค์ประกอบของเซลล์ทั้งโพรแคริโอตและ
ยูแคริโอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุกรรม การ
แบ่งเซลล์ ความหลากหลายของของสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อมเชิง
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิวัฒนาการ 
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ฟส 103 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 
PY 103 Physics I  

เวกเตอร์ กฎการเคลื่อนที่ พลังงานและโมเมนตัม ระบบอนุภาค การเคลื่อนที่แบบหมุน กฎ
โน้มถ่วง สภาพยืดหยุ่น กลศาสตร์ของไหล การสั่น กลศาสตร์ของคลื่น คลื่นเสียงและ อุณหพลศาสตร์ 

 
ฟส 183 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-0) 
PY 183 Physics Laboratory I  

ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับหลักการวัดพ้ืนฐาน ค่าความคลาดเคลื่อน และเลข
นัยส าคัญ กลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง และสภาพยืดหยุ่น กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ กา รเคลื่อนที่
แบบกวัดแกว่งและปรากฎการคลื่น และทัศนศาสตร์เบื้องต้น 

 
1.2 วิชาแกนเฉพาะสาขา  

ฟส 104 ฟิสิกส์ 2       3(3-0-6) 
PY 104 Physics II  

แรงคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้าและไดอิเล็กทริก ไฟฟ้ากระแสตรง 
สนามแม่เหล็ก การเหนี่ยวน า ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสง สมบัติเชิงแสง ทัศนูปกรณ์ สัมพัทธ
ภาพ กลศาสตร์ควอนตัม ฟิสิกส์ของอะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์อนุภาคมูลฐาน  

 
ฟส 184 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-0) 
PY 184 Physics Laboratory II  

ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับหลักการและการใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น 
ปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าและแม่เหล็ก วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สารกึ่ง
ตัวน าพื้นฐานและการประยุกต์ใช้  

 
ฟส 171 คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 
PY 171 Mathematics for Physicists I  

พีชคณิตของเวกเตอร์ อินทิกรัลเชิงเส้น เชิงผิว และเชิงปริมาตร เกรเดียนท์ ไดเวอร์เจนซ์ 
เคิร์ล ทฤษฎีของเกาส์ สโตค และกรีน เมทริกซ์ เทนเซอร์ ปัญหาค่าเจาะจง การวิเคราะห์เชิงซ้อน อนุกรมฟูริ
เยร์และการแปลงฟูริเยร์ 

 

2. วิชาเฉพาะด้าน 
2.1 วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้    

วทศ 301 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 1  3(2-2-5) 
SCI 301 English for Science I  

ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียน ความเข้าใจหลักไวยากรณ์ โครงสร้าง 
และส านวนภาษาอังกฤษในเนื้อหาบทเรียนและบทความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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วทศ 302 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(2-2-5) 
SCI 302 English for Science II  

ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียน เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์สังเคราะห์
บทเรียนและบทความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเน้นทักษะการพูดและการเขียนที่มีประสิทธิภาพ
และถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 
    2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ วิชาเอกฟิสิกส์และวิชาเอกฟิสิกส์ประยุกต์ 
 

ฟส 211 คลื่นและการสั่น 3(3-0-6) 
PY 211 Waves and Vibrations  

บุรพวิชา : ฟส 103 และ ฟส 171 
การสั่นแบบต่างๆ คลื่นกล สมการคลื่นเคลื่อนที่ สมการคลื่นในหลายมิติ คลื่นเสียง คลื่น

แม่เหล็กไฟฟ้า โพลาไรเซชัน การแทรกสอด การเลี้ยวเบน การกระเจิงของคลื่น และการวิเคราะห์แบบฟู
เรียร์ 

 
ฟส 212 กลศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
PY 212 Mechanics I  

บุรพวิชา : ฟส 103  
กลศาสตร์นิวตันส าหรับระบบอนุภาคเดี่ยว การสั่น สภาพโน้มถ่วง พลศาสตร์ของระบบ

หลายอนุภาค การเคลื่อนที่ภายใต้แรงศูนย์กลาง การเคลื่อนที่ในกรอบอ้างอิงที่ไม่เป็นกรอบอ้างอิงเฉื่อย 
พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง 

 
 
 
 

ฟส 221 ฟิสิกส์อุณหภาพและฟิสิกส์สถิติ 3(3-0-6) 
PY 221 Thermal and Statistical Physics  

กฏต่างๆ ของอุณหพลศาสตร์ ระบบทางอุณหพลศาสตร์อย่างง่าย เอนโทรปี การเปลี่ยน
เฟส สถิติแบบแมกซ์เวล-โบส์มาน เฟอมิ-ดิเรกและโบส์-ไอสไตน์ 

 
ฟส 231 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
PY 231 Introduction of Material Sciences 

บทน าเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์ ความรู้พ้ืนฐานด้านผลึกศาสตร์ โครงสร้างผลึก ทฤษฎีพันธะ
ปฐมภูมิ และทุติยภูมิ แรงยึดเหนี่ยวแบบต่าง ๆ ในของแข็ง ต าหนิ บทน าวัสดุเซรามิกส์ โลหะ และ พอลิ
เมอร์ 

 
ฟส 232 สมบัติของวัสดุ 3(3-0-6) 
PY 232 Properties of Materials 
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ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง พันธะ และสมบัติของวัสดุ สมบัติเชิงไฟฟ้า สมบัติเชิงกล 
สมบัติเชิงความร้อน สมบัติเชิงแสง และสมบัติเชิงแม่เหล็กของวัสดุ 

  
ฟส 241 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3(2-2-5) 
PY 241 Electric Circuit Analysis  

หลักการทางไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรตัวต้านทาน กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์ การแบ่ง
แรงดันและกระแส แหล่งก าเนิดพ่ึงพิง วงจรออปแอมป์ การวิเคราะห์จุดรวม การวิเคราะห์วงรอบ ทฤษฎีการ
ซ้อนทับ ทฤษฎีบทของเทวินินและนอร์ตัน การถ่ายโอนก าลังสูงสุด องค์ประกอบสะสมพลังงาน วงจร RC และ 
RL ปรากฏการณ์ชั่วขณะในวงจรไฟฟ้าอันดับที่หนึ่งและสอง เฟสเซอร์และการกระตุ้นไซนูซอยด์ การวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับในสถานะอยู่ตัว 

 
ฟส 251 ฟิสิกส์แผนใหม่  3(3-0-6) 
PY 251 Modern Physics   
                      ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ทฤษฎีควอนไตเซชัน ทวิภาพของอนุภาคและคลื่น หลักความ
ไม่แน่นอน ฟิสิกส์ของอะตอม แบบจ าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ดและบอร์ แนวคิดเบื้องต้นของกลศาสตร์
ควอนตัม ฟังก์ชันคลื่น รังสีเอ็กซ์ เลเซอร์ โมเลกุล สมบัติของของแข็ง ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคมูลฐาน 

 
ฟส 252 กลศาสตร์ควอนตัม 1 3(3-0-6) 
PY 252 Quantum Mechanics I  

บุรพวิชา : ฟส 251 
                       แนวคิดเบื้องต้นของกลศาสตร์ควอนตัม ฟังก์ชันคลื่น ความหมายของฟังก์ชันคลื่น 
สมการชเรอดิงเงอร์และผลเฉลยของสมการแบบ 1 มิติและ 3 มิติ ปริภูมิฮิลเบิร์ต ตัวด าเนินการ บ่อและ
ก าแพงศักย์  ตัวกวัดแกว่งฮาร์มอนิก อะตอมไฮโดรเจน โมเมนตัมเชิงมุม สปิน 

 
 

ฟส 272 คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 
PY 272 Mathematics for Physicists II  

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสองเชิงเส้นเอกพันธ์
และไม่เอกพันธ์ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว การแปลงลาปลาซ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับสองที่
มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร ผลเฉลยอนุกรมก าลังของสมการเชิงอนุพันธ์ ฟังก์ชันพิเศษ วิธีการแยกตัวแปรใน
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 

 
ฟส 273 การใช้และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในฟิสิกส์ 3(2-2-5) 
PY 273 Computing and Programming Computer in Physics  

การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลฟิสิกส์จากปฏิบัติการโดยใช้คอมพิวเตอร์  การแก้ปัญหา
ทางฟิสิกส์ โดยใช้ โปรแกรมส า เร็จรูป แนวคิด เกี่ ยวกับการเขียน และพัฒนาโปรแกรมโดยใช้
ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อเน้นการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์และการประยุกต์  

 



46 
 

ฟส 275 คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 3 3(3-0-6) 
PY 275 Mathematics for Physicists III  

ปริภูมิเวกเตอร์เชิงเส้น ความเป็นอิสระเชิงเส้น ฐานหลักและมิติ ปริภูมิผลคูณภายใน 
กระบวนการท าให้เป็นออร์ทอนอร์มัลของแกรมชมิท ตัวด าเนินการเชิงเส้น ทวิภาคของปริภูมิเวกเตอร์ สัญ
กรณ์ดิแรก ตัวแทนเมทริกซ์ของตัวด าเนินการเชิงเส้น ตัวด าเนินการเฮอมิทเทียน และยูนิทารี  การแปลงยูนิ
ทารี การด าเนินการทางเมทริกซ์ ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจงของตัวด าเนินการ ปริภูมิฮิลเบิร์ต และ
สัจพจน์พื้นฐานของกลศาสตร์ควอนตัม 

 
ฟส 312 กลศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
PY 312 Mechanics II  

บุรพวิชา : ฟส 212  
แคลคูลัสของการแปร กลศาสตร์ลากรานจ์และการประยุกต์ กลศาสตร์แฮมิลตันและการ

ประยุกต ์
 

ฟส 331 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 1 3(3-0-6) 
PY 331 Solid State Physics I  

โครงสร้างผลึก แลตทิซส่วนกลับ พันธะของผลึก การสั่นของผลึก สมบัติเชิงความร้อน 
ทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระ แถบพลังงาน สารกึ่งตัวน า สมบัติเชิงแสงของของแข็ง 

 
ฟส 333 ฟิสิกส์และเทคโนโลยีนาโน 3(3-0-6) 
PY 333 Physics and Nanotechnology 

ทฤษฎีควอนตัมส าหรับโครงสร้างระดับนาโน หลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของโครงสร้างระดับนาโน การสังเคราะห์โครงสร้างระดับนาโน สมบัติของโครงสร้างระดับนาโน 
การประยุกต์ใช้โครงสร้างระดับนาโน 

 
ฟส 342 แม่เหล็กไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 
PY 342 Electromagnetism I  

บุรพวิชา : ฟส 272 
สนามไฟฟ้าสถิตย์ สนามไฟฟ้าในตัวกลาง ปัญหาค่าขอบเขต สนามแม่เหล็กสถิตย์ สาร

แม่เหล็ก สมการแมกซ์เวลล์ การแผ่ของสนามแม่เหล็กในตัวกลาง 
 
 

ฟส 343 แม่เหล็กไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 
PY 343 Electromagnetism II  

บุรพวิชา : ฟส 342 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การแผ่ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวกลาง ท่อน าคลื่น และโพรงสั่น

พ้อง 
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ฟส 344 อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
PY 344 Electronics  

บุรพวิชา : ฟส 241 
ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวน าเบื้องต้น ไดโอดรอยต่อสารกึ่งตัวน า ทรานซิสเตอร์ชนิดไบโพลาร์

และชนิดผลของสนาม การจัดไบอัสทรานซิสเตอร์ชนิดไบโพลาร์และชนิดผลของสนาม  วงจรสมมูลไฟฟ้า
กระแสสลับของทรานซิสเตอร์ชนิดไบโพลาร์และชนิดผลของสนาม วงจรขยายพื้นฐาน วงจรขยายก าลัง 

 
ฟส 345 หลักการดิจิทัล 3(2-2-5) 
PY 345 Digital Principles  

บุรพวิชา : ฟส 241 
ระบบดิจิตทัลเบื้องต้น ระบบเลขฐานและรหัส ลอจิกเกต พีชคณิตของบูลีนและแผนที่คาร์

นอห์ส าหรับการลดรูปวงจรตรรกะ วงจรคอมไบเนชัน ฟลิปฟลอป วงจรนับและการออกแบบเบื้องต้น ชิฟท์รีจิ
สเตอร์ ตัวแปลงสัญญาณอะนาลอกเป็นดิจิตอล และตัวแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาลอก 

 
ฟส 353 กลศาสตร์ควอนตัม 2 3(3-0-6) 
PY 353 Quantum Mechanics II  

บุรพวิชา : ฟส 252 
อนุภาคเสมือน ทฤษฎีการรบกวนแบบไม่ขึ้นกับเวลาและขึ้นกับเวลา วิธีการประมาณ 

ทฤษฏีการกระเจิง 
 

ฟส 385 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 1 2(1-3-2) 
PY 385 Advanced Physics Laboratory I  

ระเบียบวิธีการทดลอง บทบาทของการทดลอง ทฤษฎีและการค านวณเชิงตัวเลข การ
ออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล การประมาณค่า ความไม่แน่นอนในการวัด เลขนัยส าคัญ การ
รายงานผลการทดลอง การทดลองในเรื่องที่เก่ียวกับคลื่น แสง และแม่เหล็กไฟฟ้า 

 
ฟส 386 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 2 2(1-3-2) 
PY 386 Advanced Physics Laboratory II  

การทดลองในเรื่องที่เก่ียวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์ ทัศนศาสตร์ และฟิสิกส์สถานะของแข็ง  
 

ฟส 491 โครงงานฟิสิกส์ 2(0-6-0) 
PY 491 Physics Project  

การท าโครงงาน หรืองานวิจัยทางฟิสิกส์เชิงทฤษฎี หรือเชิงการทดลอง ภายใต้การ
ควบคุมและการแนะน าของอาจารย์ การน าเสนอรายงานในรูปแบบเอกสารงานวิจัย และการน าเสนอ
รายงานต่อที่ประชุม 

 
ฟส 492 สัมมนาฟิสิกส์ 1(0-2-1) 
PY 492 Physics Seminar   
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การเลือกหัวข้อเรื่องหรือประเด็นปัญหา การวางแผนการสัมมนาเชิงฟิสิกส์ การน าเสนอ
และอภิปรายรวมทั้งตอบปัญหาเกี่ยวกับงานวิจัยที่น าเสนอ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ทันสมัยและที่เกี่ยวข้องกับสาขา
วิชาเอกฟิสิกส์ 

 
ฟส 497 โครงงานฟิสิกส์ประยุกต์ 2(0-6-0) 
PY 497 Applied Physics Project  

การท าโครงงาน หรืองานวิจัยทางฟิสิกส์ประยุกต์ ภายใต้การควบคุมและการ
แนะน าของอาจารย์ การน าเสนอรายงานในรูปแบบเอกสารงานวิจัย และการน าเสนอรายงานต่อที่
ประชุม 

 
ฟส 498       สัมมนาฟิสิกส์ประยุกต์ 1(0-2-1) 
PY 498       Applied Physics Seminar  

การเลือกหัวข้อเรื่องหรือประเด็นปัญหา การวางแผนการสัมมนาเชิงฟิสิกส์ประยุกต์ การ
น าเสนอและอภิปรายรวมทั้งตอบปัญหาเกี่ยวกับงานวิจัยที่น าเสนอ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ทันสมัยและที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ประยุกต์ 

 
2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก 
วิชาเฉพาะด้านเลือก สาขาวิชาฟิสิกส์ วิชาเอกฟิสิกส์ 

กลุ่มฟิสิกส์ทั่วไป 
ฟส 355   สเปกตรัมของอะตอมและโมเลกุล 3(3-0-6) 
PY 355   Atomic and Molecular Spectra  

หลักการเบื้องต้นของสเปกโทรสโกปี สเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน สเปกตรัมของ
อะตอมเสมือนไฮโดรเจนและโลหะอัลคาไลน์ กฏการเลือกและการทรานซิชั่นต้องห้าม ผลกระทบจาก
สนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็ก การทรานซิชั่นของโมเลกุล เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสเปกโทรสโกปี 

 
ฟส 362   การวัดและเครื่องมือ 3(3-0-6) 
PY 362   Measurements and Instruments  

การวัดและการสอบเทียบ ลักษณะสมบัติความสามารถของเครื่องมือวัด หลักการ
การแปลงปริมาณทางฟิสิกส์เป็นปริมาณทางไฟฟ้า การวิเคราะห์ความผิดพลาดของข้อมูล การลดทอน
สัญญาณรบกวน หลักการท างานของเครื่องมือวัดพ้ืนฐานเชิงกลและเชิงไฟฟ้า 

 
ฟส 377 การเขียนโปรแกรมภาษาซี++ ในฟิสิกส์ 3(2-2-5) 
PY 377 C++ Programming in Physics  

องค์ประกอบและโครงสร้างภาษาซี++ แนวคิดเกี่ยวกับการโปรแกรมแบบโครงสร้าง
และการโปรแกรมเชิงวัตถุ หลักการเขียนโปรแกรม เน้นการแก้ปัญหาและการออกแบบโปรแกรม เพ่ือ
แก้ปัญหาทางฟิสิกส์ 
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ฟส 413 สวนศาสตร์และการประยุกต์ 3(3-0-6) 
PY 413 Acoustics and Applications 

การสั่นหลักมูล การสั่นแบบอิสระและการสั่นแบบบังคับ คลื่นเสียงระนาบและสมการ
คลื่น ปรากฏการณ์การส่งผ่านและการดูดกลืน เสียงในทางสถาปัตยกรรม อัลทราโซนิกส์ และการ
ประยุกต ์
   
ฟส 418 พลศาสตร์อลวน 3(3-0-6) 
PY 418 Choatic Dynamics  

บุรพวิชา : ฟส 211 
ปริภูมิเฟส สภาพไวต่อเงื่อนไขเบื้องต้น แผนภาพการแยกสองง่าม การจ าแนกลักษณะ

ของเคออติกแอทแทรกเตอร์ เคออสในระบบเชิงกายภาพต่างๆ 
   
ฟส 419 กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6) 
PY 419 Fluid Mechanics  

ธรรมชาติและสมบัติของของไหล อุทกสถิตย์ การวัดความดัน แรงสถิตย์บนพ้ืนผิวที่
จมในของไหล สมการความต่อเนื่องและสมการการอนุรักษ์มวล สมการแบร์นูลลีและการประยุกต์ 
สมการโมเมนตัมและการประยุกต์ การไหลแบบเป็นชั้น  การไหลปั่นป่วน ชั้นขอบเขต 

 
ฟส 435 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3(3-0-6) 
PY 435 Nuclear Physics 

แบบจ าลองนิวเคลียส การสลายตัวให้อนุภาคแอลฟา บีตา และแกมมา อันตรกิริยา
ระหว่างรังสีกับสสาร การวัดรังสี เครื่องเร่งอนุภาค ฟิสิกส์นิวตรอน พลังงานนิวเคลียร์ 

ฟส 436 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 2                                                                 3(3-0-6) 
PY 436 Solid State Physics II 

บุรพวิชา : ฟส 331 
 

สารตัวน ายวดยิ่ง ไดอะแมกเนติก พาราแมกเนติ เฟอร์โรแมกเนติก เรโซแนนซ์แม่เหล็ก 
ฟิสิกส์พื้นผิวและรอยต่อ โครงสร้างระดับนาโน 
 
ฟส 463 ทฤษฏีเซลล์แสงอาทิตย์ 3(3-0-6) 
PY 463 Theory of Solar Cells  

แสงอาทิตย์และหลักการท างานของเซลล์แสงอาทิตย์ อิเล็กตรอนและโฮลในสารกึ่ง
ตัวน า การเกิดและการรวมกันของพาหะอิสระ การวิเคราะห์สมบัติของเซลล จากรอยต่อ พี -เอน เซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอนผลึกเดี่ยว เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอ่ืนๆ ระบบการรวมแสง  

 
ฟส 464 พลังงานทดแทน 3(3-0-6) 
PY 464 Renewable Energy  
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ประเภทของพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ า พลังงานน้ าขึ้น-น้ าลง 
พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานชีวมวล  การประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน นวัตกรรมและการพัฒนา 
พลังงานทดแทน 

 
ฟส 465 การตรวจสอบและควบคุมมลพิษ 3(3-0-6) 
PY 465 Pollution Detection and Control  

ภาวะมลพิษ อิทธิพลของมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ต้นเหตุของมลพิษ แหล่งมลพิษ การ
ส ารวจ การตรวจวัด การควบคุม การลดและการป้องกันมลพิษ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
ฟส 467 ธรณีฟิสิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
PY 467 Introduction to Geophysics  

โลกและโครงสร้างของโลก ธรณีแปรสัณฐาน แผ่นดินไหว คลื่นไหวสะเทือน ความโน้ม
ถ่วงของโลก สภาวะแม่เหล็กโลก การส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ วิธีส ารวจวัดค่าคลื่นไหวสะเทือน วิธีส ารวจวัด
ความโน้มถ่วง วิธีส ารวจวัดสนามแม่เหล็ก วิธีส ารวจด้วยไฟฟ้า วิธีส ารวจด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า 

 
ฟส 468 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 
PY 468 Introduction to Meteorology  

บรรยากาศ รังสีดวงอาทิตย์ ลมและการหมุนเวียนของอากาศ อุณหภูมิและความชื้น
บรรยากาศ พายุและความรุนแรงของอากาศ ภาวะทรงตัวของบรรยากาศ ความควบแน่นและหยาดน้ าฟ้า 
การจ าแนกภูมิอากาศ การพยากรณ์อากาศ 

 
 
 
 

ฟส 469 ฟิสิกส์บรรยากาศเบื้องต้น 3(3-0-6) 
PY 469 Introduction to Atmospheric Physics  

โครงสร้างและองค์ประกอบของบรรยากาศ  ภูมิอากาศพลศาสตร์ ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
ของการแผ่รังสีของโลกและดวงอาทิตย์ สมบัติเชิงแสงของเมฆและละอองลอย เทคนิคการวัดและการ
ประยุกต์เชิงบรรยากาศ 

 
ฟส 478 การค านวณเชิงตัวเลขและอรรถประโยชน์ส าหรับฟิสิกส์ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข

และการประยุกต์ 
3(2-2-5) 

PY 478 Numerical Computing and Utilities for Physics Numerical 
Methods and Applications 

 

การหารากค าตอบของสมการ ระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วงและนอก
ช่วง การถดถอยก าลังสองน้อยที่สุด การหาอนุพันธ์และอินทิเกรตเชิงตัวเลข ผลเฉลยของสมการอนุพันธ์
สามัญและอนุพันธ์ย่อย ระเบียบวิธีผลต่างสืบเนื่อง ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น การประยุกต์ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์และวิศวกรรม 
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กลุ่มฟิสิกส์ทฤษฎี 

ฟส 423 ฟิสิกส์เชิงสถิติ 3(3-0-6) 
PY 423 Statistical Physics  

กฎของอุณหพลศาสต์ การอธิบายเชิงสถิติของระบบอนุภาค พาร์ทิชันฟังก์ชันและ  
แกรนด์พาร์ทิชัน ฟังก์ชันของระบบอย่างง่าย ความเกี่ยวเนื่องกับปริมาณทางอุณหพลศาสตร์ 

 
ฟส 432 ฟิสิกส์พลาสมาเบื้องต้น 3(3-0-6) 
PY 432 Introduction to Plasma Physics  

คุณสมบัติพ้ืนฐานของพลาสมา สมการโบลต์ซมันน์และวลาซอฟ ฟังก์ชันการกระจาย
ความเสถียรและไม่เสถียร ความไม่เสถียรในคลื่น 2 กระแส แมกนีโตไฮโดรไดนามิกส์ และการประยุกต์ 

 
 

ฟส 447 ปรากฏการณ์แม่เหล็กเบื้องต้น 3(3-0-6) 
PY 447 Introduction to Magnetic Phenomena  

บุรพวิชา : ฟส 342  
ประเภทของแม่เหล็ก สมบัติเชิงแม่เหล็กของสสาร ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนใน เฟร์โร

แมกเนติก พาราแมกเนติก ไดอะแมกเนติก แอนติเฟร์โรแมกเนติก และอันตรกิริยาแลกเปลี่ยนในโลหะ 
แม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราว 

 
ฟส 451 ทฤษฎีกลุ่มเบื้องต้น 3(3-0-6) 
PY 451 Introduction to Group Theory  

การนิยามและตัวอย่างของทฤษฏีกลุ่มในฟิสิกส์ ทฤษฎีตัวแทนของกลุ่มจ ากัด เวกเตอร์
บันดอลส์ กลุ่มกระชับและกลุ่มลี ตัวแทนที่ลดไม่ได้ของ SU(n) 

 
ฟส 452 ทฤษฎีสนามควอนตัมเบื้องต้น 3(3-0-6) 
PY 452 Introduction to quantum field theory  

สมการคลายน์-กอร์ดอน สมการดิแรก ทฤษฎีสนามสเกลาร์ สนามอันตรกิริยาและ
แผนภาพไฟยน์แมน  

 
ฟส 455 สภาพโน้มถ่วงเบื้องต้นและทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป 3(3-0-6) 
PY 455 Introduction to Gravitation and General Theory of Relativity  

ฟิสิกส์ในปริภูมิเวลาราบ สัมพัทธภาพพิเศษในรูปแบบเทนเซอร์ สัมพัทธภาพทั่วไป 
การทดสอบ ทฤษฏีสัมพัทธภาพทั่วไป ผลเฉลยของสมการไอน์สไตน์ หลุมด า พรมแดนสัมพัทธภาพ 

 
ฟส 456 ทฤษฎีสตริงเบื้องต้น 3(3-0-6) 
PY 456 Introduction to String Theory  

การทบทวนสัมพัทธภาพพิเศษ พลศาสตร์ไฟฟ้าเชิงสัมพัทธภาพและความโน้มถ่วงใน
มิติใดๆ สตริงแบบไม่มีสัมพัทธภาพ จุดอนุภาคเชิงสัมพัทธภาพ สตริงเชิงสัมพัทธภาพ พารามิไทเซชั้นสตริง
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และการเคลื่อนที่แบบฉบับ กระแสเวร์ลชีท สตริงเชิงสัมพัทธภาพกรวยแสง สนามและอนุภาคกรวยแสง 
จุดอนุภาคเชิงควอนตัมสัมพัทธภาพ สตริงปลายเปิดเชิงควอนตัมสัมพัทธภาพ สตริงปลายปิดเชิง
ควอนตัมสัมพัทธภาพ ดี-เบรนและสนามเกจ สตริงมีประจุและฟิสิกส์อนุภาค อุณหพลศาสตร์สตริงและ
หลุมด า ท-ีดูเอลลิตีของสตริงปลายปิด พรมแดนในทฤษฎีสตริง 

 
ฟส 457 กลศาสตร์ควอนตัมเชิงสัมพัทธภาพเบื้องต้น 3(3-0-6) 
PY 457 Introduction to Relativistic Quantum Mechanics 

สมการดิแรก ผลเฉลยของสมการดิแรกส าหรับอนุภาคอิสระ ทฤษฎีโฮล ทฤษฎีตัว
น าพา การประยุกต์ในพลศาสตร์ควอนตัมเชิงแม่เหล็กไฟฟ้า 

 
ฟส 459 ฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐาน 3(3-0-6) 
PY 459 Elementary Particle Physics 

การจ าแนกอนุภาคมูลฐาน อันตรกิริยาแบบแรง แบบอ่อน และแบบแม่เหล็กไฟฟ้า
ของอนุภาคมูลฐาน เครื่องเร่งอนุภาคและตัวตรวจหาอนุภาค เวกเตอร์สี่มิติ สมมาตรและกฎการอนุรักษ์
ของอนุภาคมูลฐาน ไฟย์แมนแคลคูลัส กฎของไฟย์แมนส าหรับพลศาสตร์ควอนตัมเชิงแม่เหล็กไฟฟ้า 

 
ฟส 479 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 4 3(3-0-6) 
PY 479 Mathematics for Physics IV  

ฟังก์ชันทั่วไปในทฤษฏีการกระจาย แคลคูลัสของการแปร ฟังก์ชันกรีนในหนึ่งมิติ ฟังก์ชัน
กรีนในหลายมิติ สมการอินทิกรัล 
 
 
 
กลุ่มดาราศาสตร์ 
ฟส 411 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 3(3-0-6) 
PY 411 Earth and Space Science  

โครงสร้างของโลก บรรยากาศของโลก โลกและการเปลี่ยนแปลง ปรากฏการณ์ทาง
ธรณีวิทยา ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลก ธรณีประวัติระบบโลก-ดวงจันทร์- ดวงอาทิตย์ ระบบ
สุริยะ ดาวฤกษ์ เอกภพวิทยาเบื้องต้น เทคโนโลยีอวกาศ การสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์เบื้องต้น 

 
ฟส 415 ดาราศาสตร์ 3(3-0-6) 
PY 415 Astronomy  

ดาราศาสตร์กับชีวิต ทรงกลมฟ้า ระบบพิกัดฟ้า ระบบโลก-ดวงจันทร์-ดวงอาทิตย์ 
ดวงอาทิตย์ ระบบสุริยะ กฏเคปเลอร์ รังสีคอสมิก เนบิวลา ดาวฤกษ์  ระบบดาวคู่ กระจุกดาว กาแล็กซี 
กระจุกกาแล็กซี เอกภพวิทยาเบื้องต้น ความส่องสว่าง ก าลังส่องสว่าง โชติมาตร กฏของแพลงค์ กฏสเต
ฟาน กฏของวีนส์ สเปกตรัมของดาวฤกษ์ แผนภาพเอช-อาร์ วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ ความก้าวหน้าทาง
ดาราศาสตร์และเอกภพวิทยา 
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ฟส 416 กิจกรรมและการทดลองทางดาราศาสตร์  2(1-2-3) 
PY 416 Astronomy Activities and Experiments  

การท ากิจกรรมหรือการทดลองทางดาราศาสตร์ในหัวข้อเรื่อง: ทรงกลมฟ้า ระบบ
โลก-ดวงจันทร์-ดวงอาทิตย์ เฟสของดวงจันทร์ ปรากฏการณ์อุปราคา แรงน้ าขึ้น-น้ าลง กฎของเคปเลอร์ 
ระบบสุริยะ การเคลื่อนที่ถอยหลัง แพรัลแลกซ์ กล้องโทรทรรศน์ 

 
กลุ่มวิชาหัวข้อพิเศษและฝึกงาน 
 
ฟส 494 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 
PY 494 Special Topics in Physics I  

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี หรือการประยุกต์ใช้ในทางฟิสิกส์ ในหัวข้อทีน่ิสิตสนใจ 
 

ฟส 495 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 
PY 495 Special Topics in Physics II  

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี หรือการประยุกต์ใช้ในทางฟิสิกส์ ในหัวข้อทีน่ิสิตสนใจ 
 
ฟส 496 ฝึกงาน 1(0-6-0) 
PY 496 Internship  

ฝึกให้นิสิตเรียนรู้การท างานเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ด้านฟิสิกส์  ฟิสิกส์ประยุกต์ หรือ
การประยุกต์ท่ีเกี่ยวข้อง โดยก าหนดให้มีจ านวนชั่วโมงฝึกงานไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง 

 
วิชาเฉพาะด้านเลือก สาชาวิชาฟิสิกส์ วิชาเอกฟิสิกส์ประยุกต์ 

 
กลุ่มฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์และทัศนศาสตร์ 
ฟส 361 เซนเซอร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
PY 361 Introduction to Sensors  

หลักการของเซนเซอร์เบื้องต้น ลักษณะสมบัติเฉพาะและฟิสิกส์ของเซนเซอร์ เซนเซอร์
การเคลื่อนที่ เซนเซอร์แรง เซนเซอร์ความดัน เซนเซอร์อัตราการไหลเซนเซอร์อุณหภูมิ เซนเซอร์ความชื้น 
เซนเซอร์เสียง เซนเซอร์แสง เซนเซอร์กัมมันตภาพรังสี เซนเซอร์ทางเคมีและชีวภาพ เทคโนโลยีเซนเซอร์ใน
ปัจจุบัน 

 
ฟส 363 ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
PY 363 Optoelectronics  

ธรรมชาติของแสง ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวน าเบื้องต้นส าหรับอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ 
แหล่งก าเนิดแสง อุปกรณ์ตรวจรับแสง มอดูเลเตอร์เชิงแสง อุปกรณ์แสดงผล เซลล์แสงอาทิตย ์
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ฟส 364 การสื่อสารใยแก้วน าแสง 3(3-0-6) 
PY 364 Fiber Optics Communication  

ทฤษฎีใยแก้วน าแสง อุปกรณ์ส าหรับการสื่อสารใยแก้วน าแสง การมอดูเลตสัญญาณ
แสง การสวิตชิ่งเชิงแสง การเข้ารหัสและถอดรหัสเชิงแสง โครงข่ายใยแก้วน าแสง การเชื่อมต่อเส้นใยแก้วน า
แสง เครื่องมือทดสอบส าหรับโครงข่ายใยแก้วน าแสง การตรวจวัดด้วยใยแก้วน าแสง 

 
ฟส 377               การเขียนโปรแกรมภาษาซี++ ในฟิสิกส์                                            3(2-2-5) 
PY 377                C++ Programming in Physics 
                         องค์ประกอบและโครงสร้างภาษาซี++ แนวคิดเกี่ยวกับการโปรแกรมแบบโครงสร้าง
และการโปรแกรมเชิงวัตถุ หลักการเขียนโปรแกรม เน้นการแก้ปัญหาและการออกแบบโปรแกรม เพ่ือ
แก้ปัญหาทางฟิสิกส์ 

 
ฟส 413 
PY 413 

สวนศาสตร์และการประยุกต์ 
Acoustics and Applications 

  3(3-0-6) 

การสั่นหลักมูล การสั่นแบบอิสระและการสั่นแบบบังคับ คลื่นเสียงระนาบและสมการ
คลื่น ปรากฏการณ์การส่งผ่านและการดูดกลืน เสียงในทางสถาปัตยกรรม อัลทราโซนิกส์ และการประยุกต ์

 
 

ฟส 446 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5) 
PY 446 Microcontroller and Its Applications  

คุณลักษณะและสถาปัตยกรรมภายในของไมโครคอนโทรลเลอร์ แนะน าชุดฝึก
ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่นิยมใช้งานในปัจจุบัน การเขียนโปรแกรมเพ่ือเชื่อมต่อไมโครคอนโทรเลอร์กับอุปกรณ์
ภายนอก การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์เพ่ือสร้างเครื่องมือวัดทางฟิสิกส์อย่างง่าย 

ฟส 448 ทัศนศาสตร์และการประยุกต์ 3(3-0-6) 
PY 448 Optics and Applications  

ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิตและเชิงกายภาพ ทัศนูปกรณ์ โพลาไรเซชัน วิธีการทางเมท
ริกซ์ในทัศนศาสตร์ ความคลาดของเลนส์ ทัศนศาสตร์ฟูเรียร์เบื้องต้น สมการของเฟรสเนล ฮอโลกราฟีและ
การประยุกต์ เลเซอร์ฟิสิกส์เบื้องต้นและการประยุกต์  
 
กลุ่มฟิสิกส์วัสดุ 
ฟส 332 ฟิสิกส์พอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
PY 332 Polymer Physics  

โครงสร้างของพอลิเมอร์ โครงรูปของพอลิเมอร์เส้นเดี่ยว อุณหพลศาสตร์ของพอลิเมอร์
ผสมและสารละลายพอลิเมอร์ พอลิเมอร์แบบโครงข่ายและการเกิดเจล วิทยาศาสตร์กระแสของพอลิเมอร์ 
สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ 

 
ฟส 334 ผลิกศาสตร์และรังสีเอกซ์  3(2-2-5) 
PY 334 Crystallography and X-Ray  
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แลตทิชและหน่วยเซล โครงสร้างผลึก สมมาตร ทิศทางและระนาบแลตทิชในผลึก แลต
ทิชส่วนกลับ ผลึกศาสตร์ของรังสีเอกซ์ สมบัติและการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ การวิเคราะห์โครงสร้างผลึก
โดยการใช้รังสีเอกซ์ 
 
ฟส 335 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ  3(2-2-5) 
PY 335 Material Characterization  

การหาโครงสร้างผลึกของวัสดุโดยใช้รังสีเอกซ์ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของ
วัสดุ การวิเคราะห์พื้นผิวโดยจุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอน การหาสมบัติเชิงกล เชิงไฟฟ้า และเชิงความร้อน
ของวัสดุ 

 
ฟส 336 ฟิสิกส์สารกึ่งตัวน า 3(3-0-6) 
PY 336  Semiconductor  Physics  

บุรพวิชา : ฟส 331 
โครงสร้างผลึกของสารกึ่งตัวน า โครงสร้างแถบพลังงาน สภาพน าไฟฟ้าของสารกึ่งตัวน า

บริสุทธิ์และสารกึ่งตัวน าที่มีสารเจือปน รอยต่อ พี-เอ็น ผลกระทบของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก สมบัติ
ทางแสง อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า เทคนิคการเตรียมสารกึ่งตัวน า สารกึ่งตัวน าอสัณฐาน 

 
ฟส 337 วัสดุเชิงประกอบ 3(3-0-6) 
PY 337 Composite Materials  

วัสดุเชิงประกอบเบื้องต้น ตัวเสริมแรงและเมทริก การกระจายของตัวเสริมแรง การเสีย
รูปของวัสดุเชิงประกอบ ความเค้นกับความเครียดของวัสดุเชิงประกอบ สมบัติที่รอยต่อ ความแข็งแรงของ
วัสดุเชิงประกอบ สมบัติเชิงความร้อนของวัสดุเชิงประกอบ การประดิษฐ์และการประยุกต์วัสดุเชิงประกอบ
สมบัติเชิงไฟฟ้าและแม่เหล็ก สมบัติเชิงแสง วัสดุฟิล์มบางและการประยุกต์  

 
ฟส 338 วัสดุแม่เหล็ก 3(3-0-6) 
PY 338 Magnetic Materials  

แนวคิดพ้ืนฐาน การจ าแนกประเภทของวัสดุตามสมบัติทางแม่เหล็ก สมบัติมหภาคของ
วัสดุแม่เหล็ก โมเมนต์แม่เหล็กของอะตอม ทฤษฎีของแม่เหล็กพาราและแม่เหล็กเฟร์ริ โดเมนแม่เหล็ก 
พลังงานที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางแม่เหล็ก วัสดุแม่เหล็กอ่อนและแม่เหล็กแข็ง วัสดุแม่เหล็กส าหรับการ
จัดเก็บข้อมูล 

 
ฟส 366 กระบวนการผลิตพอลิเมอร์  3(3-0-6) 
PY 366 Polymer Processing  

วิทยากระแสของพอลิเมอร์ การถ่ายโอนความร้อน กระบวนการขึ้นรูปแบบอัดรีด ขึ้น
รูปแบบฉีด กระบวนการขึ้นรูปแบบเป่า กระบวนการขึ้นรูปแบบกดอัด กระบวนการขึ้นรูปแบบเทอร์โม
ฟอร์มมิ่ง กระบวนการขึ้นรูปแบบหมุน กระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนแบบรีด กระบวนการขึ้นรูปพลาสติก 
เสริมแรงด้วยเส้นใย การน าพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ 
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ฟส 367 การประยุกต์ของวัสดุเชิงไฟฟ้า 3(2-2-5) 
PY 367 Applications of Electrical Materials  

ลักษณะเฉพาะของ วัสดุตัวน า วัสดุไดอิเล็กทริก วัสดุไพโซอิเล็กทริก วัสดุเฟร์โรอิ
เล็กทริก และวัสดุไพโรอิเล็กทริก โพลาไรเซชันแบบเกิดเอง ปรากฎการณ์ไพโซอิเล็กทริก โดเมน วงฮิส
เทอรีซิส การเปลี่ยนเฟส สมบัติทางกายภาพของวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริก และการวัด และการประยุกต์ใช้
งาน 

 
ฟส 368 กระบวนการทางเซรามิกส์และการประดิษฐ์เซรามิก 3(2-2-5) 
PY 368 Ceramic Processing and Farbrication  

วิธีการเตรียมเซรามิกเชิงเคมีและฟิสิกส์ เทคนิคการขึ้นรูปและการประดิษฐ์ บทบาท
ของพ้ืนผิว และการปรับแต่งพ้ืนผิว ลักษณะเฉพาะและการควบคุมคุณภาพ 

 
ฟส 369 ฟิสิกส์เซรามิก 3(2-2-5) 
PY 369 Ceramic Physics  

โครงสร้างของเซรามิก ข้อบกพร่องในเซรามิก สัญลักษณ์ครอเกอร์ -วิงค์ สมบัติทาง
ไฟฟ้า และสมบัติเชิงกลในเซรามิก การเกิดโครงสร้างจุลภาคในวัสดุเซรามิก ขนาดของอนุภาค 
กระบวนการเผาผนึกวัสดุ 

  
ฟส 433 ฟิสิกส์วัสดุ 3(2-2-5) 
PY 433 Material Physics  

โครงสร้างของวัสดุ โครงสร้างผลึกและที่ไม่เป็นผลึก ความไม่สมบูรณ์ของผลึก 
แผนภาพเฟส ผลึกเหลว โครงสร้างและสมบัติเฉพาะของวัสดุ สมบัติเชิงกลของสาร สมบัติทางความร้อน 
สมบัติทางไฟฟ้า และสมบัติทางแสงของวัสดุ 

 
ฟส 434 การกัดกร่อนเบื้องต้น 3(2-2-5) 
PY 434 Introduction to Corrosion  

หลักการพ้ืนฐานของกัดกร่อน รูปแบบของการกัดกร่อน การกัดกร่อนของโลหะและ
โลหะผสม การป้องกันการกัดกร่อนแบบต่างๆ การเลือกใช้วัสดุและการออกแบบเพ่ือป้องกันการกัด
กร่อน 

 
ฟส 436 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 2 3(3-0-6) 
PY 436 Solid State Physics II  

สารตัวน ายวดยิ่ง สมบัติทางแม่เหล็กของของแข็ง ฟิสิกส์พื้นผิวและรอยต่อ โครงสร้าง
ระดับนาโน 

 
ฟส 438 วัสดุนาโน 3(3-0-6) 
PY 438 Nanoscale Materials  
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ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการสังเคราะห์วัสดุนาโน การผลิตวัสดุนาโนโดยการพิมพ์แบบ
ลิโทกราฟฟี การตรวจสอบวิเคราะห์วัสดุนาโน รวมถึงสมบัติทางกายภาพของวัสดุนาโน อนุภาคนาโนที่
เป็นสารกึ่งตัวน าและที่เป็นโลหะ เส้นลวดนาโน ท่อคาร์บอนนาโน การประยุกต์ใช้วัสดุนาโน 

 
กลุ่มฟิสิกส์เทคโนโลยี 
ฟส 339 เทคโนโลยีฟิล์มบาง 3(2-2-5) 
PY 339 Thin Films Technology  

วิทยาศาสตร์สุญญากาศและเทคโนโลยี การพอกพูนฟิล์มเชิงกายภาพและเคมี การก่อ
ตัวและโครงสร้างของฟิล์ม การตรวจสอบและการวิเคราะห์ฟิล์มบาง สมบัติเชิงกล สมบัติเชิงไฟฟ้าและ
แม่เหล็ก สมบัติเชิงแสง วัสดุฟิล์มบางและการประยุกต์ 

 
ฟส 355 สเปกตรัมของอะตอมและโมเลกุล  3(3-0-6) 
PY 355 Atomic and Molecular Spectra  

หลักการเบื้องต้นของสเปกโทรสโกปี สเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน สเปกตรัมของ
อะตอมเสมือนไฮโดรเจนและโลหะอัลคาไลน์ กฏการเลือกและการทรานซิชั่นต้องห้าม ผลกระทบจาก
สนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็ก การทรานซิชั่นของโมเลกุล เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสเปกโทรสโกปี 

  
ฟส 461 ชีวฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
PY 461 Biophysics  

ชีวฟิสิกส์เบื้องต้น โครงสร้างของชีวโมเลกุล อันตรกิริยาในระบบชีวโมกุล เทคนิคทาง
ชีวฟิสิกส์ วัสดุเชิงชีวภาพ เซนเซอร์ชีวภาพ กล้องจุลทรรศน์ 

 
 
 
 

ฟส 462 ฟิสิกส์และเทคโนโลยีสุญญากาศ 3(2-2-5) 
PY 462 Vacuum Physics and Technology  

ฟิสิกส์เกี่ยวกับธรรมชาติและพฤติกรรมของก๊าซ ปั๊มสุญญากาศ เครื่องวัดความดัน
สุญญากาศ การประยุกต์ใช้ระบบสุญญากาศในการเคลือบฟิล์มบาง เพ่ือประโยชน์ในงานอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเชิงแสง 

 
ฟส 463 ทฤษฏีเซลล์แสงอาทิตย์ 3(3-0-6) 
PY 463 Theory of Solar Cells   

แสงอาทิตย์และหลักการท างานของเซลล์แสงอาทิตย์ อิเล็กตรอนและโฮลในสารกึ่ง
ตัวน า การเกิดและการรวมกันของพาหะอิสระ การวิเคราะห์สมบัติของเซลล์ จากรอยต่อ พี-เอน เซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอนผลึกเดี่ยว เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอ่ืนๆ ระบบการรวมแสง  

 
ฟส 464 พลังงานทดแทน 3(3-0-6) 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 

4.1   มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 ฝึกการเรียนรู้การท างานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ และการประยุกต์ เพ่ือเสริมสร้าง
ประสบการณ์การท างาน การน าความรู้ทางฟิสิกส์ไปใช้ และสร้างเสริมจิตตระหนักความรับผิดชอบด้วยการ
ท างานอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม โดยมีจ านวนชั่วโมงฝึกงานไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง  

4.2  ช่วงเวลา 
ภาคฤดูร้อน ช่วงชั้นปีที่ 3 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
นิสิตเลือกฝึกงานไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง ช่วงชั้นปีที่ 3 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
 การท าโครงงานหรืองานวิจัยทางฟิสิกส์เชิงทฤษฎี ฟิสิกส์ประยุกต์ หรือเชิงทดลอง ภายใต้การ
ควบคุมและค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือแสดงให้เห็นชัดเจนว่านิสิตสามารถประยุกต์วิธีคิดแบบ
วิทยาศาสตร์ และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา สามารถรายงานผลงานวิจัยตามหลักการ
เขียนบทความทางวิชาการ และน าเสนอรายงานต่อที่ประชุมได้ โดยที่นิสิตต้องเลือกท าโครงงานวิจัยให้
สอดคล้องกับวิชาเอกของนิสิต 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นิสิตรู้จักการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ สามารถศึกษาค้นคว้างานวิจัยได้ด้วยตนเอง และ
สามารถถ่ายทอดผลงานในรูปแบบรายงานพร้อมทั้งน าเสนอด้วยวาจาได้ 

5.3 ช่วงเวลา  
 ช่วงชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1  

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
 จ านวน 1 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
 นิสิตต้องจัดท าโครงการเป็นโครงการเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มๆ ละไม่เกิน 3 คน และต้องมีอาจารย์ที่
ปรึกษา 1 คนต่อโครงงาน  โดยนิสิตต้องด าเนินการดังนี้ 
 5.5.1 เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาตามแบบฟอร์มต่อผู้ประสานงาน ก่อนเปิดภาคการศึกษา ทั้งนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเป็นอาจารย์ประจ าภาควิชาฟิสิกส์ หรือ อาจารย์ที่ปรึกษาที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าภาควิชา
ฟิสิกสต์้องมีอาจารย์ประจ าภาควิชาฟิสิกส์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมด้วย 
 5.5.2 เสนอชื่อโครงงานและแผนด าเนินงานตามแบบฟอร์มต่อคณะกรรมการโครงงาน เพ่ือให้
ได้รับความเห็นชอบ ภายในสัปดาห์ที่ 4 หลังเปิดภาคการศึกษา  
 5.5.3 รายงานความก้าวหน้าตามแบบฟอร์ม ภายในสัปดาห์แรกของทุกเดือนต่อผู้ประสานงาน 



62 
 

 5.5.4 การสอบโครงงาน ให้นิสิตส่งรายงานโครงงาน โดยมีจ านวนเล่มเท่ากับจ านวนกรรมการ
สอบโครงงาน ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนสอบ และท าการนัดหมายวันเวลาเพ่ือขอสอบโครงงาน 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
        คณะกรรมการสอบโครงงานประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเป็นประธาน และกรรมการ

อีก 2 คน โดยมีข้อก าหนดว่า กรรมการสอบต้องเป็นอาจารย์ประจ าภาควิชาฟิสิกส์และคณะกรรมการสอบมี
หน้าที่ร่วมกันพิจารณา แผนการด าเนินงาน รายงานความก้าวหน้า รายงานฉบับสมบูรณ์ และผลการด าเนินงาน
ในภาพรวมทั้งหมด 

  

 
 
 
 



63 
 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต   

 
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต / 

สมรรถนะของหลักสูตร 
กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

(ระบุมาตรฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้อง) 
1. มีทักษะสื่อสาร  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อที่ 5.2 มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รปูแบบการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสม 

2. มีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะรับใช้สังคม ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ข้อที่ 1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัตติาม
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

3. มีสมรรถนะของหลักสูตร  
 
สามารถน าความรู้และทฤษฎีทางฟิสิกส์ไปประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 
ด้านความรู้ ข้อที่ 2.4 มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทาง
ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และ/หรือคณติศาสตร์ 
 
ด้านทักษะทางปัญญา ข้อที่ 3.2 น าความรู้ทางฟิสิกส์ 
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตรไ์ปประยุกต์กับสถานการณ์
ต่างๆ ได้อยา่งถูกต้องและเหมาะสม 
 
 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   

 

1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.1 มีความซื่อสตัยส์ุจรติ 
 

1.  สอดแทรกเนื้อหาทาง
คุณธรรม จรยิธรรม และปลูกฝัง
ความมีระเบียบวินัยและความ
ซื่อสัตย์ในช้ันเรยีน 
2. จัดกิจกรรม/ส่งเสริมให้เข้า
ร่วมโครงการพัฒนาคณุธรรม
จริยธรรม 

1. ประเมินจากพฤติกรรมในช้ันเรยีน ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 
2. สังเกตและประเมินพฤติกรรมการมี
ปฏิสัมพันธ์ และมสี่วนร่วมในกิจกรรม
การเรยีนการสอน 
3. ประเมินจากผลงานท่ีนิสิตได้รบั
มอบหมายในแตล่ะรายวิชา 

1.2 มีระเบยีบวินัย  
 
1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏบิัติตาม

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
1.4 เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ้ื่น  
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.5 มีจิตสาธารณะ  
 
1.6 ตระหนักในคณุค่าของศิลปะและวฒันธรรม 

 
 

2. ด้านความรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

2.1 มีความรู้พื้นฐานศึกษาท่ัวไป 
 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในหลายรูปแบบ เช่น การ
บรรยาย การฝึกปฏิบัติ การ
สัมนา และการศึกษานอก
สถานท่ี 
2. ด าเนินการเรียนการสอน
หลากหลายรูปแบบ เช่น การ
เรียนรูจ้ากกรณีปัญหา การ
เรียนรูเ้ป็นรายบุคคล โดยการ
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเมินจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนและ
การปฏิบัติงานของนิสติในด้านต่างๆคือ 
1. การทดสอบย่อย 
2. การสอบกลางภาคและปลายภาค
การศึกษา 
3. การจัดท ารายงาน/เเผน/โครงการ 
4. การน าเสนอผลงานในหลากหลาย
รูปแบบ 
5. โครงงาน การฝึกปฏิบตัิ และการ
ฝึกงาน 

2.2 มีความรอบรู้ในศาสตร์ตา่ง ๆ ท่ีจะสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
2.3 มีความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ที่จะน ามาอธิบายหลักการและ 
ทฤษฎีในศาสตรเ์ฉพาะ 

2.4 มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางฟิสิกส์ 
วิทยาศาสตร์และ/หรือคณติศาสตร์ 

 
2.5 สามารถตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 

พัฒนาความรู้ใหม่ โดยเฉพาะด้านฟิสิกส์และ
ฟิสิกส์ประยุกต ์
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3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมี
เหตุมผีล ตามหลักการวิชาการทาง
วิทยาศาสตร ์

จัดกระบวนการเรียนรู้ให้นสิิตศึกษา
และแสวงหาความรูเ้พื่อนิสิตไดฝ้ึก
ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการคิด 
ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการ
สืบค้น และการเรียนรูเ้ชิง
ประสบการณ์จากสภาพปัญหาหรอื
สถานการณ์จริง ท้ังที่เป็นรายบคุคล
และรายกลุม่ เช่น 
1. การน าเสนอและอภิปราย
แลกเปลีย่นความคดิเห็นในช้ันเรยีน 
2. การท ากรณีศึกษา 
3. การฝึกปฎิบตั ิ
4. การท าโครงงาน 
5. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
6. การฝึกงาน 

สังเกตและประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยประเมินผล
จาก 
1. งานท่ีได้รับมอบหมาย 
2. ประเมินผลจาการสอบทั้งในภาคทฤษฎี
และ/หรือภาคปฏิบัต ิ
 

3.2 น าความรู้ทางฟิสิกส์ วิทยาศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณต์่าง 
ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

3.3 มีความใฝรู่้ สามารถวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่
หลากหลายได้อย่างถูกต้องและสรา้งสรรค์ 
โดยใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและ
ประสบการณ์ทางภาคปฏบิัติ โดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีเกี่ยวข้อง 

3.4 สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกิด
ประโยชน ์

3.5 สามารถประเมิน วิพากษ์ สถานการณต์่างๆ 
โดยใช้ความรูเ้ป็นฐาน 

3.6 เป็นผู้มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ นวัตกรรม 
 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

4.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม องค์กร 
สิ่งแวดล้อม  

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ัน
เรียนที่เน้นการท างานเป็นกลุม่และ
งานท่ีต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 
2. จัดให้มีการเรียนรูภ้าคปฎิบัติทั้ง
ในและนอกช้ันเรียนเพื่อเสรมิสร้าง
ประสบการณ์จริง 
 

1. ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบในการท ากิจกรรมกลุ่ม 
2. ประเมินจากการมสี่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นในช้ันเรียน และการยอมรบัเหตุผล
ของผู้ที่มีความคิดเห็นแตกตา่ง 
3. ประเมินผลงานและความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 

4.2 มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
ในฐานะผู้น าและสมาชิกท่ีด ี

4.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมขององค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเอง
และพัฒนางานได ้
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

5.1 สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณติศาสตร์
และสถติิ เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล 
การแก้ปัญหาและน าเสนอข้อมลูได้อย่าง
เหมาะสม 

1.  มีรายวิชาที่ฝึกทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. การมอบหมายใหส้ืบค้น จัดการ  
ประมวลผลและเเปลความหมาย
ข้อมูลทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
3. น าเสนอและการวิเคราะห์ข้อมลู
ในรูปแบบวาจา และการเขียน
รายงาน 

1. ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และการปฎิบัติงานของนิสติจากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ประเมินจากการน าเสนอผลงานและ
การเขียนรายงาน จากการใช้รูปแบบการ
น าเสนอที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

5.2 มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รปูแบบ
การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

5.3 มีทักษะและความรูภ้าษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอ่ืน  เพื่อการค้นคว้าได้
อย่างเหมาะสมและจ าเป็น 

5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมลูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ ์

5.5 สามารถวิเคราะห์ข้อมลูเชิงตัวเลข เพื่อให้
เข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหา 

 
 
 
สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร  
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  1.1 มีความซื่อสตัยส์ุจรติ 

1.2 มีระเบยีบวินัย 
1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏบิัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 
1.4 เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
1.5 มีจิตสาธารณะ 
1.6 ตระหนักในคณุค่าของศิลปะและวฒันธรรม 

2. ด้านความรู ้ 2.1 มีความรู้พื้นฐานศึกษาท่ัวไป  
2.2 มีความรอบรู้ในศาสตร์ตา่ง ๆ ท่ีจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
2.3 มีความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ที่จะน ามาอธิบาย

หลักการและ ทฤษฎีในศาสตรเ์ฉพาะ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 

 
 

2.4 มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และ/หรือ
คณิตศาสตร ์

2.5 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่ โดยเฉพาะ
ด้านฟิสิกส์และฟสิิกส์ประยุกต ์

 
 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา  3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมผีล ตามหลักการวชิาการ

ทางวิทยาศาสตร ์
3.2 น าความรู้ทางฟิสิกส์ วิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับ

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3.3 มีความใฝรู่้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 

ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎี
และประสบการณ์ทางภาคปฏิบตัิ โดยค านึงถึงผลกระทบที่เกีย่วข้อง 

3.4 สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ 
3.5 สามารถประเมิน วิพากษ์ สถานการณต์่างๆ โดยใช้ความรู้เป็นฐาน 
3.6 เป็นผู้มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ นวัตกรรม 

4. ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง 
      บุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม องค์กร สิ่งแวดล้อม  
4.2 มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้น าและสมาชิกท่ีดี 
4.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร รวมทั้งพัฒนา

ตนเองและพัฒนางานได ้
5. ด้านทักษะการคิดวเิคราะห์เชิง 
      ตัวเลขการสื่อสารและการใช้ 
      เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณติศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห ์
ประมวลผล การแก้ปญัหาและน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

5.2 มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้
รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

5.3 มีทักษะและความรูภ้าษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น  เพื่อการ
ค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจ าเป็น 

5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมลูได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

5.5 สามารถวิเคราะห์ข้อมลูเชิงตัวเลข เพื่อให้เข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็น
ปัญหา 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 

 
  ความรบัผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง 

  

รายวิชา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู ้
ด้าน 

ทักษะทางปญัญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การสื่อสารและ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                          
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธภิาพการ

สื่อสาร 1 
                         

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธภิาพการ
สื่อสาร 2 

                         

มศว 131 ลีลาศ                          
มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล                          
มศว 133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ                          
มศว 134 โยคะ                          
มศว 135 ว่ายน้ า                          
มศว 136 แบดมินตัน                          
มศว 137 เทนนิส                          
มศว 138 กอล์ฟ                          
มศว 139 การฝึกโดยการใช้น้ าหนัก                          
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รายวิชา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู ้
ด้าน 

ทักษะทางปญัญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การสื่อสารและ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล                          
มศว 151 การศึกษาทัว่ไปเพื่อพัฒนามนษุย ์                          
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้                                 
มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดจิิทัลและสังคม                          
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                          
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล                          
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชวีิตและสิ่งแวดล้อม

ที่ด ี
                 

  
      

มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม                          
มศว 246 วิถึชีวิตเพื่อสุขภาพ                          
มศว 247 อาหารเพื่อชวีิต                          
มศว 248 พลังงานทางเลือก                          
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย ์                          
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต                          
มศว 253 สุนทรียสนทนา                          
มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์                            
มศว 255 ธรรมนูญชีวิต                          
มศว 256 การอ่านเพอืชีวิต                          
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา                          
มศว 258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ                          
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน ์                          
มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อน

สังคม 
                         

มศว 263 มนุษย์กับสันตภิาพ                          
มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม                          
มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภวิัตน ์                          
มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                          
มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม ่                          
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  ความรบัผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู ้
ด้าน 

ทักษะทางปญัญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การสื่อสารและ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 
มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วย

กระบวนการวจิัย 
                         

มศว 341 ธุรกิจในโลกดจิิทัล                          
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                          
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด                          
มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจรยิธรรม                          
มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม                          
มศว 355 พุทธธรรม                          
มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการด าเนินชีวิต                          
มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม                          
มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิต

และสังคม 
                         

มศว 361 มศว เพื่อชุมชน                          
มศว 362 ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น                          
มศว 363 สัมมาชีพชุมชน                          
มศว 364 กิจการเพือ่สังคม                          

วิชาแกน 
วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตรพ์ื้นฐาน 

คม 115 แคลคูลัส 1                          
คม 116 แคลคูลัส 2                          
คม 100 เคมีทั่วไป 1                          
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1                          
ชว 101 ชีววิทยา 1                          
ชว 191 ปฏิบัติการชีวิทยา 1                          
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รายวิชา 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู ้

ด้าน 
ทักษะทางปญัญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การสื่อสารและ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 
ฟส 103 ฟิสิกส์ 1                          
ฟส 183 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1                          

วิชาแกนเฉพาะสาขา 
ฟส 104 ฟสิิกส์ 2                          
ฟส 171 คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 1                          
ฟส  184 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2                          

วิชาเฉพาะดา้น 
วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

วทศ 301 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 1                          
วทศ 302 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 2                          

วิชาเฉพาะด้านบังคับ วิชาเอกฟิสิกส์และวิชาเอกฟิสิกส์ประยุกต ์
ฟส 211 คลื่นและการสั่น                          
ฟส 212 กลศาสตร์ 1                          
ฟส 221 ฟิสิกส์อุณหภาพและฟิสิกส์สถิต ิ                          
ฟส 231 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น                          
ฟส 232 สมบัติของวัสด ุ                          
ฟส 241 การวิเคราะหว์งจรไฟฟ้า                          
ฟส 251 ฟิสิกส์แผนใหม ่                          
ฟส 252 กลศาสตร์ควอนตัม 1                          
ฟส 272 คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 2                          
ฟส 273 การใช้และการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ในฟิสิกส์    
                 

 
       

ฟส 275 คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 3                          
ฟส 312 กลศาสตร์ 2                          
ฟส 331 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 1                          
ฟส 333 ฟิสิกส์และเทคโนโลยีนาโน                          
ฟส 342 แม่เหล็กไฟฟ้า 1                          
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รายวิชา 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู ้

ด้าน 
ทักษะทางปญัญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การสื่อสารและ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 
ฟส 343 แม่เหล็กไฟฟ้า 2                          
ฟส 344 อิเล็กทรอนิกส ์                          
ฟส 345 หลักการดิจิทัล                          
ฟส 353 กลศาสตร์ควอนตัม 2                          
ฟส 385 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 1                          
ฟส 386 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 2                          
ฟส 491 โครงงานฟิสิกส์                          
ฟส 492 สัมมนาฟิสิกส ์                          
ฟส 497 โครงงานฟิสิกส์ประยุกต ์                          
ฟส 498 สัมมนาฟิสิกส์ประยุกต ์                          

วิชาเฉพาะด้านเลือก วิชาเอกฟิสิกส์ 
ฟส 355 สเปกตรัมของอะตอมและโมเลกุล                          
ฟส 362 การวัดและเครื่องมือ                          
ฟส 377 การเขียนโปรแกรมภาษาซี++ ใน

ฟิสิกส์ 
                 

 
       

ฟส 411 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ                          
ฟส 413 สวนศาสตร์และการประยุกต ์                          
ฟส 415 ดาราศาสตร์                          
ฟส 416 กิจกรรมและการทดลองทางดารา

ศาสตร์ 
     

  
       

   
       

 

ฟส 418 พลศาสตร์อลวน                          
ฟส 419 กลศาสตร์ของไหล                          
ฟส 423 ฟิสิกส์เชิงสถิติ                          
ฟส 432 ฟิสิกส์พลาสมาเบือ้งต้น                          
ฟส 435 ฟิสิกส์นิวเคลียร ์                          
ฟส 436 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 2                          
ฟส 447 ปรากฏการณ์แม่เหล็กเบื้องต้น                          
ฟส 451 ทฤษฎีกลุ่มเบื้องต้น                          



73 

 
 

รายวิชา 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู ้

ด้าน 
ทักษะทางปญัญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การสื่อสารและ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 
ฟส 452 ทฤษฎีสนามควอนตัมเบื้องต้น                          
ฟส 455 สภาพโน้มถ่วงเบื้องต้นและทฤษฎี

สัมพัทธภาพทั่วไป 
                 

 
       

ฟส 456 ทฤษฎีสตริงเบื้องต้น                          
ฟส 457 กลศาสตร์ควอนตัมเชิงสัมพัทธภาพ

เบื้องต้น 
        

  
 

      
   

 
    

ฟส 459 ฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐาน                          
ฟส 463 ทฤษฏีเซลล์แสงอาทิตย ์                          
ฟส 464 พลังงานทดแทน                          
ฟส 465 การตรวจสอบและควบคุมมลพิษ                          
ฟส 467 ธรณีฟิสิกส์เบื้องต้น 

                         

ฟส 468 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น 
        

                 

ฟส 469 ฟิสิกส์บรรยากาศเบื้องต้น 
        

                 

ฟส 478 การค านวณเชิงตัวเลขและ
อรรถประโยชน์ส าหรับฟิสิกส์ระเบยีบ
วิธีเชิงตัวเลขและการประยกุต ์

                         

ฟส 479 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 4                          
ฟส 494 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส ์1                          
ฟส 495 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส ์2                          
ฟส 496 ฝึกงาน                          
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รายวิชา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู ้
ด้าน 

ทักษะทางปญัญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การสื่อสารและ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 
วิชาเฉพาะด้านเลือก วิชาเอกฟิสิกสป์ระยุกต ์

ฟส 332 ฟิสิกส์พอลิเมอร ์                          
ฟส 334 ผลิกศาสตร์และรังสีเอกซ์                          
ฟส 335 การหาลกัษณะเฉพาะของวัสด ุ                          
ฟส 336 ฟิสิกส์สารกึ่งตัวน า                          
ฟส 337 วัสดุเชิงประกอบ                          
ฟส 338 วัสดุแม่เหล็ก                          
ฟส 339 เทคโนโลยีฟิล์มบาง                          
ฟส 355 สเปกตรัมของอะตอมและโมเลกุล                          
ฟส 361 เซนเซอร์เบื้องต้น                          
ฟส 363 ออปโตอิเล็กทรอนกิส ์                          
ฟส 364 การสื่อสารใยแก้วน าแสง                          
ฟส 366 กระบวนการผลิตพอลิเมอร ์                          
ฟส 367 การประยกุต์ของวัสดุเชิงไฟฟ้า                          
ฟส 368 กระบวนการทางเซรามิกส์และการ

ประดิษฐ์เซรามิกส์ 
                 

 
     

 
 

ฟส 369 ฟิสิกส์เซรามิกส์                          
     ฟส 377 การเขียนโปรแกรมภาษาซี++ ใน

ฟิสิกส์ 
                         

ฟส 413 สวนศาสตร์และการประยุกต ์
                         

ฟส 433 ฟิสิกส์วัสด ุ                          
ฟส 434 การกัดกร่อนเบือ้งต้น                          
ฟส 436 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 2                          
ฟส 438 วัสดุนาโน                          
ฟส 446 ไมโครโปรเซสเซอร์และการโปรแกรม                          
ฟส 448 ทัศนศาสตร์และการประยกุต ์                          
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รายวิชา 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู ้

ด้าน 
ทักษะทางปญัญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การสื่อสารและ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 
ฟส 461 ชีวฟิสิกส ์                          
ฟส 462 ฟิสิกส์และเทคโนโลยีสุญญากาศ                          
ฟส 463 ทฤษฏีเซลล์แสงอาทิตย ์                          
ฟส 464 พลังงานทดแทน                          
ฟส 487 ปฏิบัติการฟิสิกส์และเทคโนโลยี

สุญญากาศ 
                 

 
     

 
 

ฟส 493 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ประยกุต ์                          
ฟส 496 ฝึกงาน                          
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559   

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
   มีการด าเนินการเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนิสิต ตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ. 2  ที่ถอดลงสู่ มคอ. 3-6 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาโดยมีการพิจารณาผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ 

2.1  ก าหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชา  และใช้วงจร PDCA ในการด าเนินงานของระบบ
ผ่านคณะกรรมการ/อาจารย์ผู้สอน 

2.2  ผู้สอนรายวิชาเดียวกัน  ก าหนดระบบและวิธีการวัดและประเมินผลร่วมกันให้สอดคล้องกับตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร จากนั้นท าการทวนสอบผลการเรียนโดยการประชุมตัดสินผล
ร่วมกัน 

2.3  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.4  มีการทบทวนระบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตให้สอดคล้องกับการก าหนดของมาตรฐานการเรียนรู้

ของหลักสูตร 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2559 
3.2  เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพ่ือให้รับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของสถาบัน หลักสูตร
และวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ รวมทั้ง
การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล 
ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนทักษะที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน การวัดการประเมินผลการเรียนรู้ การใช้

สื่อการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้และการท าวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒและภายนอกสถาบัน 

2.2   การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
(1)  จัดให้มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจน มีการ

ติดตามและประเมินผล รวมทั้งการน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป เช่นกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะ การ
เขียนเอกสารต ารา/หนังสือ/บทความ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนๆ 
          (2)  จัดให้มีกลไกส่งเสริม สนับสนุน และจูงใจ ให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการในสาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ/หรืองานสร้างสรรค์อ่ืนที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

(3)  สนับสนุนทุนในการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
(4)  สร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ต่างมหาวิทยาลัยในและนอกภูมิภาค เพ่ือเป็น

ภาคีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในแวดวงวิทยาศาสตร์และศาสตร์อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.  การก ากับมาตราฐาน 
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน เป็นผู้บริหารหลักสูตรโดยท าหน้าที่ 
  ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการการเรียนการสอนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรและกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  ก ากับและติดตาม จัดท า มคอ.3-7 วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอน และติดตามการประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพภายใต้การ
ก ากับดูแลของภาควิชา/คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
  ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และรายงานผลต่อสถาบัน 
  น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร รายปีมาปรับปรุงการบริหารจัดการการหลักสูตร 
รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลา 5 ปี 
 
2. บัณฑิต 
1. คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ไดส้ ารวจคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาส ารวจทุกปี 
ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) 
ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส ารวจโดยการแจกแบบสอบถาม
จากผู้ใช้บัณฑิต และรับแบบส ารวจจากผู้ใช้บัณฑิตกลับมาเป็นข้อมูลเพ่ือน าไปวิเคราะห์และปรับปรุงรายวิชา 
การเรียน การสอน ให้เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตต่อไป 
2. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ส ารวจการมีงานท าของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา โดยให้บัณฑิต
ตอบแบบสอบถามผ่านระบบการลงทะเบียนรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย แล้วน าข้อมูลมาเก็บสถิติจ านวน
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เพื่อให้ทราบแนวทางการประกอบอาชีพ
ของบัณฑิตที่จบการศึกษา 
 
3. นิสิต 
3.1 การรับนิสิต    
การรับนิสิตของภาควิชามีระบบการรับนิสิต 2 วิธี ได้แก่ 
 1.การรับตรง 
 2. การรับผ่านระบบ Admission กลางของ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
เมื่อนิสิตรายงานตัวและเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย, คณะ และ ภาควิชา มีกระบวนการเตรียมความ
พร้อมให้นิสิตก่อนเข้าศึกษา  โดยให้นิสิตเข้าร่วมโครงการที่จัดโดยภาควิชาหรือคณะ เช่น โครงการปฐมนิเทศ
และโครงการค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตของมหาวิทยาลัย โครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่คณะ
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วิทยาศาสตร์ และโครงการปฐมนิเทศภาควิชา เป็นต้น อีกทั้งยังมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลและให้
ค าปรึกษาแก่นิสิตควบคู่ไปด้วย 
 
3.3 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนิสิต  
 1. มีนิสิตในชั้นปีที่ 1 ลาออก 
 2. มีนิสิต เรียนไม่ผ่านวิชา ฟิสิกส์ หรือคณิตศาสตร์พ้ืนฐานในชั้นปีที่ 1  
        3. มีนิสิตที่มีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอ ที่จ าเป็นกับการเข้าเรียนในหลักสูตร        
   
3.4 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา  

1. มีนิสิตที่ไม่สามารถเก็บหน่วยกิตได้ครบตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร                                   
2. มีนิสิตที่ไม่สามารถผ่านรายวิชาบังคับของหลักสูตร                                                           

3.5 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

ให้นิสิตประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ หรือแบบฟอร์มข้อร้องเรียนผ่านภาควิชา 
และภาควิชาจะด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตในล าดับถัดไป   
 
4. อาจารย ์
4.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ใหม่  
ฝ่ายแผนของภาควิชาจะจัดท าแผนขอต าแหน่งอาจารย์ทดแทนการเกษียณ และ/หรือ ลาออกของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยหากมีมติให้รับอาจารย์ใหม่จะด าเนินการตามแนวทางในการด าเนินการรับ 2 วิธี 
ดังนี้ 

1. การให้ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้กับบุคคลภายนอกและอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท  
โดยวิธีการก าหนดและวิธีการคัดเลือกได้เป็นไปตาม แผนบริหารงานบุคคล ของภาควิชา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบและข้อก าหนดบุคคลกรของคณะและมหาวิทยาลัย ซึ่งขบวนการการสมัคร การสอบข้อเขียน และ 
สัมภาษณ์  

2. การรับสมัครบุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกทางฟิสิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
ก าหนด TOR ของอาจารย์ในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรของภาควิชา โดยขบวนการสมัครเป็นไปตาม
การข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
4.2 ระบบการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุม วางแผน ก าหนดปฎิทินการพิจารณา มคอ.3-6  และมี
การประชุมพิจารณาผลการเรียนและทวนผลสัมฤทธิ์ 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมพิจารณา เกณฑ์ จ านวนรับ นิสิตทั้งแบบสอบตรง และ
สอบกลาง (Admission) เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการรับนิสิตของหลักสูตร 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาตลอดปี
การศึกษาเพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
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4.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
ภาควิชาและคณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางวิชาการ งานวิจัย เพ่ือให้อาจารย์
ได้พัฒนาตนเอง โดยทางภาควิชาได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์พิจารณาเงินงบประมาณ
ในการเดินทางไปร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาตนเองทางในด้านวิชาการของ
คณาจารย์ 
 
5. หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
5.1 การบริหารหลักสูตร  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าแผนการด าเนินงานหลักสูตร มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอตลอดปีการศึกษา เพ่ือก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 ถึง มคอ.
6)  และสรุปผลการด าเนินการประจ าปี (มคอ.7) พร้อมทั้งการน าผลการประเมินจาก มคอ.7 มาปรับปรุงพัฒนาใน
ปีการศึกษาถัดไป  
 
5.2 การเตรียมการปรับปรุงและออกแบบหลักสูตร 
ภาควิชามีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ให้ข้อมูลและพัฒนาหลักสูตร โดยให้มีการประชุมเพ่ือรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือจัดท าและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 เพ่ือก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดประสงค์ สาระรายวิชา และโครงสร้างของหลักสูตร  เพ่ือให้
หลักสูตรมีความทันสมัย และรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน  
 
5.3 การก าหนดผู้สอน 
ฝ่ายการเรียนการสอนจัดท าแบบสอบถาม เพ่ือสอบถามความประสงค์ในการสอนรายวิชาในหลักสูตรจาก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ประจ า และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรก่อนน ามาพิจารณาจัดการเรียนการสอน
พร้อมลงรายนามผู้สอนในแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตามความเหมาะสมผ่านการประชุมภาควิชา โดยมี
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุมเห็นชอบด้วย นอกจากนั้นยังได้ติดตามการเปิดรายวิชา ผ่านระบบการ
จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของนิสิตอีกด้วย  
 
5.4 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการท าปฏิทินการด าเนินการจัดส่งและพิจารณา มคอ.ให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดในตัวบ่งชี้ของหลักสูตร และน าเข้าที่ประชุมภาควิชาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือเสนอ
ให้อาจารย์ทุกท่านได้รับทราบและด าเนินการจัดท า มคอ.3 – 4 ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การก ากับ
ติดตาม และพิจารณา มคอ.3 - 4 ทุกรายวิชาที่เปิดสอน  
 
5.5 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 และมีการแสดงผลการประเมินใน มคอ.5 ของแต่ละรายวิชา  
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5.6 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
ภาควิชามีการประชุมเพ่ือพิจารณาผลการเรียนของนิสิตในแต่ละภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละ
รายวิชาเสนอผลการเรียนของนิสิตต่อที่ประชุม แล้วน าเข้าที่ประชุมกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์เห็นชอบ 
ก่อนส่งผลการเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 ระบบการด าเนินงานของภาควิชาโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

  1. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรวิ เคราะห์ความพร้อมทางกายภาพเกี่ยวกับ ห้องบรรยาย 
ห้องปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ให้มีความพร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ หากพบว่าเกิด
ความเสียหายจะเสนอต่อภาควิชา เพ่ือปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อไป  

  2. เปิดโอกาสให้นิสิตประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
  3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมินของนิสิตและอาจารย์ที่มีต่อ

ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าผลการประเมินจากข้อ 6.1.3 เสนอต่อภาควิชา/คณะ เพ่ือท าการ

ปรับปรุงคุณภาพสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

6.2 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
  1. เปิดโอกาสให้นิสิตประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบ
ประเมินแบบออนไลน์ 
  2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมินของนิสิต และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรน าผลการประเมินเสนอต่อภาควิชา/คณะ เพ่ือท าการปรับปรุงคุณภาพสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
6.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตรได้เปิดโอกาสให้นิสิตและอาจารย์ท าแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ต่อการจัดการเรียนการสอน และได้น าผลให้ฝ่ายแผนพิจารณาเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้งงบประมาณของ
ภาควิชาในปีการศึกษาถัดไป  
 
6.4 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

1. การบริหารงบประมาณ 
         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะวิทยาศาสตร์จัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อหนังสือ/
ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงปรับปรุงปัจจัยทางกายภาพ
เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการฝึกปฎิบัติ ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต 

2. ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม 
          ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนในส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้แก่ 
 
ต ารา  หนังสือ  สื่อและวารสาร  มีรายละเอียดดังนี้ 
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เนื้อหา  ต ารา/หนังสือ

ภาษาอังกฤษ 
(เล่ม) 

ต ารา/
หนังสือ

ภาษาไทย 
(เล่ม) 

   
โสตทัศนวัสดุ 

รวม 
(เล่ม) 

วารสาร
ภาษาต่างประเทศ 

(เล่ม) 

คณิตศาสตร ์ 2,059 5,588 98 7,745  - 
สถิติ 725 1,277 23 2,025  - 
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

1,435 2,933 34 4,402  - 

เคมี 2,710 2,151 49 4,910 4 
ชีววิทยา 3,130 1,448 73 4,651 1 
จุลชีววิทยา 3,648 1,817 76 5,541 - 
ฟิสิกส์ 1,947 1,135 25 3,107  - 
วิทยาศาสตร์ 
ทั่วไป 

193 179 1 373  - 

คหกรรม
ศาสตร์ 

97 372 20 489 4 

อัญมณีและ
เครื่องประดับ 

291 511 36 838 - 

รวม 16,235 17,411 435 34,081 9 

ฐานข้อมูลออนไลน์และ Open Access สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่บอกรับโดยโครงการพัฒนา
เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (Thailand Library Integrated System - ThaiLIS) ส านักหอสมุดกลาง 
และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จ านวน 47  ฐาน  และฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย 224 
แห่ง 

 3.  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
  - อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และต ารา ไปยังแหล่งค้นคว้าทั้ง

ในและนอกมหาวิทยาลัย 
    - จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ต ารา และสื่อการเรียนการสอน 

  - จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

 4.  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
      - ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

    - จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการ (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 
2560 

ปีที ่2 
2561 

ปีที่ 3  
2562 

ปีที ่4  
2563 

ปีที ่5 
2564 

(1) อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

√ √ √ √ √ 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ 
 มาตรฐานคณุวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

√ √ √ √ √ 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
 ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยต่อการเปดิสอนในแตล่ะภาค 
 การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนิน 
 การของประสบการณภ์าคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 
 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 
 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามแผนมาตรฐานผลการเรียนรู้ที ่
 ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4  อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื 
การประเมินผลการเรยีนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงาน
ในมคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

- √ √ √ √ 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ 
จัดการเรียนการสอน 

√ √ √ √ √ 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

√ √ √ √ √ 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนา 
  วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

√ √ √ √ √ 

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ 
  หลักสูตร เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5 

- - - √ √ 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย  
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

- - - - √ 
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หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  กระบวนการประเมินกลยุทธ์การสอน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาที่เปิดสอนดังนี้ 
 1.1.1 ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นๆผ่าน
ระบบออนไลน์ 
 1.1.2. ประเมินประสิทธิการใช้กลยุทธ์การสอนจากผลการเรียนของนิสิต 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 นิสิตสามารถประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน 
จากการตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ โดยอาจารย์ผู้สอนน าผลการประเมินไปวิเคราะห์และเสนอการ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอนใน มคอ.5 จากนั้นผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะร่วมกันพิจารณา มคอ.5 ให้สอดคล้อง
กับ มคอ.3 ที่จะเปิดสอนในปีการศึกษาถัดไป 
 
2. การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 ก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการภายในและภายนอก
สถาบัน 
 2.2 ประเมินหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยการประเมินการจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต การประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลที่ได้ (Outcome) 
 2.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
      2.4 น าผลที่ได้จาก 2.2 และ 2.3   ไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key Performance 
Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1 จัดประชุม สัมมนา เพ่ือการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ผลการประเมิน
หลักสูตรเป็นฐานในการปรับปรุง 
 4.2 เชิญผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
 4.3 ด าเนินการติดตาม และด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสูตร  
ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก  ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสูตร 
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 ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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1. ผูวิ้พากษ์หลักสูตร ศ ดร สุทัศน์  ยกส้าน  วันที ่26 ตุลาคม 2559 
 

รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข 
1 โครงสร้างหลักสูตร ผู้วิพากษ์มีความเห็นว่าเหมาะสม  
2 แผนการศึกษา ผู้วิพากษ์มีความเห็นว่าเหมาะสม  
3 ความเหมาะสมของรายวิชา
และเนื้อหาในหลักสูตร 

ผู้วิพากษ์มีความเห็นว่าเหมาะสม  

4 จุดเด่นของหลักสูตร นิสิตทั้งวิชาเอกฟิสิกส์ และ
วิชาเอกฟิสิกส์วัสดุ ได้รับความรู้
พ้ืนฐานทางฟิสิกส์อย่างเพียงพอ
ส าหรับการศึกษาต่อในระดับสูง 
และประกอบอาชีพ 

 

5 จุดด้อยของหลักสูตร สาขาฟิสิกส์วัสดุมุ่งเน้นด้าน
ฟิสิกส์วัสดุอย่างเข้มข้น ท าให้รู้
ฟิสิกส์ด้านอ่ืนน้อย 

ตามโครงสร้างของหลักสูตรได้
ก าหนดให้เรียนวิชาพ้ืนฐาน
ครบถ้วนตามมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์
(มคอ. 1) 

6 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ความต้องการของประเทศมุ่งเน้น
ไปทางด้านฟิสิกส์ประยุกต์  แต่
ความรู้ พ้ืนฐานทางฟิสิกส์ยังคง
เป็นความรู้ที่ส าคัญต่อการน าไป
พั ฒ น า ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ
ประเทศได ้
 

ภาควิชาฟิสิกส์มุ่งเน้นพัฒนา
วิชาเอกฟิสิกส์ และวิชาเอกฟิสิกส์
ประยุกต ์ไปพร้อมกันเพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ 
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2. ผู้วิพากษ์หลักสูตร ดร มติ ห่อประทุม วันที่ 26 ตุลาคม 2559 
 

รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข 
1 โครงสร้างหลักสูตร  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลทางด้าน

คณิตศาสตร์ของนิสิตให้ดีขึ้น เดิม
หลักสูตรปรับปรุงปี 2554 เรียน
วิชาคณิตศาสตร์ 2 รายวิชา คอื 
รายวิชาฟส 171 และฟส 272 ใน
ฉบับปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงปี 
2559 จึงเพิ่มวิชาคณิตศาสตร์อีก 
1 รายวิชาคือ ฟส 275 

2 แผนการศึกษา ผู้วิพากษ์มีความเห็นว่าเหมาะสม  
3 ความเหมาะสมของรายวิชา
และเนื้อหาในหลักสูตร 

ผู้วิพากษ์มีความเห็นว่าเหมาะสม  

4 จุดเด่นของหลักสูตร ผู้วิพากษ์มีความเห็นว่าเนื้อ
ครบถ้วน พร้อมสบับสนุนให้นิสิต
มีความรู้ ความสามารถ ทั้ง 2 
วิชาเอก 

 

5 จุดด้อยของหลักสูตร ผู้วิพากษ์มีความเห็นว่าควรเปิด
เป็นสหกิจ 

ขณะนี้ภาควิชายังไม่พร้อมที่จะ
เปิดสหกิจ เนื่องจากทางภาควิชา
ยังไม่มีความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ 

6 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ผู้วิพากษ์มีความเห็นด้วยกับการ
เปิดวิชาเอกฟิสิกส์วัสดุ เพ่ือ
ตอบสนองกับภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศ และเน้นการฝึกงาน
ของนิสิต 
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ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา 2558 
 
 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาฟิสกิส ์
คณะวิทยาศาสตร ์

 
 
 

วันที ่6 เดือนกรกฎาคม 2559 
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รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

  
 ................................................................... ประธานกรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิทย์ แต้มทอง) 
 
 
 
 ................................................................... กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ณสรรค์ ผลโภค) 
 
 
 
 
 ................................................................... กรรมการและเลขานุการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลกัษณ์ สระมูล) 
 
 
 
 ................................................................... ผู้ประสานงาน 
 (อาจารย์ ดร.จามรี อมรโกศลพันธ์) 
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สารบัญ 
 
  หน้า 
1. รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 1 
2. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 3 
3. บทน า 4 
4. วิธีการประเมิน 5 
5. ผลการประเมินตัวบ่งชี้1.1 6 
6. ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (องค์ประกอบที่ 2-6)   7 
7. ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 8 
8. ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 9 
6. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ ข้อเสนอแนะ 10 
7. ภาคผนวก  
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผล
การด าเนินงานในปีการศึกษา 2558ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับดี (3.37 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ 
(13 ตัวบ่งชี้)  

มีจ านวน 4 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่3, 4, 5 และ 6 )  
และมีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 2)  

 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 
ตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ด ี

4.01  – 5.00 ดมีาก 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  

องค์ประกอบที่ 2 2.24 ระดับ ปานกลาง 2 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 3 3.33 ระดับ ดี 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 4 3.60 ระดับ ดี 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 3.65 ระดับ ดี 4 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 6 4.00 ระดับ ดี 1 ตัวบ่งชี้ 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ

ทุกองค์ประกอบ 
3.37 ระดับ ดี 13 ตัวบ่งชี้ 

 
โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 

1. ควรมีการปรับปรุงกระบวนการ/วิธีการในการติดตามผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต 
2. ควรมีการปรับปรุงกระบวนการ/วิธีการในการติดตาม มคอ.3 และ มคอ.5 ในรายวิชานอกภาค/

คณะ 
3. สร้างกลยุทธ์/แรงจูงในในการขอต าแหน่งวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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บทน า 
ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  ชื่อย่อ วท.บ. (ฟิสิกส์) 
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Physics 

 ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

รหัสหลักสูตร  
 25450091100977 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
พ.ศ. 2554 โดยมีความรู้ด้านสาขาวิชาฟิสิกส์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถสังเคราะห์ วิเคราะห์
ประเด็นปัญหาทางฟิสิกส์หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาหรือขยายองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมได้อย่างมี
นัยส าคัญ 
2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงในบริบททางวิชาการต่อสังคมและ
ประเทศชาติ ตลอดจนเป็นผู้ใฝ่รู้ที่สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเจริญงอกงามและยั่งยืนทั้งในด้านวิชาการ
และวิชาชีพ 
3. ผลิตบัณฑิตที่ประพฤติตนตามคุณลักษณะพิเศษตามอัตลักษณ์นิสิต มศว ทั้ง 9 ด้าน 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน) 
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 
1 *ผศ.เฉลิมวัฒน์  วงศ์วาณิชวฒันา วท.บ.(ฟิสิกส์) 2541, วท.ม.(ฟิสิกส์) 2546, 

Ph.D.(Physics) 2558 
2 *อ.จามรี  อมรโกศลพันธ์ วท.บ.(ฟิสิกส์) 2541, วท.ม.(ฟิสิกส์) 2545, 

Ph.D.(Physics) 2557 
3 *อ.ภูณิศรา  ลิ้มนนทกุล วท.บ.(ฟิสิกส์) 2542, วท.ม.(ฟิสิกส์) 2547, 

ปร.ด.(ฟิสิกส์) 2553 
4  อ.มาโนชญ์  เฮงวัฒนะ กศ.บ.(ฟิสิกส์) 2536, วท.ม.(ฟิสิกส์) 2541 
5  อ.สมศักดิ์  มณีรัตนะกูล วท.บ.(ฟิสิกส์) 2525, วท.ม.(ฟิสิกส์) 2529 
6  อ.อิทธิศักดิ์  ลัชชานนท์ วท.บ.(ฟิสิกส์) 2526, วท.ม.(ฟิสิกส์) 2531 
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วิธีการประเมิน 
วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกท่ีสถาบันนั้น ๆ ก าหนดขึ้น 
ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไป
ตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่
เกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ 

3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมสร้างคุณภาพข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนา การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่นตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
การวางแผนการประเมิน 

 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

 ศึกษา SAR วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้ และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพ่ิมเติมโดย 

 สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

 สัมภาษณ์ และจดบันทึก 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน 

 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร 

 นิสิต/ศิษย์เก่า 

 ผู้ใช้บัณฑิต 

 ศึกษาจากเอกสาร 
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ผลการประเมิน (ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี) 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
1. จ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารยป์ระจ าเกิน
กว่า 1 หลักสูตรไมไ่ด้และประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จดัการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน  

2. คุณสมบตัิของ
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากวา่ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสมัพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน  

11. การปรับปรุง
หลักสตูรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีท่ี 6) หมาย
เหตุ ส าหรับหลักสตูร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 
หรือ หลักสตูร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน  

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์....ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



118 
 

ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี) 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต       
ตัวบ่งช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

4 33 3.70 0* 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

 26  29  89.66 4.48  

องค์ประกอบท่ี 3 นิสิต      
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1  การรับนสิิต       4.0 4.0 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.2  การส่งเสรมิและพฒันานิสิต     3.0  3.0  
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.3  ผลทีเ่กิดกับนสิิต      3.0  3.0  
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร     
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.1  การบรหิารและพฒันาอาจารย์ประจ า
หลักสตูร  

    4.0 4.0 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสตูร  11.39 3  3.80 3.80  
    ประเด็นท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

3 6 50  5  

     ประเด็นท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

1 6 16.67 1.39  

     ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

5 6 83.33 5  

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.3  ผลทีเ่กิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร      3.0 3.0 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน     
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร      3.0 3.0 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการ
เรียนการสอน 

    3.0 3.0 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.3 การประเมินผู้เรียน       4.0 4.0 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

    4.58 4.58 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้     
ตัวบ่งช้ีที ่6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้      4.0 4.0 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 - 6  ( จ านวน 13  ตัวบ่งชี้) ตัวต้ัง 43.86 
         ตัวบ่งชี้ 13 
    คะแนน 3.37 

* เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิตไม่ถึงร้อยละ 20 
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ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(ตัวบ่งชี้ในตารางจะใช้ส าหรับหลักสูตรที่ไม่มี มคอ.1 เท่าน้ัน ส าหรับหลักสูตรที่มี มคอ.1 ให้ปรับใช้ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 ของหลักสูตรน้ัน )ๆ 

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
1 อาจารย์ประจ าหลักสตูร มสี่วนร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
ผ่าน  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

ผ่าน  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ละภาคการศึกษา 
ให้ครบทุกรายวิชา 

ผ่าน  

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

ผ่าน  

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

ผ่าน  

6 มีการทวนสอบผลการเรยีนทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

ผ่าน  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

ผ่าน  

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

ผ่าน  

9 อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ผ่าน  

10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

ผ่าน  

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

ผ่าน ความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เท่ากบั 4.32 
คะแนน  

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเตม็ 5.00 

ไม่ผา่น* เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิตมี
น้อยกว่าร้อยละ 20(ได้เก็บข้อมลู ร้อยละ
12.12 โดยมีผลประเมิน 4.63 คะแนน) 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 12 
จ านวนตัวบ่งชีในปนีี้ที่ด าเนินการผ่าน 11 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ 91.67 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มีการด าเนินงานร้อยละ 91.67 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอ้ย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปาน
กลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน/ไม่ผ่านการประเมิน  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 - 

6 

2 - - 0, 4.48 
(2.1,2.2) 2.24 ระดับปานกลาง 

3 3 
4.0, 3.0, 

3.0 
(3.1,3.2,3.3) 

- - 3.33 ระดับดี 

4 3 
4.0, 3.80, 

3.0 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 3.60 ระดับดี 

5 4 3.0 
(5.1) 

3.0, 4.0, 
4.58 

(5.2,5.3,5.4) 
- 3.65 ระดับดี 

6 1 - 4.0 
(6.1) - 4.0 ระดับดี 

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน 3.40 3.90 2.24 3.37 ระดับดี 
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  
แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ และข้อเสนอแนะ 

 
ผลประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1: การก ากับมาตรฐาน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 

 
มีการปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดโดย สกอ. ครบถ้วน  

 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
สามารถรักษาจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณสมบัติครบถ้วยตามท่ีสกอ.ก าหนดไว้ได้ และมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 
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องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 
 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
 
บัณฑิตมีการได้งานท าร้อยละ 87.50 ซึ่งค่อนข้างสูง 
แสดงให้เห็นถึงการยอมรับในคุณภาพของบัณฑิตที่จบ
จากหลักสูตรนี้ 

 
ควรสร้างช่องทางการสื่อสารกับศิษย์เก่า เพื่อให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถติดต่อได้ เช่น เพ่ือ
การร้องขอให้ผู้ใช้บัณฑิตช่วยประเมินคุณภาพของ
บัณฑิต  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับศิษย์เก่า ในปัจจุบันจะเห็นได้
ว่าในส่วนนี้ยังบกพร่องอยู่มาก เมื่อนักศึกษาจบ
การศึกษาแล้ว ต่างละเลยที่จะกลับมาช่วยเหลือ
ภาควิชา 

จัดท า Facebook ของภาควิชากับศิษย์ปัจจุบัน 
โดยเฉพาะ นิสิต ปี 4 โดยท าเป็น Closed group 
เมื่อเขาเหล่านั้นจบการศึกษาแล้ว จะได้ติดต่อได้ 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2บัณฑิตมีงานท าร้อยละ 87.50 ซึ่งค่อนข้างดี 
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องค์ประกอบที่ 3: นิสิต 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

มีการรับนิสิต ที่ได้มาตรฐาน  
มีการติดตาม และปรับปรุงการรับนิสิต และเก็บ
ข้อมูลการคงอยู่ของนิสิต และผลดีขึ้น 
มีการสอบถามความพึงพอใจของนิสิตและผลความพึง
พอใจสูงขึ้น 

ควรท าในทุกด้านให้สม่ าเสมอกัน เพ่ือให้ผลการ
ด าเนินงานดีขึ้นในเรื่องของ การส าเร็จการศึกษาท่ีไม่มี
ข้อมูลของปี 57 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ควรมีการน าผลการประเมินในด้านการส่งเสริมและ
พัฒนานิสิตมาปรับปรุงให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจน 
 

ควรด าเนินงานในเรื่องที่เล็ก และง่าย เพื่อให้เห็นผล 
และค่อยขยายออกไปในเรื่องที่ยากขึ้น จนผลการ
ด าเนินงานของภาควิชา หลักสูตรดีจนเป็นที่พึงพอใจ
ของผู้บริหารหลักสูตร และเสนอแนะให้ท าการ
ตรวจสอบวิเคราะห์สาเหตุที่นักศึกษาหายไปก่อนจบ
การศึกษาตามหลักสูตร 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าอยู่ในเกณฑ์ดี 
และมีการพัฒนาอาจารย์ประจ าด้วยการส่งเสริมให้
เข้าร่วมเสวนาทางวิชาการนอกจากนี้ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ดี
มาก 

ผู้บริหารหลักสูตรและภาควิชาควรร่วมกันติดตาม 
ผลงาน การยื่นขอต าแหน่ง และควรให้ความช่วยเหลือ
กัน ผู้ได้ต าแหน่งแล้วควรเข้าไปช่วยดูแลอย่างใกล้ชิด 
ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ต าแหน่งควรท าใจเปิดกว้างรับฟัง
ค าแนะน าของผู้ที่ได้ต าแหน่งแล้ว และท าตามโดย
เคร่งครัด เพ่ือผลประโยชน์ของตัวท่านเองและ
ภาควิชา 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
เนื่องจากร้อยละของการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ค่อนข้างต่ ามีอาจารย์ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการเพียงท่านเดียวควรพัฒนาในจุดนี้เป็น
ความส าคัญเร่งด่วน 

มีเป้าหมายในการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าให้ได้อีก 3 ท่านเพื่อให้มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรมีต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 ใน
ปีถัดไป 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

มีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ควรมีการปรับปรุงสาระเนื้อหาตาม มคอ.5ที่ได้
เขียนไป โดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละวิชา อย่าง
เคร่งครัด และเก็บรวบรวมหลักฐานไว้ส าหรับท า
ประกันคุณภาพ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ควรมีการทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาจากผลการ
ประเมิน และเห็นเป็นรูปธรรมในด้าน สาระเนื้อหาใน
รายวิชาในหลักสูตร หรือปรับปรุงหลักสูตรแบบย่อย
และยังขาดการปรับปรุงพัฒนาการวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนจากผลการประเมิน
ให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

ภาควิชาหรือผู้บริหารหลักสูตรควรมีการติดตามการ
เขียน มคอ.5 ของปีการศึกษา 57 และน ามาเขียน 
มคอ.3 ในปี 58 ให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะที่ระบุ
ไว้ในปีก่อนหน้านี้ 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 



126 
 

องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

มีการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม 

จัดท าเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อหน่วยงานอื่นต่อไป 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ควรมีการแบ่งปันข้อมูล ประสบการณ์ท่ีได้รับให้กับ
ภาควิชาอ่ืน 
 

สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาควิชาใน
คณะวิทยาศาสตร์ 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  มีการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
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ภาคผนวก 

Common DataSet 
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2558 
 
 

ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา  33 คน   
2 จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด  4 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบณัฑติ  3.70 คะแนน   
4 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน  12.12 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
5 จ านวนบัณฑติที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  26 คน   
6 จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด  31 คน   
7 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   89.66 ร้อยละ   
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ

คะแนนเตม็ 5 
4.48 คะแนน   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
9 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 
10 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)   ช้ิน   
11 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (0.20) 
  ช้ิน   

12 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (0.40) 

 
ช้ิน   

13 จ านวนวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลแตส่ถาบันน าเสนอสภาอนุมตัิ
ตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ช้ิน   

14 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
15 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม

ที่ 2 (0.60) 
  ช้ิน   

16 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับชาตติามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

17 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม
ที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

18 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

19 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
20 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ   น้ าหนัก   
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ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

 
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 
21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

 
ช้ิน   

22 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40) 
 

ช้ิน   
23 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ (0.60.) 

 
ช้ิน   

24 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80) 
 

ช้ิน   
25 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00) 

 
ช้ิน   

26 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์
 

น้ าหนัก   
27 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์

 
น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
28 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (0.20) 
  ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (0.40) 

  ช้ิน   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีไ่ม่มีอยู่ในฐานข้อมูล แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
(0.40) 

  ช้ิน   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
33 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 

(0.60) 
  

 
  

34 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็น
ที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ 
ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

35 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 
(0.80) 

  ช้ิน   

36 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
38 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 
  ช้ิน   

40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
41 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรร่ะดับชาติ (0.60)   ช้ิน   
42 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ช้ิน   
43 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ(1.00)   ช้ิน   
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44 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   
45 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   

 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์  

ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก  3 คน   
47 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด  6 คน   
48 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  50 ร้อยละ   

49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนนเตม็ 
5 คะแนน 

 5 คะแนน   

 
ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

50 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ  1 คน   
51 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  16.67 ร้อยละ   
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ คะแนนเตม็ 5 

คะแนน 
1.39 คะแนน   

 
ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

 ช้ิน   

54 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

 ช้ิน   

55 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

 ช้ิน   

56 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

  ช้ิน   

57 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยูใ่นฐานข้อมูล 
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพือ่อนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
(0.40) 

  ช้ิน   

58 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไมอ่ยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี ้ตามประกาศ 
ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

61 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
59 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม

ที่ 2 (0.60) 
  ช้ิน   

60 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

62 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   
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63 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

64 จ านวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

65 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

66 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

5 ช้ิน   

67 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

68 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
69 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

(1.00) 
  ช้ิน   

70 จ านวนผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนนิการ (1.00)   ช้ิน   
71 จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

(1.00) 
  ช้ิน   

72 จ านวนต าราทีผ่่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   
73 จ านวนหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   
74 จ านวนต าราทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหนง่ทางวิชาการ

แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 
  ช้ิน   

75 จ านวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

76 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ 5 น้ าหนัก    
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ช้ิน   

78 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
79 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ (0.60.)   ช้ิน   
80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ช้ิน   
81 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)   ช้ิน   
82 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   
83 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก    

ประเด็นที่ 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

84 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ

  ช้ิน   

85 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   คน   
86 จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร   ช้ิน/คน   
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
87 คะแนนเฉลีย่ของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑติใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสตูร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
4.32 คะแนน  

 

 

ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ 

คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

วันที ่6  เดือน กรกฎาคม 2559   

เวลา กิจกรรม สถานที ่

8.30-8.45 น. ผู้ประเมินและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ลงทะเบียน 
10-410 

ภาควิชาฟิสิกส์ 

8.45-9.00 น. ประธานหลักสูตรต้อนรับ และกล่าวน าเกี่ยวกับหลักสูตร 
10-410 

ภาควิชาฟิสิกส์ 

9.00-12.00 น. ผู้ประเมินท าการประเมินหลักสูตร 
10-410 

ภาควิชาฟิสิกส์ 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
10-410 

ภาควิชาฟิสิกส์ 

13.00-16.00 น. ผู้ประเมินท าการประเมินหลักสูตร 
10-410 

ภาควิชาฟิสิกส์ 

16.00-16.30 น. 
ผู้ประเมินและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมรับฟังผลการประเมิน

และสรุปผล 
10-410 

ภาควิชาฟิสิกส์ 
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ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 

 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)     เฉลิมวัฒน์ วงศ์วาณิชวัฒนา         
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Chalermwat Wongwanitwattana  
ต าแหน่งวิชาการ                ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
 
ที่ท างาน  ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23  เขตวัฒนา  
             กรุงเทพฯ  10110  เบอร์โทรศัพท์  0-2649-5000 ต่อ 18163     
E-mail   chalermwat@g.swu.ac.th  

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒกิารศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2541 

วท.ม.  ฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546 

Ph.D.  Physics The University of Warwick, UK 2558 

ความเชี่ยวชาญ 

Semiconductors /Solid State Physics / Nanophysics / Nanotechnology  

ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5ปี) 
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

 - 
     2.  บทความท่ีได้รับการตรพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

- 

     3.  ต ารา/หนังสือ 

1. Wongwanitwattana C. Etching of Semiconductors with SF6. In: Shohet JL, editor. 
Encyclopedia of Plasma Technology: Taylor & Francis; 2016 Dec;1288-94.  
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1.ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ฟส 103 ฟิสิกส์  1 
ฟส 104 ฟิสิกส์  2 
ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 
ฟส 181 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1 
ฟส 182 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 2 
ฟส 211 กลศาสตร์ 1 
ฟส 271 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 1 

 

2.ทุนวิจัยที่ได้รับ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประ
มาณที่
ได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วมโครงการ) 

Lab on a chip prototype for 
biosensors 

ส านักงานคณะกรรม 
การวิจัยแห่ง่ชาติ 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

Prototyping Low Cost and 
Disposable Lab on a Chip by 
Screen Printing 

ส านักงานคณะกรรม 
การวิจัยแห่ง่ชาติ 

2559 ผู้ร่วมโครงการ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 

 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)    นาย ทรงศักดิ์ พงษ์หิรัญ 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Songsak Phonghirun  
ต าแหน่งวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน  ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23  เขตวัฒนา  
               กรุงเทพฯ  10110 
เบอร์โทรศัพท์  02-649-5598 
E-mail    songsak@g.swu.ac.th  

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

B.Sc.   Physics 
Moscow State University, 

Russian Federation 
2545 

 M.Sc.   Physics 
Moscow State University, 

Russian Federation 2547 

Ph.D.   Physics 
Moscow State University, 

Russian Federation 2550 

 

ความเชี่ยวชาญ  Magnetism and magneto-optics, Renewable Energy 

 

ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5ปี) 
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

1. ทรงศักดิ์ พงษ์หิรัญ, ปรากฏการณ์ทัศนศาสตร์แม่เหล็กของเคอร์แบบตามขวางในฟิล์ม    Cox(SiO2)100-

x, วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (2557) 119-130 
 
2. ทรงศักดิ์ พงษ์หิรัญ, ธัญนพ นิลก าจร, ผลของมุมเอียงของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในพ้ืนที่ มศว, วารสาร
วิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (2555) 89-102 
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2.  บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาตหรือนานาชาติ 
3. ต ารา/หนังสือ 

-  

1. ภาระงานสอน 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ฟส 100 ฟิสิกส์ทั่วไป 
ฟส 101 ฟิสิกส์เบื้องต้น 1 
ฟส 102 ฟิสิกส์เบื้องต้น 2 
ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 
ฟส 181 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 2 
ฟส 182 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 2 
ฟส 341 แม่เหล็กไฟฟ้า 1 
ฟส 464 พลังงานทดแทน 
ฟส 465 การตรวจสอบและการควบคุมมลพิษ 
ฟส 509 แม่เหล็กไฟฟ้าเข้มข้น 
ฟส 531 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าส าหรับครูฟิสิกส์ 
ฟส 532 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 
ฟส 601 ระเบียบวิธีวิจัย 
วส 502 ลักษณะเฉพาะของวัสดุ 
วษ 611 ประวัติ ธรรมชาติและปรัชญาวิทยาศาสตร์ 

2. ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ) 

การศึกษาปรากฏการณ์ทางทัศนศาสตร์-
แม่เหล็กในสารแม่เหล็กเฟอร์โร 

มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 

2552 หัวหน้าโครงการ 

การศึกษาศักยภาพพลังงานทดแทนในคณะ
วิทยาศาสตร์ มศว 

มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 

2554 หัวหน้าโครงการ 



137 
 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ) 

สมบัติทางทัศนศาสตร์แม่เหล็กของเคอร์ใน 
CoSiO2 

มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 

2555 หัวหน้าโครงการ 

การศึกษาประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์
โดยใช้แบบจ าลองระบบรวมแสง 

มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 

 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) จามรี อมรโกศลพันธ์ 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Jamaree Amonkosolpan 
ต าแหน่งวิชาการ                     อาจารย ์
ที่ท างาน  ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23  เขตวัฒนา  
             กรุงเทพฯ  10110  เบอร์โทรศัพท์  0-2649-5000 ต่อ 18163   
E-mail    jamaree@g.swu.ac.th 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒกิารศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2541 

วท.ม.   ฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545 

Ph.D.   Physics University of Bath, UK 2557 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 Porous Silicon, Silicon nanoparticles, Photoluminescence, Spectroscopy, CIGS Thin 
Film Solar Cells, Semiconductor Physics 

ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5ปี) 
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

1. Aliev GN, Amonkosolpan J, Wolverson D. Observation of oxygen dimers via energy 
transfer from silicon nanoparticles. Physical Chemistry Chemical Physics. 2016 
Jan;18(2):690-693.  
2. Amonkosolpan J, Aliev G, Wolverson D, Snow P, Davies J. Magnetic field 
dependence of singlet oxygen generation by nanoporous silicon. Nanoscale Research 
Letters. 2014 Jul;9:342-348. 

2. บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) 
- 
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1.ภาระงานสอน 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปริญญาตรี 
รหัสวิชา รายวิชา 

ฟส 105 ฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 
ฟส 183 ฟิสิกส์  1 
ฟส 184 ฟิสิกส์  2 
ฟส 251 ฟิสิกส์แผนใหม่ 
ฟส 331 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 1 
ฟส 351 ฟิสิกส์แผนใหม่  
ฟส 352 กลศาสตร์ควอนตัม 1 
ฟส 352 กลศาสตร์ควอนตัม 
ฟส 385 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 1 
ฟส 386 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 2 
ฟส 387 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง  
ฟส 355 สเปกตรัมของอะตอมและโมเลกุล 
ฟส 336 ฟิสิกส์สารกึ่งตัวน า 

 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปริญญาโท 

รหัสวิชา รายวิชา 
วส 591 ระเบียบวิธีวิจัย 
ฟส 601  ระเบียบวิธีวิจัย 
ฟส 611 ฟิสิกส์ของของแข็ง 
ฟส 695 สัมมนาส าหรับนักฟิสิกส์ 
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2.ทุนวิจัยที่ได้รับ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณที่
ได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ) 

1.  การสังเคราะห์ท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์
แบบผง  ทุนคณะ

วิทยาศาสตร์ 
2559 หัวหน้าโครงการ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 

 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)         นพมณี ศุภนาม 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)      Nopmanee Supanam 
ต าแหน่งวิชาการ          อาจารย์ 
ที่ท างาน  ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23  เขตวัฒนา  
             กรุงเทพฯ  10110  เบอร์โทรศัพท์  0-2649-5000 ต่อ 18163   
E-mail    nopmanee@g.swu.ac.th 

ประวัติการศึกษา 

วุฒกิารศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถานที่ศึกษา 
ปีท่ีจบ

การศึกษา 

วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2542 

วท.ม.  ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2545 

วท.ด.  ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2553 

 

ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5ปี) 

       1. บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) 
1. Wanakamol P, Boonyaratgalin W, Supanam N. Preliminary Study on Tensile 
Properties of Electrospun Silica Fibers/ Polypropylene Composites. Material Science 
Forum, 2017;886:3-7. 
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1. ภาระงานสอน  

           1.1 ภาระงานสอนในหลักสูตรปริญญาตรี 
รหัสวิชา รายวิชา 

ฟส 171 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์  1 
ฟส 272 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์  2 
ฟส 353 กลศาสตร์ควอนตัม 2 

 
 
           1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรปริญญาโท 

รหัสวิชา รายวิชา 
ฟส 502 คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 
ฟส 552 กลศาสตร์ควอนตัม 

 
2. ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

1. ปฏิภาณ อุทยารัตน์, สุพจน์ มุศิริ, เข้ม พุ่มสะอาด, นพมณี ศุภนาม, วาสุเทพ หลวงทิพย์, 
โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยฟิสิกส์ทฤษฎีพลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 

 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล  
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Puenisara Limnonthakul  
ต าแหน่งวิชาการ      อาจารย์ 
ที่ท างาน  ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23  เขตวัฒนา  
             กรุงเทพฯ  10110  เบอร์โทรศัพท์  0-2649-5000 ต่อ 18163   
E-mail    puenisara@g.swua.c.th 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2542 

วท.ม.  ฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี 2547 

 

ปร.ด. ฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี 2553 

 

ความเชี่ยวชาญ 

1. Thin Films preparation and characterization 
2. Theoretical and experimental techniques of physical vapor deposition such as sputtering 

and electron beam evaporation. 
3. Optical characterization by spectroscopic ellipsometer. 

ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5ปี) 

      1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
1. Tuscharoen S, Horprathum M, Eiamchai P, Nuntawong N, Chananonnawathorn C, 
Limnonthakul P, et al., editors. Growth of Nanostructure Silver Films by DC 
Magnetron Sputtering for Surface Enhanced Raman Scattering Substrate. Key 
Engineering Materials; Trans Tech Publ. 2016:285-288. 
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2. Pokai S, Limnonthakul P, Horprathum M, Kalasung S, Eiamchai P, Limwichean S, 
et al., editors. Influence of Growth Conditions on Morphology of ZnO Nanorods by 
Low-Temperature Hydrothermal Method. Key Engineering Materials; Trans Tech Publ. 
2016:53-56. 
3. Limnonthakul P, Yangnoi D, Bintachitt P, Hengwattana M, Horprathum M. 
Influence of Various Precursor Compositions and Substrate Angles on ZnO Nanorod 
Morphology Growth by Aqueous Solution Method. Journal of Mathematical and 
Fundamental Sciences. 2016;48(1):48-54.  
4. Supati A, Limnonthakul P, Limwichean S, Chaisriratanakul W, Eiamchai P, 
Horprathum M, et al., editors. Fabrication of 3D-Hybrid Nanostructure for Surface-
Enhanced Raman Scattering Substrate: Effect of Applied Voltage on Porous Size of 
AAO Template. Advanced Materials Research; 2014: Trans Tech Publ. 
5. Limnonthakul P, Chananonnawathorn C, Aiempanakit K, Kaewkhao J, Eiamchai P, 
Horprathum M, editors. Effects of precursor concentration on hexagonal structures 
of ZnO nanorods grown by aqueous solution method. Advanced Materials Research; 
Trans Tech Publ. 2013:120-123. 
6. Horprathum M, Limwichean K, Wisitsoraat A, Eiamchai P, Aiempanakit K, 
Limnonthakul P, et al. NO2-sensing properties of WO3 nanorods prepared by glancing 
angle DC magnetron sputtering. Sensors and Actuators B: Chemical. 2013;176:685-
691. 
7. Chananonnawathorn C, Pudwat S, Horprathum M, Eiamchai P, Limnontakul P, 
Salawan C, et al. Electrochromic Property Dependent on Oxygen Gas Flow Rate and 
Films Thickness of Sputtered WO3 Films. Procedia Engineering. 2012;32:752-758. 
 

        2. ต ารา/หนังสือ  ไม่มี 

 

1.ภาระงานสอน 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปริญญาตรี 
รหัสวิชา รายวิชา 

ฟส 100 ฟิสิกส์ทั่วไป 
ฟส 103 ฟิสิกส์ 1 
ฟส 104 ฟิสิกส์ 2 
ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 
ฟส 183 ฟิสิกส์  1 
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ฟส 184 ฟิสิกส์  2 
ฟส 341 แม่เหล็กไฟฟ้า 1 
ฟส 462 ฟิสิกส์สุญญากาศและเทคโนโลยี 

 

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
วส 502 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 
วส 592 สัมมนาวัสดุศาสตร์ 1 
วส 593 สัมมนาวัสดุศาสตร์ 2 
ฟส 531 แม่เหล็กไฟฟ้าส าหรับครูฟิสิกส์ 
ฟส 691 สัมมนาฟิสิกส์ 
ฟส 699 ปริญญานิพนธ์ 
ฟศ 691 สัมมนาฟิสิกส์ศึกษา 

 

2.ทุนวิจัยที่ได้รับ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณที่
ได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ) 

1. 1. การสร้างพื้นผิวขยายสัญญาณรามานเพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สารเคมีตกค้าง
ทางการเกษตร 

งบรายได้
มหาวิทยาลัย 

2555 หัวหน้าโครงการ 

2. 2. การสร้างซิงค์ออกไซด์โครงสร้างระดับนา
โนบนพื้นผิวทอง งบรายได้

คณะ
วิทยาศาสตร์ 

2556 หัวหน้าโครงการ 

3. 3. การสร้างตัวตรวจวัดปริมาณกลูโคสด้วยซิ
งค์ออกไซด์โครงสร้างระดับนาโนเมตรแบบ 1 
มิต ิ 

งบรายได้
มหาวิทยาลัย 

2556 หัวหน้าโครงการ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 

 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) วาสุเทพ หลวงทิพย์ 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Wasutep  Luangtip  
ต าแหน่งวิชาการ      อาจารย์ 
ที่ท างาน  ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23  เขตวัฒนา  
             กรุงเทพฯ  10110  เบอร์โทรศัพท์  0-2649-5000 ต่อ 18163   
E-mail    wasutep@g.swu.ac.th 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549 

วท.ม.  ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2551 

Ph.D.  Physics Durham University, UK 2558 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 Astrophysics, X-ray Astrophysics, Accretion Physics, Super-Eddington Accretion, X-ray 
emission of high star formation rate galaxies 

 

ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5ปี) 
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

1. Puttharugsa C, Khemmani S, Utayarat P, Luangtip W. Investigation of the rolling 
motion of a hollow cylinder using a smartphone. European Journal of Physics. 2016 
Sep;37(5): 1-10. 

 
1. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาตหรือนานาชาติ 

- 
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2.  ต ารา/หนังสือ 

 - 
 

1.ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ฟส 414 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
ฟส 415 ดาราศาสตร์ 
ฟส 103 ฟิสิกส์  1 
ฟส 104 ฟิสิกส์  2 

 

2.ทุนวิจัยที่ได้รับ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณที่
ได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ) 

โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยฟิสิกส์ทฤษฎีพลังงานสูง
และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 

คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มศว 

2559-2561 ผู้ร่วมโครงการ 
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ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดการปรับปรุง 
 

1. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้าง 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 
มคอ. 1 

พ.ศ. 
2553 

โครงสร้าง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

รายละเอียด หน่วยกิต หน่วยกิต รายละเอียด หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 30 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 84 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 95 
2.1  วิชาแกน  25  2.1  วิชาแกน   25 
2.1.1  วิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

 18  2.1.1  วิชาแกน
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์พื้นฐาน  

 18 

2.1.2  วิชาพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้   

 7  2.1.2  วิชาแกนเฉพาะ  7 

2.2  วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 68  2.2  วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 70 
2.2.1  วิชาพัฒนาทักษะการ
เรียนรู ้

  6  2.2.1  วิชาพัฒนาทักษะ
การเรยีนรู ้

 6 

2.2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ  47  2.2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ  49 
2.2.3 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15  2.2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 15 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 6 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 

รวม ไม่น้อยกว่า 129 120 รวม ไม่น้อยกว่า 131 
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2. รายละเอียดการปรับปรุง 
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หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 หมายเหตุ 
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 
SWU 111 Thai for Communication 
ศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเขียนพรรณนาความ
สรุปความ ย่อความ ขยายความ และการ
สังเคราะห์ความคิดเพื่อการสื่อสาร ฝึกปฏิบัติการ
ใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
SWU 111 Thai for Communication 
ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร ทั้งการฟัง 
การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์
ความคิด และกลวิธีการใช้ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทักษะการ
เขียนสรุปความ ย่อความ ขยายความ และ
พรรณนาความ 

ปรับค าอธิบายรายวชิา 

มศว 121ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิ     3(2-2-5)
ภาพการสื่อสาร 1      
SWU 121 English for Effective 
Communication I 
พัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพื่อการสื่อสารในยุค
โลกาภิวัตน์ โดยเรียนรู้ เข้าใจและฝึกทักษะภาษา
ด้ า นกา รฟั ง  พู ด  อ่ า น  เ ขี ย น  ค า ศั พท์ ใ น
ชี วิ ตประจ าวัน  ด้ วยกระบวนการเรียนรู้ ที่
หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบพึ่งพาตน น าภาษาอังกฤษไปใช้ในการ
สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และเป็นพื้นฐานใน
การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่อไป 

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิ    3(2-2-5)
ภาพการสื่อสาร 1    
SWU 121 English for Effective 
Communication 1 
ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง
แ ล ะ ก า ร พู ด ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใ น ฐ า น ะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการ
ท าแบบฝึ ก หัดการฟั งและการพู ด  โดยใช้
ก ระบวนการ เ รี ยนรู้  สื่ อ  และ เทค โน โลยี
สารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

ปรับค าอธิบายรายวชิา 

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิ    3(2-2-5)
ภาพการสื่อสาร 2      
SWU 122 English for Effective 
Communication II 
พัฒนาทักษะด้านภาษาและกระบวนการเรียนรู้
เพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยฝึกทักษะ
ภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ด้วยสื่อ
กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตน 
สนับสนุนให้น าภาษาอังกฤษไปใช้ในการสร้าง
ความร่วมมือในการเรียนรู้และเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 
 
 
 
 
 

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิ    3(2-2-5)
ภาพการสื่อสาร 2    
SWU 122 English for Effective 
Communication 2 
ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการ
อ่ านและการ เขี ยนภาษา อั งกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการ
ท าแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้
ก ระบวนการ เ รี ยนรู้  สื่ อ  และ เทค โน โลยี
สารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

ปรับค าอธิบายรายวชิา 
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หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2555 หลักสตูรปรับปรุงพ.ศ. 2559 หมายเหตุ 
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5)
นานาชาติ 1          
SWU 123 English for International 
Communication I 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน 
เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรียนรู้
ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ เพื่อ
พัฒนาความสามารถทางด้านภาษาผ่านสื่อและ
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอก
ห้ อ ง เ รี ย น  เ รี ย น รู้ วิ ธี ก า ร น า ค ว า ม รู้ แ ล ะ
กระบวนการเรียนรู้ภาษาไปประยุกต์ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันและในการศึกษา เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และเพื่อพัฒนาตนให้เป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมไทยและสังคมโลก 

                               _ ปิดรายวชิา 

มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5)
นานาชาติ 2          
SWU 124 English for International 
Communication II 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน 
เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์การสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษในฐานะที่ เป็นภาษานานาชาติ 
พัฒนาการน าเสนอข้อมูลและความคิด ส่งเสริม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและกระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน น า
ความสามารถทา งภาษาและการจั ดการ
กระบวนการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ส าหรับการ
พัฒนาตนให้เป็นผู้เรียนภาษาแบบยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             _ ปิดรายวชิา 
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หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 หมายเหตุ 
2. กลุ่มวิชาพลานามัย 
มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิง       3(2-2-5)
สร้างสรรค ์     
SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle 
ศึกษาหลักการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองค์
รวม การบูรณาการแนวคิดดังกล่าวเข้ากับวิถีชีวิต 
โดยเน้นการสร้างเสริมศักยภาพส่วนบุคคลของ
นิสิต ให้สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ
คุณภาพชีวิตของตนเอง ตลอดจนเลือกใช้วิถีชีวิต
ในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสมกับบริบททาง
สังคม 

ไม่มี ปิดรายวชิา 

 มศว 131 ลีลาศ                            1(0-2-1) 
SWU 131 Social Dance 
เทคนิคและทักษะเบื้องตน้ในการเต้นลีลาศใน
จังหวะต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
และบุคลิกที่เหมาะสมส าหรับการเต้นลีลาศ 
ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพ 

วิชาใหม่ 

 มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล         1(0-2-1) 
SWU 132 Personal Fitness 
หลักการพื้ นฐานของการสร้ า งและพัฒนา
สมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรง ความเร็ว 
ความอดทน และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและ
การท างานของระบบการไหลเวียนโลหิต 

วิชาใหม่ 

 มศว 133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ      1(0-2-1) 
SWU 133 Jogging for Health 
หลักการออกก าลังกายด้วยการวิ่งเหยาะ การวิ่ง
เหยาะที่มุ่ ง เน้นความอดทนของระบบการ
ไหลเวียนโลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย 
การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยการวิ่ง
เหยาะเพื่อสุขภาพ 

วิชาใหม่ 

 มศว 134 โยคะ                             1(0-2-1) 
SWU 134 Yoga 
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการฝึกโยคะ การฝึก
ระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และความ
แข็งแรงของร่างกายเพื่อสุขภาพ 
 
 
 

วิชาใหม่ 
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 มศว 135 ว่ายน้ า                           1(0-2-1) 

SWU 135 Swimming 
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นของการว่ายน้ า การ
ว่ายน้ าท่าต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย กติกาการแข่งขัน การเก็บรักษาอุปกรณ์ 
และความปลอดภัยในการว่ายน้ าเพื่อสุขภาพ 

วิชาใหม่ 

 มศว 136 แบดมินตนั                      1(0-2-1) 
SWU 136 Badminton 
ทักษะการยืน การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลูก
หน้ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก การเล่น
ลูกหน้าตาข่าย กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและ
ประเภทคู่  การเก็บรักษาอุปกรณ์และความ
ปลอดภัยในการเล่นแบดมินตันเพื่อสุขภาพ 

วิชาใหม่ 

 มศว 137 เทนนิส                           1(0-2-1) 
SWU 137 Tennis 
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเล่นเทนนิส 
มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน 
กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การ
เก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่น
เทนนิสเพื่อสุขภาพ 

วิชาใหม่ 

 มศว 138 กอล์ฟ                            1(0-2-1) 
SWU 138 Golf 
ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การ
จับไม้ การเหวี่ยงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ การใช้
และเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการ
เล่นกอล์ฟเพื่อสุขภาพ 

วิชาใหม่ 

 มศว 139 การฝึกโดยการใช้น้ าหนัก      1(0-2-1) 
SWU 139 Weight Training 
เทคนิคการออกก าลังกายแบบใช้เครื่องมือช่วย 
หลักการปฏิบัติ การฝึกโดยการใช้น้ าหนักและ
การประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของ
ระบบโครงร่างและกล้ามเนื้ อ  ควบคู่ ไปกับ
การศึกษาเทคนิคการฝึกโดยการใช้น้ าหนักเพื่อ
สุขภาพ 
 
 
 
 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 หมายเหตุ 
3. กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 
มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ        3(2-2-5) 
SWU 141 Information Literacy Skills 
ศึกษาความส าคัญของระบบและกระบวนการ
สื่อสาร พัฒนาทักษะในการสืบค้นและอ้างอิง
ข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ และการจัดการ
ความรู้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ตลอดจนฝึกทักษะการน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศ โดยตระหนักในจรรยาบรรณ 
ผลกระทบที่ มี ต่ อบุคคลและสั งคม รวมทั้ ง
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั               3(3-0-6) 
SWU 141 Life in a Digital World 
ศึกษาความส าคัญของกระบวนการสื่อสารและ
เทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้น การ
ประ เมินสื่ อสารสนเทศ การ อ้า ง อิ งข้อมูล 
จริยธรรมและกฎหมายที่เก่ียวข้อง ภัยอันตรายใน
โลกดิจิทัลและแนวทางการป้องกัน การน าเสนอ
ในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและการรู้ เท่าทันสื่อสารสนเทศและ
เทคโนโลยี 

ปรับค าอธิบายรายวชิา 

 มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดจิิทัล     2(1-2-3)  
และสังคม    
SWU 241 Digital Technology and Society 
Trends 
ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อสังคมในด้านวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ประเมิน
พฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและ
สมาชิก รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยี
ดิจิทัลในสังคมโลกอนาคต 

วิชาใหม่ 

มศว 144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5)           
SWU 144 Mathematics in Daily Life 
ศึกษาคณิตศาสตร์กับการใช้เหตุผล ความรู้ทาง
สถิติคณิตศาสตร์ส าหรับผู้บริโภค คณิตศาสตร์กับ
ศิ ล ป ะ  ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ กั บ ก า ร แ ก้ ปั ญ หา ใน
ชีวิตประจ าวัน และเป็นฐานความคิดในเชิง
ตรรกะและเหตุผล การเรียนรู้และการด ารงชีวิต
ในสังคม 

มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)           
SWU 242 Mathematics in Daily Life 
ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิด
ในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์ส าหรับ
ผู้บริโภคและการค านวณภาษี คณิตศาสตร์กับ
ความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปล
ความหมาย การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติ
ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับค าอธิบายรายวชิา 
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 มศว 243 การจัดการทางการเงิน        3(3-0-6)  

ส่วนบุคคล       
SWU 243 Personal Financial Management 
ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทาง
การเงิน เครื่องมือทางการเงินในการบริหารสภาพ
คล่องส่วนบุคคล มูลค่า เงินตามเวลา และ
เทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล การวางแผนทาง
ภาษี การวางแผนการออมและประกัน การ
บริหารหนี้ และการวางแผนลงทุน 

วิชาใหม่ 

มศว 142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา   3(2-2-5)
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
SWU 142 Science for Life Quality 
Development and Environment 
ศึ กษ ากระบวนการคิ ดทา ง วิ ทยาศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยี ศึกษา
ระบบนิเวศวิทยาเพื่อให้เข้าใจถึงความส าคัญของ
กา รอยู่ ร่ ว มกั นอย่ า งสมดุ ล  รวมทั้ ง ศึ กษา
ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ 
เพื่ อปลูกฝั ง ใ ห้ตระหนักถึงความส าคัญของ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสันติสุขอย่างยั่งยืน 

มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและ  3(3-0-6)
สิ่งแวดล้อมที่ด ี  
SWU 244 Science for Better Life and 
Environment 
ศึ ก ษ า เ จ ต ค ติ แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด ท า ง
วิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความส าคัญ
ของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล วิทยาศาสตร์
ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อวิถีชีวิต 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์อย่างรู้ เท่าทันและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ปรับค าอธิบายรายวชิา 

 มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี       2(2-0-4) 
และสังคม     
SWU 245 Science, Technology and 
Society 
ศึ ก ษ า ก ร ะ บ ว น ทั ศ น์  แ ล ะ วิ ธี คิ ด ข อ ง
นักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทในเหตุการณ์ส าคัญ
ของโลก ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในมิติทางสังคม การสะท้อนคิด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับบริบทสังคมไทย
ในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 

วิชาใหม่ 
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 มศว 246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ             2(2-0-4) 

SWU 246 Healthy Lifestyle 
ศึกษาองค์ประกอบและความส าคัญของสุขภาพ
แบบองค์รวม ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อสุขภาพ โรค
วิถีชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์  
สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถี
ชีวิตเชิงสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ทางวิทยาศาสตร์ 

วิชาใหม่ 

 มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต                 2(1-2-3)                       
SWU 247 Food for Life 
ศึกษาความส าคัญของอาหารและโภชนาการ
ส าหรับทุกช่วงวัย อาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพร 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและ
มาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซื้อและ
การเก็บรักษาอาหาร การเลือกบริโภคด้วยปัญญา 
และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบ
ที่ปลอดภัยและมีคุณค่า 

วิชาใหม่ 

มศว 143  พลังงานทางเลือก             3(2-2-5)                    
SWU 143 Alternative Energy 
ศึกษาผลกระทบจากการใช้พลังงานกระแสหลักที่
เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์โลกร้อน ภาวะเรือน
กระจก  และความ ไม่ ยั่ ง ยื นทา ง เศรษฐ กิ จ 
ความหมายและความส าคัญของการใช้พลังงาน
ทางเลือก การปรับระบบคิดหรือกระบวนทัศน์ที่มี
ต่อการจัดการพลังงานให้มีความเป็นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม มีความยั่งยืนของชุมชนมากกว่า
เป้าหมายทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว การสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นในระบบพลังงาน การสร้างภูมิ
ปัญญาและเทคโนโลยีในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น เพื่อส่งผลต่อการด าเนินชีวิตที่สันติสุขและ
ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 

มศว 248 พลังงานทางเลือก              2(2-0-4) 
SWU 248 Alternative Energy 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ กระบวนการ 
บทบาทและผลกระทบของการใช้พลังงานหลัก
และพลังงานทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้อน การ
อนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุ
เหลือใช้ ด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม 

ปรับค าอธิบายรายวชิา 
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 มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทลั              2(1-2-3) 

SWU 341 Business in a Digital World 
ศึกษาแนวคิดและหลักการท าธุรกิจในโลกดิจิทัล 
แนวปฏิบัติ  หลักจริยธรรมและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาใหม่ 

4. กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนา    3(2-2-5)
มนุษย ์      
SWU 151 General Education for Human 
Development 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของ
วิชาศึกษาทั่ ว ไป ทั้ งทางด้านมนุษยศาสตร์  
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสตร์และศิลป์ โดย
เน้นการพัฒนาศักยภาพการรับรู้และการสื่อสาร 
การแสวงหาความรู้ การพัฒนาจิตใจ การพัฒนา
เชาวน์ปัญญา ให้สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อให้
ผู้เรียนเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนา    3(3-0-6)
มนุษย ์      
SWU 151 General Education for Human 
Development 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของ
วิ ช าศึ กษาทั่ ว ไป  ประวั ติ และปรั ชญาของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่
แท้ จริ งของการศึ กษา ในระดับ อุดมศึกษา 
ความส าคัญและแนวทางการพัฒนาพฤติกรรม 
จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ
การแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับค าอธิบายรายวชิา 
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หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 หมายเหตุ 
มศว 251 มนุษย์กับสังคม                 3(2-2-5)             
 
SWU 251 Man and Society 
ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกับมนุษย์และสังคม ทั้ง
สังคมไทยและสังคมโลก โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความ
เข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ และน าความรู้มา
พัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันสังคม มีความรับผิดชอบ 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม 
ซาบซึ้งในวัฒนธรรม ศิลปะ และอารยธรรมของ
มนุษย์ มีจิตส านึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมและ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสันติ ตระหนักใน
หน้าที่รับผิดชอบและบทบาทที่พึงมีในฐานะ
พลเมืองและสมาชิกของสังคม 

มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการ        2(2-0-4)  
เรียนรู ้
SWU 161 Human in Learning Society 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้ง
สังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อการด าเนินชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม ความส าคัญของการแสวงหาความรู้
อย่ างต่อเนื่ อง  และการด า เนินชีวิตอย่ า งมี
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ปรับค าอธิบายรายวชิา 

มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย ์ 3(2-2-5)          
SWU 358 Music and Human Spirit 
ศึกษาและแสวงหาประสบการณ์ทางด้านดนตรีที่
กว้างและหลากหลาย ดนตรีจากอดีตและร่วม
สมัย ดนตรีตะวันออกและตะวันตก ดนตรีไทย 
ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีที่พัฒนาจากอดีตกาล ดนตรี
ในบริบทของวัฒนธรรม ด้วยสื่อและกระบวนการ
เรียนรูท้ี่หลากหลาย 

มศว 251 ดนตรีและจติวิญญาณมนุษย ์ 2(1-2-3)           
SWU 251 Music and Human Spirit 
ศึกษาวิ เคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์  และ
พฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้คุณค่าของตนเองและบริบทของ
สังคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรม
แบบบูรณาการสู่สาธารณชน 

ปรับค าอธิบายรายวชิา 

มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวติ        3(2-2-5)               
SWU 252 Aesthetics for Life 
ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ แสวงหา
ประสบการณ์และคุณค่าของสุนทรียะที่มีต่อการ
ด ารงชีวิต ศึกษาสุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการ 
ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง 
ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับ
บริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
โ ดยมุ่ ง เ น้ น ก ระบวนกา ร เ รี ย น รู้ สื่ อ  แ ล ะ
ประสบการณ์ที่หลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 

มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวติ        3(3-0-6)                
SWU 252 Aesthetics for Life 
ศึ ก ษ า แ น ว คิ ด ท า ง ด้ า น สุ น ท รี ย ศ า ส ต ร์  
สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้องกับ
ธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม 
สุ นท รี ย ะที่ ผ ส านสั มพั น ธ์ กั บบริ บทสั ง คม 
วัฒนธรรม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

ปรับค าอธิบายรายวชิา 
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หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 หมายเหตุ 
 มศว 253 สุนทรียสนทนา                 2(1-2-3) 

SWU 253 Dialogue 
ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของ
สุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร การ
ประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการด าเนินชีวิต โดย
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถ่ายทอด
ความคิดและความรู้สึกร่วมกันผ่านศิลปะการฟัง
อย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และ
การฝึกปฏิบัติสุนทรียสนทนาในสถานการณ์ที่
หลากหลาย 

วิชาใหม่ 

มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์3(2-2-5)          
SWU 357 Art and Creativity 
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์
และจินตนาการที่ ก่ อ ใ ห้ เกิดความงามและ
สุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบท
วัฒนธรรมที่หลากหลาย อันจะน า ไปสู่การ
สร้ า งสรรค์ ในชี วิ ตประจ า วั น  ทั้ ง นี้ โ ดย ใช้
กระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย 

มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์2(1-2-3)           
SWU 254 Art and Creativity 
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์
และจินตนาการที่ ก่ อ ใ ห้ เกิดความงามและ
สุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบท
วัฒนธรรมที่หลากหลาย 

ปรับค าอธิบายรายวชิาและ
หน่วยกิต 

 มศว 255 ธรรมนูญชีวิต                   2(1-2-3) 
SWU 255 Constitution for Living 
ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้าง
ทุนชี วิ ต  การน าชี วิ ต ไปสู่ เป้ าหมายที่ดี งาม 
หลักการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน 
และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และ
สร้างแนวทางการพัฒนาตนเองพร้อมฝึกปฏิบัติ 

วิชาใหม่ 

 มศว 256 การอ่านเพื่อชีวิต               2(2-0-4) 
SWU 256 Reading for Life 
ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ 
วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการอ่าน
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 หมายเหตุ 
มศว 356 วรรณกรรมและพลังทาง      3(2-2-5)
ปัญญา         
SWU 356 Literature for Intellectual 
Powers 
ศึ กษ าแนวคิ ด  คุณค่ า  แล ะสุ นทรี ย ะจาก
วรรณกรรมหลากรูปแบบ โดยเน้นการศึกษาใน
เชิงคิดวิเคราะห์ที่ก่อให้เกิดพลังปัญญา พลัง
จินตนาการ และพลังในการด าเนินชีวิต อันจะ
ช่วยพัฒนาการด าเนินชีวิตที่ดีงาม มีระเบียบวินัย
และอุดมการณ์ 

มศว 257 วรรณกรรมและพลังทาง      2(2-0-4)
ปัญญา         
SWU 257 Literature for Intellectual Powers 
ศึ กษ าแนวคิ ด  คุณค่ า  แล ะสุ นทรี ย ะจาก
วรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วม
สมัย การวิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้เกิดพลัง
ทางปัญญาและยกระดับจิตใจ 

ปรับค าอธิบายรายวชิาและ
หน่วยกิต 

 มศว 258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ2(2-0-4)        
SWU 258 Arts of Speaking and 
Presentation 
ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความส าคัญ 
ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรียมภาษาและ
เนื้อหา การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด 
การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูด
ประเภทต่างๆ 

วิชาใหม่ 

 มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์                  3(3-0-6) 
SWU 261 Active Citizens 
ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทาง
การเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศน์
เกี่ ยวกับพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตย 
กฎหมาย  ระบบภาษี  หน้ าที่ พล เมื องตาม
รัฐธรรมนูญ ความส าคัญของการยึดหลักสันติวิธี
ในการด าเนินชีวิต การมีจิตส านึกสาธารณะและ
การมีส่วนร่วมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม รวมทั้ง
แนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและ
พลเมืองโลก 

วิชาใหม่ 

มศว 361ประวัติศาสตร์และพลงัขับ     3(2-2-5)
เคลื่อนสังคม      
SWU 361 History and Effects on Society 
ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า ข้ อ มู ล ท า ง ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์  
ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากลที่
พั ฒ น า จ า ก ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด ข อ ง ม นุ ษ ย์  
ประวั ติ ศาสตร์ที่ เป็ นพลั งขับ เคลื่ อนสั งคม 
ประวัติศาสตร์การเมือง สั งคม  เศรษฐกิจ 
ศิลปวัฒนธรรม 

มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับ    2(2-0-4)
เคลื่อนสังคม     
SWU 262 History and Effects on Society 
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมจากอดีต
สู่ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มการ
ก่อรูปทางสังคมในบริบทของโลกาภิวัตน์ 

ปรับค าอธิบายรายวชิาและ
หน่วยกิต 
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มศว 354 มนุษย์กับสันติภาพ             3(2-2-5) 
SWU 354 Man and Peace 
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและการจัดการ
ความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม 
ศึกษาหลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความ
เชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม รวมถึง
แนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที่มี อุดมการณ์ที่
เ กี่ ย ว กั บ สั น ติ ภ าพ  และสั น ติ สุ ข ขอ งมวล
มนุษยชาติ 

มศว 263 มนุษย์กับสันติภาพ             2(2-0-4) 
SWU 263 Human and Peace 
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลัก
สันติ ธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่ อ 
วัฒนธรรม และการจัดการความขัดแย้งในชีวิต
ครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการ
ปฏิบัติของผู้ที่มีอุดมการณ์เกี่ยวกับสันติภาพและ
สันติสุขของมนุษยชาติ 

ปรับค าอธิบายรายวชิาและ
หน่วยกิต 

มศว 362 มนุษย์กับอารยธรรม           3(2-2-5) 
SWU 362 Man and Civilization 
ศึกษาและเปรียบเทียบวิวัฒนาการอารยธรรม
ตะวันตกและตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณถึง
ปัจจุบัน ตลอดจนการแพร่ขยายและการถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนต่างๆ ซึ่งมีผลต่อ
สภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ของโลกปัจจุบัน รวมทั้ งการศึกษาในส่วนที่
เก่ียวกับอารยธรรมไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอารย
ธรรมโลก 

มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม 2(2-0-4)           
SWU 264 Human in Multicultural Society 
ศึกษาความหมายและความส าคัญของสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้านโครงสร้าง
ทางสังคม เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อ
ความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การ
เสริมสร้างกระบวนทัศน์ และการปรับตัวในสังคม
พหุวัฒนธรรม 

ปรับค าอธิบายรายวชิาและ
หน่วยกิต 

มศว 364 เศรษฐกิจในกระแส            3(2-2-5)    
โลกาภิวัตน ์            
SWU 364 Economy in Globalization 
ศึกษาพื้นความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สภาพเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
ที่มีผลกระทบต่อการด า เนินชีวิต ตลอดจน
บทบาทและความสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจที่มีผล
ต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน ์         3(3-0-6) 
SWU 265 Economic Globalization 
ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทาง
เศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกาภิวัตน์ 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงิน
ระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มใน
อนาคตและผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ตลอดจน
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ปรับค าอธิบายรายวชิาและ
หน่วยกิต 
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 มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     2(2-0-4)             

SWU 266 Sufficiency Economy 
ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย 
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบ
กับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จาก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  การ
วิเคราะห์หาแนวทางประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่การ
พึ่ งตนเองบนความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์ 

วิชาใหม่ 

มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่      3(2-2-5) 
SWU 365 Principles of Modern 
Management 
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการ
จัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
องค์กร การจัดการทรัพยากรขององค์กร ประเด็น
ต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวโน้มในการจัดการ
สมัยใหม่ การจัดการที่เกี่ยวข้องกับคน ภาวะผู้น า 
การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาสั งคมที่
ก้าวหน้าและสันติสุข 

มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่      2(2-0-4) 
SWU 267 Principles of Modern 
Management 
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการ
จัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
องค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา
องค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และการ
พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

ปรับค าอธิบายรายวชิาและ
หน่วยกิต 

 มศว 268 การศึกษาทางสังคมดว้ย       2(1-2-3)
กระบวนการวิจัย       
SWU 268 Social Study by Research 
ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบส าคัญ
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดยการ
เรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากการ
วิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาใหม่ 
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มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ          3(2-2-5) 
SWU 351 Personality Development 
ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรมเพื่อการด าเนินชีวิตที่ดีงาม มีวินัย รู้
กาลเทศะ ทั้งในโลกส่วนตัว ครอบครัว ชุมชนและ
สั งคม ท่ามกลางขนบธรรมเนียมประเพณี  
วัฒนธรรมความเป็นไทยท่ามกลางกระแสสังคม
โลก ด้ วยสื่ อและกระบวนการ เรี ยนรู้ และ
ประสบการณ์ที่หลากหลาย 

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ          3(2-2-5) 
SWU 351 Personality Development 
ศึกษาความหมายและความส าคัญของการพัฒนา
บุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การ
วิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและ
ภายนอกของตนเองการพัฒนาเจตคติที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อื่น มารยาทพื้นฐานทางสังคม ทักษะ
สื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีงามกับผู้อ่ืน 

ปรับค าอธิบายรายวชิา 

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด  3(2-2-5)           
SWU 352 Philosophy and Thinking 
Process 
ศึกษาแนวคิดและปรัชญา ปรัชญาในเชิงบูรณา
กา ร  ทั้ ง ก ร ะแสตะ วั น ออกและตะ วั น ต ก 
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็น
กระบวนการคิ ดที่ สั มพั น ธ์ กั บชี วิ ต  สั ง คม 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เพื่อการด าเนินชีวิตที่ดีงาม 
มีเหตุผล มีอุดมการณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม 

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด  3(3-0-6)            
SWU 352 Philosophy and Thinking 
Process 
ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออก
และตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะการ
คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์  สั ง เ ค ร า ะ ห์  ป รั ชญาที่ เ ป็ น
กระบวนการคิ ดที่ สั มพั น ธ์ กั บชี วิ ต  สั ง คม 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความมีเหตุผล 
อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม 

ปรับค าอธิบายรายวชิาและ
หน่วยกิต 

มศว 353 มนุษย์กับการใช้เหตุผล        3(2-2-5) 
และจริยธรรม  
SWU 353 Man, Reasoning and Ethics 
ศึกษาการใช้เหตุผลและจริยธรรม สร้างเสริมให้
เป็นผู้ ใ ฝ่ รู้ ความจริ งและคิดอย่ า งมี เหตุผล 
ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เหตุผล
จริยธรรมที่เก่ียวข้องกับตนเอง ผู้อื่น และบริบทที่
เกี่ยวข้อง ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผล          3(3-0-6)
และจริยธรรม     
SWU 353 Logical Thinking and Ethics 
ศึกษากระบวนการคิดอย่างมี เหตุผลบนพื้น
ฐ านความรู้  คุณธรรม  จริ ย ธ รรม  เ รี ยนรู้
ความส าคัญของวิธีคิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบ
ทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความ
จริง คิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม 
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับค าอธิบายรายวชิา 
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มศว 371 ความคิดสร้างสรรค์กับ        3(2-2-5)
นวัตกรรมและเทคโนโลยี           
SWU 371 Creativity, Innovation and 
Technology 
ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติกระบวนการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการต่างๆ การ
จัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนซึ่งเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจ
ชุมชน ความสัมพันธ์กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย 

มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับ        3(2-2-5) 
นวัตกรรม        
SWU 354 Creativity and Innovation 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมาย
ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาการ
พัฒนานวัตกรรมที่ส าคัญของโลก การฝึกปฏิบัติ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งน าเสนอผลงาน
ต่อสาธารณชน 

ปรับค าอธิบายรายวชิา 

มศว 355 พุทธธรรม                       3(2-2-5) 
SWU 355 Buddhism  
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธ
ธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต การพัฒนา
คุณภาพชี วิ ตบนฐานพุ ทธธรรม  ทั้ ง ใน เชิ ง
วิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา เพื่อเป็น
แนวทางไปสู่การด าเนินชีวิตที่มีศีลธรรมจรรยา มี
ระเบียบวินัยและสันติสุข 

มศว 355 พุทธธรรม                       3(3-0-6) 
SWU 355 Buddhism 
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธ
ธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต การพัฒนา
คุณภาพชี วิ ตบนฐานพุทธธรรม  ทั้ ง ใน เชิ ง
วิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์
และพัฒนาแนวทางการด าเนินชีวิตที่มีศีลธรรม
และสันติสุข 

ปรับค าอธิบายรายวชิา 

มศว 366 จิตวิทยาสังคม                  3(2-2-5)                
SWU 366 Social Psychology 
ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรม
ของมนุษย์ พฤติกรรมสังคม ตัวแปรต่างๆ ทาง
สังคมที่ท าให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต
ของมนุษย์ โครงสร้างทางสังคม กระบวนการ
ต่างๆ ทางสังคม เจตคติ การรับรู้ทางสังคม 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความก้าวร้าว 
พฤติกรรมและบทบาททางเพศ และการสื่อสาร 
การโฆษณาชวนเชื่อ และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม 

มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการด าเนิน  2(2-0-4)
ชีวิต        
SWU 356 Social Psychology for Living 
ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พื้นฐาน
ทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ ตัว
แปรทางสังคมที่ท าให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะ
ทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและ
กลุ่มจากปรากฏการณ์ทางสังคมการหาแนว
ทางแก้ ไขปัญหาความขัดแย้ง  การส่ ง เสริม
พฤติกรรมเอ้ือสังคมและการด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข 

ปรับค าอธิบายรายวชิาและ
หน่วยกิต 

 มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัว    2(2-0-4)
ในสังคม     
SWU 357 Mental Health and Social 
Adaptability  
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้าง
สุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์
สาเหตุและการป้องกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม 
รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

วิชาใหม่ 
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 มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา2(1-2-3)

ชีวิตและสังคม    
SWU 358 Creative Activities for Life and 
Social Development 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ทรัพยากร 
ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค์ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่
ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพิ่มเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และพัฒนากิจกรรมให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิต
และสังคม 

วิชาใหม่ 

 มศว 361 มศว เพื่อชุมชน                 3(1-4-4) 
SWU 361 SWU for Communities 
ศึ กษ า วิ ธี ก า รและ เค รื่ อ ง มื อ ศึ กษ า ชุ ม ช น 
กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมนิสิต เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
สังคม รวมทั้งเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีและ
เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 

วิชาใหม่ 

มศว 372 ภูมิปัญญาท้องถิ่น              3(2-2-5) 
SWU 372 Local Wisdom 
ศึกษาและค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ชุมชน ภูมิปัญญาที่เกิดจากกระบวนการคิด การ
เรียนรู้ การพัฒนาด้วยการกระท าและปฏิสัมพันธ์
ในชุมชน ภูมิปัญญาในการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน 
ภูมิปัญญาในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
ภูมิปัญญาในการแสวงหาคุณค่าและตัวตนใน
ความเป็นมนุษย์ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และ
สื่อที่หลากหลาย 

มศว 362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น              2(1-2-3) 
SWU 362 Local Wisdom 
ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของ
ภู มิ ปั ญ ญ าท้ อ ง ถิ่ น กั บ ก า ร ด า ร ง ชี วิ ต แล ะ
พัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของ
กระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพื่อหา
แนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม 
รวมทั้งประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต 
การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

วิชาใหม่ 

มศว 374 สัมมาชีพชุมชน                 3(2-2-5) 
SWU 374 Ethical Careers for Community 
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน เพื่อ
สร้างสัมมาชีพที่เข้มแข็ง ปลูกฝัง สร้างส านึกและ
สร้างความตระหนักในศักดิ์ศรีชุมชน สัมมาชีพที่
ผูกพันและเคารพในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สันติ
สุข คุณความดี ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้
และสื่อที่หลากหลาย 

มศว 363 สัมมาชีพชุมชน                 2(1-2-3) 
SWU 363 Ethical Careers for Community 
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพัน
และเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คุณธรรม 
และวัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตส านึก 
ความสามัคคี และความตระหนักในศักดิ์ศรีของ
ชุมชน อันจะท า ให้ เกิดแนวทางการพัฒนา
สัมมาชีพชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
 

ปรับค าอธิบายรายวชิาและ
หน่วยกิต 
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 มศว 364 กิจการเพื่อสังคม               2(1-2-3) 

SWU 364 Social Enterprise 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการเป็น
ผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการ
กิจการเพื่อสังคม เรียนรู้กิจการเพื่อสังคมใน
รูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้
จากกิจการเพื่อสังคมต้นแบบ และน าเสนอ
แนวทางสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม พร้อมทั้งฝึก
ปฏิบัติร่วมกับชุมชน 

วิชาใหม่ 

คณ 115 แคลคูลัส 1                       3(3-0-6) 
MA 115 Calculus I 
อนุพันธ์ของฟังก์ชนัตัวแปรเดียวและการประยุกต์ 
ปริพันธ์และการประยุกต ์

คณ 115 แคลคูลัส 1                       3(3-0-6) 
MA 115 Calculus I 
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพนัธ์ของ
ฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์ ปริพันธ์
และการประยุกต ์

เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย
รายวิชา 

คณ 116 แคลคูลัส 2                       3(3-0-6) 
MA 116 Calculus II 
บุรพวิชา: คณ 115 หรือได้รับความเห็นชอบจาก
ภาควิชาคณิตศาสตร์  
ล าดับและอนุกรมของจ านวนจรงิ อนุกรมก าลัง 
อนุกรมอนันต์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและ
ความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์
ย่อย 

คณ 116 แคลคูลัส 2                     3(3-0-6) 
MA 116 Calculus II 
บุรพวิชา: คณ 115  
 
ล าดับและอนุกรมของจ านวนจรงิ อนุกรมก าลัง 
อนุกรมอนันต์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและ
ความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์
ย่อย 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

คม 100 เคมีทั่วไป 1                       3(3-0-6) 
CH 100 General Chemistry I 
ปริมาณสัมพนัธ์ โครงสร้างอะตอม แก๊ส ของแข็ง 
ของเหลว สารละลาย สมดลุเคมี  
กรด-เบส เคมีอินทรีย์ สารชีวโมเลกุล เคมี
นิวเคลียร์ และเคมีสิ่งแวดล้อม 

คม 100 เคมีทั่วไป 1                      3(3-0-6) 
CH 100 General Chemistry I 
ปริมาณสัมพนัธ์ โครงสร้างอะตอม แก๊ส ของแข็ง 
ของเหลว สารละลาย สมดลุเคมี  
กรด-เบส เคมีอินทรีย์ สารชีวโมเลกุล เคมี
นิวเคลียร์ และเคมีสิ่งแวดล้อม 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1          1(0-2-1) 
CH 190 General Chemistry Laboratory I  
 การใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางเคมี ความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการ และการทดลองที่สอดคล้องกับ
หัวข้อในรายวิชา คม 100 

คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1          1(0-2-1) 
CH 190 General Chemistry Laboratory I  
ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางเคมี ความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ท าการทดลองและ
วิเคราะห์ผลที่เก่ียวกับ ปริมาณสัมพันธ์ ค่าคงตัว
ของแก๊ส การลดลงของจุดเยือกแข็ง การจัดเรียง
อนุภาคในของแข็ง อินดิเคเตอร์ การไทเทรต การ
ทดสอบหมู่ฟังก์ชนัในสารประกอบอินทรีย์ การ
ทดสอบสมบัติของสารชีวโมเลกลุ 
 

เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย
รายวิชา 
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ชว 101 ชีววิทยา  1                       3(3-0-6) 
BI 101 Biology  I 
ศึกษาหลักการส าคัญของโครงสร้างและหนา้ที่
องค์ประกอบของเซลล์ทั้งโพรแคริโอตและยูแคริ
โอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ หลักการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพนัธุกรรมและสาร
พันธุกรรม การแบ่งเซลล์ ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตได้แก่ ไวรัส มอเนอราโพรทิสต์ เห็ด รา 
พืชและสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมชีีวิตกับ
สภาวะแวดล้อม และวิวฒันาการ 

ชว 101 ชีววิทยา  1                       3(3-0-6) 
BI 101 Biology  I 
ศึกษาหลักการส าคัญของโครงสร้างและหนา้ที่
องค์ประกอบของเซลล์ทั้งโพรแคริโอตและยูแคริ
โอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์  หลักการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพนัธุกรรมและสาร
พันธุกรรม การแบ่งเซลล์  ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต ได้แก่ ไวรัส  มอเนอรา  โพรทิสต์  เห็ด  
รา  พืชและสัตว์  ความสัมพนัธร์ะหว่างสิ่งมชีีวิต
กับสภาวะแวดล้อม และวิวฒันาการ 

เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย
รายวิชา 

ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา  1           1(0-2-1) 
BI 191 Biology  Laboratory  I 
บุรพวิชา : ชว 101 หรือเรียนควบคู่ 
ปฏิบัติการชวีวิทยาที่สอดคล้องกับวิชา ชว 101 

ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา  1           1(0-2-1) 
BI 191 Biology  Laboratory  I 
บุรพวิชา : ชว 101 หรือเรียนควบคู่ 
ปฏิบัติการชวีวิทยาที่สอดคล้องกับวิชา ชว 101 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

ฟส 103 ฟิสิกส์ 1                           3(3-0-6) 
PY 103 Physics I 
เวกเตอร์ กฎการเคลื่อนที่ พลังงานและโมเมนตัม 
การเคลื่อนที่แบบหมุน กฎโน้มถ่วง  
กลศาสตร์ของไหล การสัน่ สภาพยืดหยุ่น 
กลศาสตร์ของคลื่น คลืน่เสียงและ 
อุณหพลศาสตร ์

ฟส 103 ฟิสิกส์ 1                           3(3-0-6) 
PY 103 Physics I 
เวกเตอร์ กฎการเคลื่อนที่ พลังงานและโมเมนตัม 
ระบบอนุภาค การเคลื่อนที่แบบหมุน กฎโน้มถ่วง 
สภาพยืดหยุ่น กลศาสตร์ของไหล การสั่น 
กลศาสตร์ของคลื่น คลืน่เสียงและ อุณหพล
ศาสตร ์

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

ฟส 104 ฟิสิกส์ 2                           3(3-0-6) 
PY 104 Physics II 
แรงคูลอมบ์ สนามไฟฟา้ ศักย์ไฟฟ้า ความจไุฟฟา้
และไดอิเล็กทริก ไฟฟา้กระแสตรง 
สนามแม่เหล็ก การเหนี่ยวน า ไฟฟ้ากระแสสลับ 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสง สมบัติเชิงแสง 
ทัศนูปกรณ์ สัมพัทธภาพ กลศาสตร์ควอนตัม 
ฟิสิกส์ของอะตอม ฟิสิกส์นิวเคลยีร์ ฟิสิกส์อนุภาค
มูลฐาน 

ฟส 104 ฟิสิกส์ 2                           3(3-0-6) 
PY 104 Physics II 
แรงคูลอมบ์ สนามไฟฟา้ ศักย์ไฟฟ้า ความจไุฟฟา้
และไดอิเล็กทริก ไฟฟา้กระแสตรง 
สนามแม่เหล็ก การเหนี่ยวน า ไฟฟ้ากระแสสลับ 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสง สมบัติเชิงแสง 
ทัศนูปกรณ์ สัมพัทธภาพ กลศาสตร์ควอนตัม 
ฟิสิกส์ของอะตอม ฟิสิกส์นิวเคลยีร์  
ฟิสิกส์อนุภาคมูลฐาน  
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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ฟส 171 คณิตศาสตร์ส าหรับฟสิกิส์ 1   3(3-0-6) 
PY 171 Mathematics for Physics I 
บุรพวิชา : คณ 115 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 
พีชคณิตของเวกเตอร์ สนามสเกลาร์และสนาม
เวกเตอร์ อินทิกรัลเชิงเส้น เชิงผิว และเชงิ
ปริมาตร เกรเดียนท์ ไดเวอร์เจนซ์ เคิร์ล ทฤษฎี
ของเกาส์ สโตค และกรีน เมทรกิซ์  
เทนเซอร์ ปัญหาค่าเจาะจง การวิเคราะห์เชิงซ้อน 
อนุกรมฟูริเยร์และการแปลงอินทิกรัล 

ฟส 171 คณิตศาสตร์ส าหรับ            3(3-0-6)
นักฟิสิกส์ 1  
PY 171 Mathematics for Physicists I 
 
พีชคณิตของเวกเตอร์ อินทิกรัลเชิงเส้น เชงิผิว 
และเชิงปริมาตร เกรเดียนท์ ไดเวอร์เจนซ์ เคิร์ล 
ทฤษฎีของเกาส์ สโตค และกรีน เมทริกซ์ เทน
เซอร์ ปัญหาค่าเจาะจง การวิเคราะห์เชิงซ้อน 
อนุกรมฟูเรียรแ์ละการแปลงฟูเรียร ์

เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
 

เปลี่ยนแปลงบุพวิชา 
 

เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย
รายวิชา 

 
 

ฟส 183 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1              1(0-3-0) 
PY 183 Physics Laboratory I 
ปฏิบัติการในเร่ืองที่สอดคล้องกบัวิชา ฟส 103 

ฟส 183 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1              1(0-3-0) 
PY 183 Physics Laboratory I 
ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ที่เก่ียวข้องกับหลักการวัด
พื้นฐาน ค่าความคลาดเคลื่อน และเลขนัยส าคัญ 
กลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง และสภาพยืดหยุน่ 
กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ การเคลื่อนที่
แบบกวัดแกว่งและปรากฎการคลื่น และทัศน
ศาสตร์เบื้องต้น 

เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย
รายวิชา 

ฟส 184 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2              1(0-3-0) 
PY 184 Physics Laboratory II 
ปฏิบัติการในเร่ืองที่สอดคล้องกบัวิชา ฟส 104 
การวิเคราะห์ข้อมูล การประมาณค่า ความไม่
แน่นอนในการวัด เลขนัยส าคัญ การรายงานผล
การทดลอง 

ฟส 184 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2              1(0-3-0) 
PY 184 Physics Laboratory II 
ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ที่เก่ียวข้องกับหลักการและ
การใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟา้เบื้องต้น  
ปรากฏการณ์ทางไฟฟา้และแม่เหล็ก, วงจรไฟฟา้
กระแสตรงและกระแสสลับ  อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์สารก่ึงตัวน าพื้นฐานและการ
ประยุกต์ใช ้

เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย
รายวิชา 

ฟส 211 กลศาสตร์ 1                      3(3-0-6) 
PY 211 Mechanics I 
บุรพวิชา : ฟส 104 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 
หลักการเบื้องต้นของกลศาสตรข์องนิวตัน การ
เคลื่อนที่ของอนุภาคในหนึ่งมิติ การเคลื่อนที่ของ
อนุภาคในสองและสามมิติ การเคลื่อนที่ของ
ระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง ระบบพิกัด ระบบ
พิกัดเฉ่ือย แรงศูนย์กลาง 

ฟส 212 กลศาสตร์ 1                      3(3-0-6) 
PY 212 Mechanics I 
บุรพวิชา : ฟส 103  
 
กลศาสตร์นิวตนัส าหรับระบบอนุภาคเดี่ยว การ
สั่น สภาพโน้มถ่วง พลศาสตร์ของระบบหลาย
อนุภาค การเคลื่อนที่ภายใต้แรงศูนย์กลาง การ
เคลื่อนที่ในกรอบอ้างอิงที่ไม่เปน็กรอบอ้างอิง
เฉ่ือย พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง 
 
 
 

เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
 

เปลี่ยนแปลงบุพวิชา 
 

เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย
รายวิชา 
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 *ฟส 212 กลศาสตร์ 1                     3(3-0-6) 

PY 212 Mechanics I 
บุรพวิชา : ฟส 103  
 
กลศาสตร์นิวตนัส าหรับระบบอนุภาคเดี่ยว การ
สั่น สภาพโน้มถ่วง พลศาสตร์ของระบบหลาย
อนุภาค การเคลื่อนที่ภายใต้แรงศูนย์กลาง การ
เคลื่อนที่ในกรอบอ้างอิงที่ไม่เปน็กรอบอ้างอิง
เฉ่ือย พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์
แบบลากรองจ์และแฮมลิตันเบื้องต้น 
 
 
*ส าหรับวชิาเอกฟิสิกส์ประยุกต์ 

 

 

ฟส 212 คลื่นและการสัน่                 3(3-0-6) 
PY 212 Waves and Vibrations 
บุรพวิชา : ฟส 103 และ ฟส 171 หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา 
สมการคลื่นเคลื่อนที่ คลื่นกล คลื่นเสียง คลืน่
แม่เหล็กไฟฟ้า สมการคลืน่ในหลายมิติการ
วิเคราะห์แบบฟูเรียร์ โพลาไรเซชัน การแทรก
สอด การเลี้ยวเบน การกระเจิงของคลื่น และการ
สั่นแบบต่างๆ 

ฟส 211 คลื่นและการสัน่                 3(3-0-6) 
PY 211 Waves and Vibrations 
บุรพวิชา : ฟส 103 และ ฟส 171 
 
การสั่นแบบต่างๆ คลื่นกล สมการคลื่นเคลื่อนที่ 
สมการคลื่นในหลายมิติ คลืน่เสยีง คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า โพลาไรเซชนั การแทรกสอด การ
เลี้ยวเบน การกระเจิงของคลื่น และการวิเคราะห์
แบบฟูเรียร์ 

เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
 

เปลี่ยนแปลงบุพวิชา 
 

เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย
รายวิชา 

ฟส 221 ฟิสิกส์อุณหภาพ                 3(3-0-6)                                           
และฟิสิกสส์ถิติ 
PY 221 Thermal and Statistical Physics 
บุรพวิชา : ฟส 103 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 
กฏต่างๆของอุณหพลศาสตร์ ระบบทางอุณหพล
ศาสตร์อย่างงา่ย เอนโทรปี การเปลี่ยนเฟสสถิติ
แบบแมกซ์เวล-โบส์มาน เฟอมิ-ดิเรกและโบส์-
ไอสไตน ์

ฟส 221 ฟิสิกส์อุณหภาพ                 3(3-0-6)                                           
และฟิสิกสส์ถิติ 
PY 221 Thermal and Statistical Physics 
 
 
กฏต่างๆ ของอุณหพลศาสตร์ ระบบทางอุณหพล
ศาสตร์อย่างงา่ย เอนโทรปี การเปลี่ยนเฟส สถิติ
แบบแมกซ์เวล-โบลต์มันน์ เฟร์มี-ดิแรกและโบส์-
ไอน์สไตน ์
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนแปลงบุรพวิชา 
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ไม่มี ฟส 222 อุณหพลศาสตร์ส าหรับวสัดุ    3(3-0-6) 

PY 222 Thermodynamics for Materials  
แนวคิดพื้นฐานของความร้อนและอุณหพลศาสตร์ 
สมการสถานะ กฏข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 
กฏข้อที่สองของอุณหพลศาสตรแ์ละเอนโทรปี 
การประยุกต์อุณหพลศาสตร์ในวัสดุศาสตร์ สาร
ผสมและสมดุล แผนภาพเฟสส าหรับสองและสาม
เฟส การเปลี่ยนเฟส 

เพิ่มรายวิชา 
เป็นรายวชิาเฉพาะด้านเลือก 

วิชาเอกฟิสิกส์ประยุกต ์
 

ไม่มี ฟส 231 วัสดุศาสตร์เบื้องตน้    3(3-0-6) 
PY 231 Introduction of Material Sciences 
บทน าเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์ ความรู้พ้ืนฐานด้าน
ผลึกศาสตร์ โครงสร้างผลึก ทฤษฎีพันธะปฐม
ภูมิ และทุติยภูมิ แรงยึดเหนี่ยวแบบต่าง ๆ ใน
ของแข็ง ต าหนิ บทน าวัสดุเซรามิกส์ โลหะ 
และ พอลิเมอร์ 
 
 
 
 

เพิ่มรายวิชา 
เป็นรายวชิาเฉพาะด้านบังคบั 

วิชาเอกฟิสิกส์ประยุกต ์
 

ไม่มี ฟส 232 สมบัติของวัสด ุ               3(3-0-6) 
PY 232 Properties of Materials  
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง พันธะ และ
สมบัติของวัสดุ สมบัติเชิงไฟฟ้า สมบัติเชิงกล 
สมบัติเชิงความร้อน สมบัติเชิงแสง และสมบัติ
เชิงแม่เหล็กของวัสดุ 

เพิ่มรายวิชา 
เป็นรายวชิาเฉพาะด้านบังคบั 

วิชาเอกฟิสิกส์ประยุกต ์
 

ฟส 251 ฟิสิกส์แผนใหม่ 1                  (3-0-6) 
PY 251 Modern Physics I 
บุรพวิชา : ฟส 104 และ ฟส 171 หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา 
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ทฤษฎีควอนไตเซชัน 
ทวิภาพของอนุภาคและคลื่น กลุ่มคลื่น หลัก
ความไม่แนน่อน การปรากฎพร้อมกันของ
ปริมาณที่สงัเกตได้ สมการชเรอดิงเงอร์ อะตอม
และโมเลกุล รังสีเอ็กซ์ เลเซอร์ 

ฟส 251 ฟิสิกส์แผนใหม่                    (3-0-6) 
PY 251 Modern Physics  
 
 
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ทฤษฎีควอนไตเซชัน 
ทวิภาพของอนุภาคและคลื่น หลักความไม่
แน่นอน ฟิสิกส์ของอะตอม แบบจ าลองอะตอม
ของรัทเทอร์ฟอร์ดและบอร์ แนวคิดเบื้องต้นของ
กลศาสตร์ควอนตัม ฟังกช์ันคลืน่ รังสีเอ็กซ์ 
เลเซอร์ โมเลกุล สมบัติของของแข็ง ฟิสิกส์
นิวเคลียร์และอนุภาคมลูฐาน 
 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
เปลี่ยนแปลงบุรพวิชา 

 
เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย

รายวิชา 
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ฟส 272 คณิตศาสตร์ส าหรับฟสิกิส์ 2   3(3-0-6) 
PY 272 Mathematics for Physics II 
บุรพวิชา : ฟส 171 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 
สมการเชิงอนุพันธ์สามญัอันดับหนึ่ง  สมการเชิง
อนุพันธ์สามัญเชิงเสน้เอกพันธ์ทีม่ีสัมประสทิธิ์เป็น
ค่าคงตัว  สมการเชิงอนุพันธส์ามัญเชิงเส้นไม่เอก
พันธ์ที่มีสัมประสทิธิ์เป็นคา่คงตวั  การแปลงลา
ปลาซ   สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัเชิงเส้นที่มี
สัมประสทิธิ์เป็นตวัแปร ผลเฉลยอนุกรมก าลังของ
สมการเชิงอนุพันธ์   ฟังก์ชนัพิเศษ ฟังก์ชันเดลตา   
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 

ฟส 272 คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์2 3(3-0-6) 
PY 272 Mathematics for Physicists II 
 
 
สมการเชิงอนุพันธ์สามญัอันดับหนึ่ง สมการเชิง
อนุพันธ์สามัญเชิงเสน้เอกพันธ์และไม่เอกพันธ์ที่มี
สัมประสทิธิ์เป็นคา่คงตัว การแปลงลาปลาซ 
สมการเชิงอนุพันธ์สามญัเชิงเสน้อันดับสองที่มี
สัมประสทิธิ์เป็นตวัแปร ผลเฉลยอนุกรมก าลังของ
สมการเชิงอนุพันธ์ ฟังก์ชนัพิเศษ วิธีการแยกตัว
แปรในสมการเชิงอนุพนัธ์ย่อย 
 
*ฟส 272 คณิตศาสตร์ส าหรับ            3(3-0-6) 
นักฟิสิกส์ 2  
PY 272 Mathematics for Physicists II 
 
เวกเตอร์เชิงวิเคราะห์ชั้นสูง สมการเชิงอนุพันธ์
สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ข้อปัญหาค่าขอบ 
อนุกรม ผลการแปลงลาปลาซและฟูเรียร์ 
 
*ส าหรับวชิาเอกฟิสิกส์ประยุกต ์

เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
 

เปลี่ยนแปลงบุรพวิชา 
 

เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย
รายวิชา 

ฟส 273 การเขียนโปรแกรม              3(2-2-5) 
คอมพิวเตอร์ในฟิสิกส์ 
PY 273 Computer Programming in Physics 
องค์ประกอบและโครงสรา้งของภาษา 
คอมพิวเตอร์ แนวคิดเก่ียวกับการเขียน และ
พัฒนาโปรแกรม เพื่อเน้นการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์
และการประยุกต ์

ฟส 273 การใช้และการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์ในฟิสิกส์                  
PY 273 Using and Programming Computer 
in Physics 
การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลฟิสิกส์จาก
ปฏิบัติการโดยใช้คอมพิวเตอร์  การแก้ปัญหาทาง
ฟิสิกส์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป แนวคิดเก่ียวกับ
การเขียน และพัฒนาโปรแกรมโดยใช้
ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อเน้นการแก้ปัญหาทาง
ฟิสิกส์และการประยุกต ์
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
 

เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย
รายวิชา 
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ฟส 274 สถิติส าหรับฟิสิกส ์              2(2-0-4) 
PY 274 Statistics for Physics 
บุรพวิชา: ฟส 171 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 
ความน่าจะเปน็ การรวบรวมข้อมูล การชัก
ตัวอย่าง การประมาณค่า การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การประยุกต์ของวิชาการทางสถิติกับ
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อใช้
ประโยชน์ทางฟสิิกส ์

ไม่มี ปิดรายวชิา 

ฟส 312 กลศาสตร์ 2                      3(3-0-6) 
PY 312 Mechanics II 
บุรพวิชา : ฟส 211 และ ฟส 272 หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา 
แคลคูลัสของการแปร สมการการเคลื่อนที่ของ
ลากรองจ์ แฮมิลตนัและการประยุกต์  
การสั่นน้อยๆ 

ฟส 312 กลศาสตร์ 2                      3(3-0-6) 
PY 312 Mechanics II 
บุรพวิชา : ฟส 212  
 
แคลคูลัสของการแปร กลศาสตร์ลากรานจ์และ
การประยุกต์ กลศาสตร์แฮมิลตนัและการ
ประยุกต ์

เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย
รายวิชา 

เปลี่ยนแปลงบุพวิชา 

ฟส 331 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 1        3(3-0-6) 
PY 331 Solid State Physics I 
บุรพวิชา : ฟส 354 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 
โครงสร้างผลึก แลตทิซส่วนกลบั การสั่นของผลึก 
สมบัติเชิงความร้อน ทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระ 
แถบพลังงาน สารก่ึงตัวน า สมบตัิเชิงแสงของ
ของแข็ง 

ฟส 331 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 1        3(3-0-6) 
PY 331 Solid State Physics I 
 
 
โครงสร้างผลึก แลตทิซส่วนกลบั พันธะของผลึก 
การสั่นของผลึก สมบัติเชิงความร้อน ทฤษฎี
อิเล็กตรอนอิสระ แถบพลังงาน สารก่ึงตัวน า 
สมบัติเชิงแสงของของแข็ง 

เปลี่ยนแปลงบุรพวิชา 
 

เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย
รายวิชา 

ฟส 332 ฟิสิกส์พอลิเมอร์                 3(3-0-6) 
PY 332 Polymer Physics 
โครงสร้างของพอลิเมอร์ สมบัติเชิงกลของพอลิ
เมอร์ โครงรูปของพอลิเมอร์เส้นเดี่ยว อุณหพล
ศาสตร์ของพอลิเมอร์ผสมและสารละลายพอลิ
เมอร์ พอลิเมอร์แบบโครงข่ายและการเกิดเจลวิ
ทยาศาสตร์กระแสของพอลิเมอร์ 

ฟส 332 ฟิสิกส์พอลิเมอร์                 3(3-0-6) 
PY 332 Polymer Physics 
โครงสร้างของพอลิเมอร์ โครงรูปของพอลิเมอร์
เส้นเดี่ยว อุณหพลศาสตร์ของพอลิเมอร์ผสมและ
สารละลายพอลิเมอร์ พอลิเมอร์แบบโครงข่าย
และการเกิดเจล วิทยาศาสตร์กระแสของพอลิ
เมอร์ สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ 

เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย
รายวิชา 

ไม่มี ฟส 333 ฟิสิกส์และเทคโนโลยีนาโน    3(3-0-6) 
PY 333 Physics and Nanotechnology  
ทฤษฎีควอนตัมส าหรับโครงสร้างระดับนาโน 
หลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ของโครงสร้างระดับนาโน การสงัเคราะห์
โครงสร้างระดบันาโน สมบัติของโครงสร้างระดับ
นาโน การประยุกต์ใช้โครงสรา้งระดับนาโน 

เพิ่มรายวิชา 
 

เป็นรายวชิาเฉพาะด้านบังคบั 
วิชาเอกฟิสิกส์ประยุกต ์
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ไม่มี ฟส 334 ผลิกศาสตร์และรังสีเอกซ์   3(2-2-5) 

PY 334 Crystallography and X-Ray  
แลตทิ ชและหน่ ว ย เซล  โครงสร้ า งผลึก 
สมมาตร ทิศทางและระนาบแลตทิชในผลึก 
แลตทิชส่วนกลับ ผลึกศาสตร์ของรังสีเอกซ์ 
สมบัติและการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ การ
วิเคราะห์โครงสร้างผลึกโดยการใช้รังสีเอกซ์ 

เพิ่มรายวิชา 
 

เป็นรายวชิาเฉพาะด้านเลือก 
วิชาเอกฟิสิกส์ประยุกต ์

ไม่มี ฟส 335 การหาลักษณะเฉพาะ        3(2-2-5)
ของวัสดุ              
PY 335 Material Chracterization 
การหาโครงสร้างผลึกของวัสดุโดยใช้รังสีเอกซ์ 
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุ 
การวิเคราะห์ พ้ืนผิวโดยจุลทรรศนศาสตร์
อิเล็กตรอน การหาสมบัติเชิงกล เชิงไฟฟ้า 
และเชิงความร้อนของวัสดุ  

เพิ่มรายวิชา 
 

เป็นรายวชิาเฉพาะด้านเลือก 
วิชาเอกฟิสิกส์ประยุกต ์

ไม่มี ฟส 336 ฟิสิกส์สารก่ึงตัวน า               3(3-0-6) 
PY 336 Semiconductor Physics 
บุรพวิชา : ฟส 331 
โครงสร้างผลึกของสารก่ึงตัวน า โครงสร้าง
แถบพลังงาน สภาพน าไฟฟ้าของสารก่ึงตัวน า
บริสุทธิ์และสารก่ึงตัวน าที่มีสารเจือปน รอยต่อ 
พี-เอ็น ผลกระทบของสนามไฟฟ้าและ
สนามแม่เหล็ก สมบตัิทางแสง อุปกรณ์สารก่ึง
ตัวน า เทคนิคการเตรียมสารก่ึงตัวน า สารก่ึง
ตัวน าอสัณฐาน 

เพิ่มรายวิชา 
 

เป็นรายวชิาเฉพาะด้านเลือก 
วิชาเอกฟิสิกส์ประยุกต ์

ไม่มี ฟส 337 วัสดุเชิงประกอบ                 3(3-0-6) 
PY 337 Composite Materials 
วัสดุเชิงประกอบเบื้องต้น ตัวเสริมแรงและเมทริก 
การกระจายของตัวเสริมแรง การเสียรูปของวัสดุ
เชิงประกอบ ความเค้นกบัความเครียดของวัสดุ
เชิงประกอบ สมบัติที่รอยต่อ ความแข็งแรงของ
วัสดุเชิงประกอบ สมบัติเชิงความร้อนของวัสดุเชิง
ประกอบ การประดิษฐ์และการประยุกต์วัสดุเชงิ
ประกอบ สมบัติเชิงไฟฟ้าและแม่เหล็ก สมบัติเชิง
แสง วัสดุฟลิ์มบางและการประยุกต์ 
 
 

เพิ่มรายวิชา 
 

เป็นรายวชิาเฉพาะด้านเลือก 
วิชาเอกฟิสิกส์ประยุกต ์
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ไม่มี ฟส 338 วัสดุแม่เหล็ก                     3(3-0-6) 

PY 338 Magnetic Materials 
แนวคิดพื้นฐาน การจ าแนกประเภทของวัสดุตาม
สมบัติทางแม่เหล็ก สมบัติมหภาคของวัสดุ
แม่เหล็ก โมเมนต์แม่เหล็กของอะตอม ทฤษฎีของ
แม่เหล็กพาราและแม่เหล็กเฟร์ริ โดเมนแม่เหล็ก 
พลังงานที่เก่ียวข้องกับปรากฏการณ์ทางแม่เหล็ก 
วัสดุแม่เหล็กอ่อนและแม่เหล็กแข็ง วัสดุแม่เหล็ก
ส าหรับการจัดเก็บข้อมูล 

เพิ่มรายวิชา 
 

เป็นรายวชิาเฉพาะด้านเลือก 
วิชาเอกฟิสิกส์ประยุกต ์

ไม่มี ฟส 339 เทคโนโลยีฟลิ์มบาง              3(2-2-5) 
PY 339 Thin Films Technology 
วิทยาศาสตร์สุญญากาศและเทคโนโลยี การ
พอกพูนฟิล์มเชิงกายภาพและเคมี การก่อตัว
และโครงสร้างของฟิล์ม การตรวจสอบและ
การวิเคราะห์ฟิล์มบาง สมบัติเชิงกล สมบัติเชิง
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก สมบัติเชิงแสง วัสดุฟิล์ม
บางและการประยุกต ์

เพิ่มรายวิชา 
 

เป็นรายวชิาเฉพาะด้านเลือก 
วิชาเอกฟิสิกส์ประยุกต ์

ฟส 341 แม่เหล็กไฟฟ้า 1                 3(3-0-6) 
PY 341 Electromagnetism I 
บุรพวิชา : ฟส104 และ ฟส 272 หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา 
สนามไฟฟา้สถิต ปัญหาค่าขอบเขต ไดอิเล็กทริก 
สนามแม่เหล็กสถิตสารแม่เหล็ก สมการแมกซ์
เวลล์ 

ฟส 342 แม่เหล็กไฟฟ้า 1                 3(3-0-6) 
PY 342 Electromagnetism I 
บุรพวิชา : ฟส 272 
สนามไฟฟา้สถิตย์ สนามไฟฟา้ในตัวกลาง ปัญหา
ค่าขอบเขต สนามแม่เหล็กสถิตย์ สนามแม่เหล็ก
ในตัวกลาง  สารแม่เหล็ก สมการแมกซ์เวลล์ การ
แผ่ของสนามแม่เหล็กในตัวกลาง 

เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
 

เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย
รายวิชา 

เปลี่ยนแปลงบุพวิชา 

ฟส 342 แม่เหล็กไฟฟ้า 2                 3(3-0-6) 
PY 342 Electromagnetism II 
บุรพวิชา : ฟส 341 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การแผ่ของสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้าในตัวกลาง  ท่อน าคลื่น   และโพรงสัน่พ้อง 

ฟส 343 แม่เหล็กไฟฟ้า 2                 3(3-0-6) 
PY 343 Electromagnetism II 
บุรพวิชา : ฟส 342 
 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การแผ่ของสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้าในตัวกลาง ท่อน าคลื่น และโพรงสัน่พ้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
 

เปลี่ยนแปลงบุพวิชา 
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ฟส 343 อิเล็กทรอนิกส์ 1                 3(3-0-6) 
PY 343 Electronics I 
บุรพวิชา : ฟส 104 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 
สารก่ึงตัวน า ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ไอซี อุปกรณ์
รับรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์และวงจรเพาเวอร์ซัพ
พลาย วงจรแอมปลิไฟเออร์ วงจรออสซิลเลเตอร์ 
วงจรพัลส์และสวิตชิง 

ฟส 241 การวิเคราะห์วงจรไฟฟา้        3(2-2-5) 
PY 241 Electric Circuit Analysis  
 
หลักการทางไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรตัวต้านทาน กฎ
ของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์ การแบ่งแรงดัน
และกระแส แหล่งก าเนิดพึ่งพิง วงจรออปแอมป์ 
การวิเคราะห์จุดรวม การวิเคราะห์วงรอบ ทฤษฎี
การซ้อนทับ ทฤษฎีบทของเทวินินและนอร์ตัน 
การถ่ายโอนก าลังสูงสุด องค์ประกอบสะสม
พลังงาน วงจร RC และ RL ปรากฏการณ์ชั่วขณะ
ในวงจรไฟฟ้าอันดับที่หนึ่งและสอง เฟสเซอร์และ
การกระตุ้นไซนูซอยด์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสสลับในสถานะอยู่ตัว 
 
 

เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
 

เปลี่ยนแปลงบุรพวิชา 
 

เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย
รายวิชา 

ฟส 352 กลศาสตร์ควอนตัม 1           3(3-0-6) 
PY 352 Quantum Mechanics I 
บุรพวิชา : ฟส 272 และ ฟส 251  หรือโดย
ความเห็นชอบของภาควิชา 
แนวคิดเบื้องต้นของกลศาสตร์ควอนตัม ฟังก์ชัน
คลื่น ความหมายของฟังกช์ันคลืน่ สมการ 
ชเรอดิงเงอร์ แฮมิลโทเนียน ตัวแทนปริภูมิและ
โมเมนตัม สัจพจน์ของกลศาสตร์ควอนตัม ตัว
ด าเนินการวิวฒันต์ัวด าเนนิการยูนิทารี ภาพเสนอ
โดยชเรอดิงเงอร์และไฮเซนแบรก์  
บ่อและก าแพงศักย์ ตัวแกว่งกวดัฮาร์มอนิก โม
เมนตัมเชิงมุม สปนิ อะตอมไฮโดรเจน 

ฟส 252 กลศาสตร์ควอนตัม 1           3(3-0-6) 
PY 252 Quantum Mechanics I 
บุรพวิชา : ฟส 251 
 
แนวคิดเบื้องต้นของกลศาสตร์ควอนตัม ฟังก์ชัน
คลื่น ความหมายของฟังกช์ันคลืน่ สมการชเรอดิง
เงอรแ์ละผลเฉลยของสมการแบบ 1 มิติและ 3 
มิติ ปริภูมิฮิลเบิร์ต ตัวด าเนนิการ บ่อและก าแพง
ศักย์  ตัวกวัดแกว่งฮาร์มอนิก อะตอมไฮโดรเจน 
โมเมนตัมเชิงมุม สปิน 

เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
 

เปลี่ยนแปลงบุรพวิชา 
 

เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย
รายวิชา 

ฟส 353 กลศาสตร์ควอนตัม 2           3(3-0-6) 
PY 353 Quantum Mechanics II 
บุรพวิชา : ฟส 352 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 
สัญลักษณ์ของดิแรก การแทนแบบมาตรฐาน 
ทฤษฎีการกระเจิง การเคลื่อนเฟส วิธีประมาณ
แบบบอร์น กฎการคงที่และหลกัการเลือก 
อนุภาคเหมือน แรงในแนวศูนยก์ลาง อนุภาคใน
สภาวะไม่เสถียร สูตรของไบรท์-วิคเนอร์ 

ฟส 353 กลศาสตร์ควอนตัม 2           3(3-0-6) 
PY 353 Quantum Mechanics II 
บุรพวิชา : ฟส 252 
 
อนุภาคเสมือน ทฤษฎีการรบกวนแบบไม่ขึ้นกับ
เวลาและขึ้นกบัเวลา วธิีการประมาณ ทฤษฏีการ
กระเจิง 
 
 
 
 

เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย
รายวิชา 

 
เปลี่ยนแปลงบุพวิชา 
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ไม่มี ฟส 355 สเปกตรัมของอะตอม           3(3-0-6) 

และโมเลกุล  
PY 355 Atomic and Molecular Spectra 
หลักการเบื้องต้นของสเปกโทรสโกปี สเปกตรัม
ของอะตอมไฮโดรเจน สเปกตรมัของอะตอม
เสมือนไฮโดรเจนและโลหะอัลคาไลน์ กฏการ
เลือกและการทรานซิชัน่ต้องห้าม ผลกระทบจาก
สนามไฟฟา้สนามแม่เหล็ก การทรานซิชัน่ของ
โมเลกุล เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสเปกโท
รสโกป ี  

เพิ่มรายวิชา 
 

เป็นรายวชิาเฉพาะด้านเลือก 
วิชาเอกฟิสิกส์และวชิาเอก

ฟิสิกส์ประยุกต ์

ไม่มี ฟส 361 เซนเซอร์เบื้องต้น               3(3-0- 6) 
PY 361 Introduction to Sensors 
หลักการของเซนเซอร์เบื้องต้น ลักษณะสมบัติ
เฉพาะและฟสิิกส์ของเซนเซอร์ เซนเซอร์การ
เคลื่อนที่ เซนเซอร์แรง เซนเซอร์ความดัน 
เซนเซอร์อัตราการไหลเซนเซอร์อุณหภูมิ 
เซนเซอร์ความชื้น เซนเซอร์เสียง เซนเซอร์แสง 
เซนเซอร์กัมมันตภาพรังสี เซนเซอร์ทางเคมีและ
ชีวภาพ เทคโนโลยีเซนเซอร์ในปัจจุบนั  

เพิ่มรายวิชา 
 

เป็นรายวชิาเฉพาะด้านเลือก 
วิชาเอกฟิสิกส์ประยุกต ์

ไม่มี ฟส 362 การวัดและเครื่องมือ            3(3-0-6) 
PY 362 Measurements and Instruments 
การวัดและการสอบเทียบ ลักษณะสมบัติ
ความสามารถของเคร่ืองมือวัด หลักการการ
แปลงปริมาณทางฟิสิกส์เป็นปริมาณทางไฟฟา้ 
การวิเคราะห์ความผิดพลาดของข้อมูล การ
ลดทอนสัญญาณรบกวน หลักการท างานของ
เครื่องมือวัดพื้นฐานเชิงกลและเชิงไฟฟา้ 
 

เพิ่มรายวิชา 
 

เป็นรายวชิาเฉพาะด้านเลือก 
วิชาเอกฟิสิกส ์

ไม่มี ฟส 363 ออปโตอิเล็กทรอนิกส์           3(3-0-6) 
PY 363 Optoelectronics 
ธรรมชาติของแสง ฟิสิกส์ของสารก่ึงตัวน า
เบื้องต้นส าหรับอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ 
แหล่งก าเนิดแสง อุปกรณ์ตรวจรับแสง มอดูเล
เตอร์เชิงแสง อุปกรณ์แสดงผล เซลล์แสงอาทิตย์ 
 
 
 
 

เพิ่มรายวิชา 
 

เป็นรายวชิาเฉพาะด้านเลือก 
วิชาเอกฟิสิกส์ประยุกต ์
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ไม่มี ฟส 364 การสื่อสารใยแก้วน าแสง       3(3-0-6) 

PY 364 Fiber Optics Communication 
ทฤษฎีใยแก้วน าแสง อุปกรณ์ส าหรับการสื่อสาร
ใยแก้วน าแสง การมอดูเลตสัญญาณแสง การ
สวิตชิ่งเชงิแสง การเข้ารหัสและถอดรหัสเชิงแสง 
โครงข่ายใยแก้วน าแสง การเชื่อมต่อเส้นใยแก้ว
น าแสง เครื่องมือทดสอบส าหรับโครงข่ายใยแก้ว
น าแสง การตรวจวัดด้วยใยแก้วน าแสง 

เพิ่มรายวิชา 
 

เป็นรายวชิาเฉพาะด้านเลือก 
วิชาเอกฟิสิกส์ประยุกต ์

ไม่มี ฟส 366 กระบวนการผลติพอลเิมอร์    3(3-0-6) 
PY 366 Polymer Processing 
วิทยากระแสของพอลิเมอร์ การถ่ายโอนความ
ร้อน กระบวนการขึ้นรูปแบบอัดรีด ข้ึนรูปแบบ
ฉีด กระบวนการข้ึนรูปแบบเปา่ กระบวนการขึ้น
รูปแบบกดอัด กระบวนการขึ้นรปูแบบเทอร์โม
ฟอร์มมิ่ง กระบวนการขึ้นรูปแบบหมุน 
กระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนแบบรีด 
กระบวนการขึ้นรูปพลาสติก เสริมแรงด้วยเส้นใย 
การน าพลาสติกกลบัมาใช้ใหม่ 

เพิ่มรายวิชา 
 

เป็นรายวชิาเฉพาะด้านเลือก 
วิชาเอกฟิสิกส์ประยุกต ์

ไม่มี ฟส 367 การประยุกต์ของวัสดุเชิง    3(2-2-5)
ไฟฟ้า               
PY 367 Applications of Electrical 
Materials 
ลักษณะเฉพาะของ วัสดุตัวน า วัสดุไดอิเล็กท
ริก วัสดุไพโซอิเล็กทริก วัสดุเฟร์โรอิเล็กทริก 
และวัสดุไพโรอิเล็กทริก โพลาไรเซชันแบบเกิด
เอง ปรากฎการณ์ไพโซอิเล็กทริก โดเมน วงฮิส
เทอรีซิส การเปลี่ยนเฟส สมบัติทางกายภาพ
ของวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริก และการวัด และการ
ประยุกต์ใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มรายวิชา 
 

เป็นรายวชิาเฉพาะด้านเลือก 
วิชาเอกฟิสิกส์ประยุกต ์
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ไม่มี ฟส 368 กระบวนการทางเซรามิกส์      3(2-2-5) 

และการประดษิฐ์เซรามิก                                       
PY 368 Ceramic Processing and 
Farbrication 
วิธีการเตรียมเซรามิกเชิงเคมีและฟิสิกส์ เทคนิค
การขึ้นรูปและการประดิษฐ์ บทบาทของพื้นผิว 
และการปรับแตง่พื้นผิว ลักษณะเฉพาะและการ
ควบคุมคุณภาพ 

เพิ่มรายวิชา 
 

เป็นรายวชิาเฉพาะด้านเลือก 
วิชาเอกฟิสิกส์ประยุกต ์

ไม่มี ฟส 369 ฟิสิกส์เซรามิก                   3(2-2-5) 
PY 369 Ceramics Physics 
โครงสร้างของเซรามิก ข้อบกพร่องในเซรามิก 
สัญลักษณ์ครอเกอร์ -วิงค์ สมบัติทางไฟฟ้า 
และสมบัติเชิงกลในเซรามิก การเกิดโครงสร้าง
จุลภาคในวัสดุเซรามิก ขนาดของอนุภาค 
กระบวนการเผาผนึกวัสดุ 

เพิ่มรายวิชา 
 

เป็นรายวชิาเฉพาะด้านเลือก 
วิชาเอกฟิสิกส์ประยุกต ์

ฟส 375 คณิตศาสตร์ส าหรับฟสิกิส์ 3   3(3-0-6) 
PY 375 Mathematics for Physics III 
บุรพวิชา : ฟส 272 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 
ปริภูมิเวกเตอร์เชิงเส้น ความเปน็อิสระเชิงเส้น 
ฐานหลักและมติิ ปริภูมิผลคูณภายใน กระบวน 
การท าให้เป็นออร์โทโกนัลของแกรม-ชมิท ตัว
ด าเนินการเชงิเส้น ทวิภาคของปริภูมิเวกเตอร์ 
สัญกรณ์ดิแรก ตัวแทนเมทริกซ์ของตัวด าเนินการ
เชิงเส้น ตัวด าเนินการ 
เฮอมิทเทียน และยนูิทารี การแปลงยนูิทารี การ
ด าเนินการทางเมทริกซ์ ค่าเจาะจงและเวกเตอร์
เจาะจงของตัวด าเนินการ ปริภูมิฮิลเบิร์ต และ
สัจพจน์พืน้ฐานของกลศาสตร์ควอนตัม 

ฟส 275 คณิตศาสตร์ส าหรับ             3(3-0-6) 
นักฟิสิกส์ 3 
PY 275 Mathematics for Physicists III 
 
ปริภูมิเวกเตอร์เชิงเส้น ความเปน็อิสระเชิงเส้น 
ฐานหลักและมติิ ปริภูมิผลคูณภายใน 
กระบวนการท าให้เป็นออร์ทอนอร์มัลของแกรม-
ชมิท ตัวด าเนินการเชงิเส้น ทวภิาคของปริภูมิ
เวกเตอร์ สัญกรณ์ดิแรก ตัวแทนเมทริกซ์ของตัว
ด าเนินการเชงิเส้น ตัวด าเนนิการเฮอมิทเทียน 
และยูนิทารี การแปลงยูนทิารี การด าเนินการ
ทางเมทริกซ์ ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจงของ
ตัวด าเนินการ ปริภูมิฮิลเบิร์ต และสัจพจน์
พื้นฐานของกลศาสตร์ควอนตัม 

เปลี่ยนแปลงชื่อวิชา 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
 

เปลี่ยนแปลงบุรพวิชา 

ฟส 376 การใช้คอมพิวเตอร์ในฟิสิกส์   3(2-2-5) 
PY 376 Computer in Physics 
การใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาฟิสิกส์ การ
จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลฟิสิกส์จากปฏบิัติการ
โดยการเขียน และ/หรือการประยุกต์ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป เพื่อการศึกษาและแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ 
 
 

ไม่มี ปิดรายวชิา 
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ฟส 377 การเขียนโปรแกรม              3(2-2-5) 
ภาษาซี++ ในฟิสิกส์  
PY 377 C++ Programming in Physics 
บุรพวิชา : ฟส 273 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 
องค์ประกอบและโครงสรา้งภาษาซี++ แนวคิด
เก่ียวกับการโปรแกรมแบบโครงสร้างและการ
โปรแกรมเชิงวัตถุ หลักการเขียนโปรแกรม เน้น
การแก้ปัญหาและการออกแบบโปรแกรม เพื่อ 
แก้ปัญหาทางฟสิิกส ์

ฟส 377 การเขียนโปรแกรม              3(2-2-5) 
ภาษาซี++ ในฟิสิกส์  
PY 377 C++ Programming in Physics 
 
 
องค์ประกอบและโครงสรา้งภาษาซี++ แนวคิด
เก่ียวกับการโปรแกรมแบบโครงสร้างและการ
โปรแกรมเชิงวัตถุ หลักการเขียนโปรแกรม เน้น
การแก้ปัญหาและการออกแบบโปรแกรม เพื่อ
แก้ปัญหาทางฟสิิกส ์

เปลี่ยนเเปลงบุรพวิชา 
 

เป็นรายวชิาเฉพาะด้านเลือก 
วิชาเอกฟิสิกส์และวชิาเอก

ฟิสิกส์ประยุกต ์

ฟส 385 ปฏิบัติการฟิสิกสช์ั้นสูง 1       2(0-4-2) 
PY 385 Advance Physics Laboratory I 
บุรพวิชา : ฟส 211 ฟส 212 ฟส 221 และฟส 
251   หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 
การทดลองในเร่ืองที่เก่ียวกับกลศาสตร์ คลื่น 
อุณหฟิสิกส์ แม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสกิส์นิวเคลียร์และ 
ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 

ฟส 385 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขัน้สูง 1       2(1-3-2)  
PY 385 Advanced Physics Laboratory I 
 
ระเบียบวิธีการทดลอง บทบาทของการทดลอง 
ทฤษฎีและการค านวณเชิงตัวเลข การออกแบบ
การทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล การประมาณคา่ 
ความไม่แนน่อนในการวัด เลขนยัส าคัญ การ
รายงานผลการทดลอง การทดลองในเร่ืองที่
เก่ียวกับคลื่น แสง และแม่เหล็กไฟฟ้า 

เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
หน่วยกิต 

 
เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย

รายวิชา 
 

เปลี่ยนแปลงบุพวิชา 

ฟส 386 ปฏิบัติการฟิสิกสช์ั้นสูง  2      2(0-4-2) 
PY 386 Advance Physics Laboratory II 
บุรพวิชา : ฟส 385 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 
ระเบียบวิธีการทดลอง บทบาทของการทดลอง 
ทฤษฎีและการคณนา การออกแบบการทดลอง 
การวิเคราะห์ข้อมูล การประมาณค่า ความไม่
แน่นอนในการวัด เลขนัยส าคัญ การรายงานผล
การทดลอง การทดลองในเร่ืองที่เก่ียวกับ
กลศาสตร์ คลื่น อุณหฟิสิกส์ แมเ่หล็กไฟฟ้า 
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ และ ฟิสิกสส์ถานะของแข็ง โดย
ให้มีการวิเคราะห์ข้อมูล การประมาณค่าความไม่
แน่นอนในการวัด 
 
 
 
 
 
 

ฟส 386 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขัน้สูง 2    2(1-3-2) 
PY 386 Advance Physics Laboratory II 
 
การทดลองในเร่ืองที่เก่ียวกับฟิสกิส์นิวเคลียร์ 
ทัศนศาสตร์ และฟิสิกสส์ถานะของแข็ง  
 

เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
หน่วยกิต 

 
เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย

รายวิชา 
 

เปลี่ยนแปลงบุพวิชา 
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ฟส 413 สวนศาสตร์และการประยุกต์   3(3-0-6) 
PY 413 Acoustics and Applications 
บุรพวิชา : ฟส 212 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 
การสั่นหลักมูล การสัน่แบบอิสระและการสัน่
แบบบงัคับ คลืน่เสียงระนาบและสมการคลื่น 
ปรากฏการณ์การส่งผา่นและการดูดกลืน เสียง
ในทางสถาปัตยกรรม อัลทราโซนิกส์ และการ
ประยุกต ์

ฟส 413 สวนศาสตร์และการประยุกต์   3(3-0-6) 
PY 413 Acoustics and Applications 
 
การสั่นหลักมูล การสัน่แบบอิสระและการสัน่
แบบบงัคับ คลืน่เสียงระนาบและสมการคลื่น 
ปรากฏการณ์การส่งผา่นและการดูดกลืน เสียง
ในทางสถาปัตยกรรม อัลทราโซนิกส์ และการ
ประยุกต ์

เปลี่ยนแปลงบุพวิชา 
 

เป็นรายวชิาเฉพาะด้านเลือก 
วิชาเอกฟิสิกส์และวชิาเอก

ฟิสิกส์ประยุกต ์

ฟส 414 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ   3(3-0-6) 
PY 414 Earth and Space Science 
บุรพวิชา : ฟส 104 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 
โครงสร้างของโลก บรรยากาศของโลก ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลก ปรากฏการณ์
เก่ียวเนื่องระหว่างดวงอาทิตย์และระบบสุริยะกบั
โลกดวงดาวในท้องฟา้ เทคโนโลยีอวกาศ 
สังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์เบือ้งต้น 

ฟส 411 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ   3(3-0-6) 
PY 411 Earth and Space Science 
 
 
โครงสร้างของโลก บรรยากาศของโลก โลกและ
การเปลี่ยนแปลง ปรากฏการณท์างธรณีวิทยา 
ภัยพิบัติทางธรรมชาตทิี่เกิดขึ้นบนโลก ธรณี
ประวัติระบบโลก-ดวงจนัทร์- ดวงอาทิตย์ ระบบ
สุริยะ ดาวฤกษ์ เอกภพวิทยาเบือ้งต้น เทคโนโลยี
อวกาศ การสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์เบื้องต้น 

เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา  
 

เปลี่ยนเเปลงบุรพวิชา 
 

เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย
รายวิชา 

ฟส 415 ดาราศาสตร์                      3(3-0-6) 
PY 415 Astronomy 
บุรพวิชา : ฟส 103 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 
ความเป็นมาของวิชาดาราศาสตร์ ระบบพิกัด
ท้องฟ้า ปรากฏการณ์และสังเกตการณ์ทาง ดารา
ศาสตร์ โลก ดวงจันทร์ และปรากฏการณ์ที่
เก่ียวเนื่อง ดวงอาทิตย์และระบบสุริยะ ดาวฤกษ์
และกลุ่มดาวฤกษ์ คลืน่กระแทกและรังสีคอสมิก 
เนบิวลา กระจุกดาว กาแล็กซี ความสว่างปรากฏ 
และความสว่างสัมบูรณ์ แผนภาพเอช-อาร์ 
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ ทฤษฎกี าเนิดเอกภพ 
อุปกรณ์ดาราศาสตร์ ดาราศาสตร์กับ 
ชีวิตประจ าวนั ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
อวกาศ สิ่งมีชีวิตนอกโลก 
 
 
 
 

ฟส 415 ดาราศาสตร์                      2(1-2-3) 
PY 415 Astronomy 
 
 
ดาราศาสตร์กับชีวิต ทรงกลมฟา้ ระบบพิกัดฟ้า 
ระบบโลก-ดวงจนัทร์-ดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์ 
ระบบสุริยะ กฏเคปเลอร์ รังสีคอสมิก เนบิวลา 
ดาวฤกษ์ ระบบดาวคู่ กระจุกดาว กาแล็กซี 
กระจุกกาแล็กซี เอกภพวิทยาเบื้องต้น ความส่อง
สว่าง ก าลังส่องสว่าง โชติมาตร กฏของแพลงค์ 
กฏสเตฟาน กฏของวีนส์ สเปกตรัมของดาวฤกษ์ 
แผนภาพเอช-อาร์ วิวฒันาการของดาวฤกษ์ 
ความก้าวหน้าทางดาราศาสตรแ์ละเอกภพวิทยา 

เปลี่ยนเเปลงบุรพวิชา 
 

เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
หน่วยกิต 

 
เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย

รายวิชา 
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ฟส 416 กิจกรรมและการทดลอง        3(3-0-6) 
ทางดาราศาสตร์  
PY 416 Astronomy Activities and 
Experiments 
บุรพวิชา : ฟส 103 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 
ปรากฏการณ์เกี่ยวกับดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ การ
หามวลของโลก การศึกษากฎของ 
เคปเลอร์ ทรงกลมท้องฟ้า การวัดมุมและแพรัล
แลกซ์ กล้องโทรทรรศน์ การวิเคราะห์ข้อมูลการ
หมุนรอบตัวเองของดาวเสาร์และวงแหวน การ
แยกประเภทของสเปคตรัมจากดาวฤกษ์แผนภาพ
เอช-อาร ์

ฟส 416 กิจกรรมและการทดลอง        3(3-0-6) 
ทางดาราศาสตร์                                        
PY 416 Astronomy Activities and 
Experiments 
 
 
การท ากิจกรรมหรือการทดลองทางดาราศาสตร์
ในหัวข้อเร่ือง: ทรงกลมฟ้า ระบบโลก-ดวงจันทร์-
ดวงอาทิตย์ เฟสของดวงจนัทร์ ปรากฏการณ์อุป
ราคา แรงน้ าขึน้-น้ าลง กฎของเคปเลอร์ ระบบ
สุริยะ การเคลื่อนที่ถอยหลัง แพรัลแลกซ์ กล้อง
โทรทรรศน์ 

เปลี่ยนเเปลงบุรพวิชา 
เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย

รายวิชา 

ฟส 418 พลศาสตร์อลวน                 3(3-0-6) 
PY 418 Chaotic Dynamics 
บุรพวิชา : ฟส 211 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 
ปริภูมิเฟส สภาพไวต่อเงื่อนไขเบื้องต้น แผนภาพ
การแยกสองง่าม การจ าแนกลักษณะของเค
ออติกแอทแทรกเตอร์ เคออสในระบบเชิง
กายภาพต่างๆ 

ฟส 418 พลศาสตร์อลวน                 3(3-0-6) 
PY 418 Chaotic Dynamics 
บุรพวิชา : ฟส 211  

 
ปริภูมิเฟส สภาพไวต่อเงื่อนไขเบื้องต้น แผนภาพ
การแยกสองง่าม การจ าแนกลักษณะของเค
ออติกแอทแทรกเตอร์ เคออสในระบบเชิง
กายภาพต่างๆ 

เปลี่ยนเเปลงบุรพวิชา 

ฟส 419 กลศาสตร์ของไหล               3(3-0-6) 
PY 419 Fluid Mechanics 
บุรพวิชา : ฟส 221 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 
ธรรมชาติและสมบัติของของไหล อุทกสถิต การ
วัดความดัน แรงสถิตบนพื้นผวิที่จมในของไหล 
สมการความต่อเนื่องและสมการการอนุรักษ์มวล 
สมการแบร์นูลลีและการประยุกต์ สมการ
โมเมนตัมและการประยุกต์ การไหลแบบเปน็ชัน้  
การไหลปั่นป่วนชัน้ขอบเขต 
 
 
 
 
 
 
 

ฟส 419 กลศาสตร์ของไหล               3(3-0-6) 
PY 419 Fluid Mechanics 
 
 
ธรรมชาติและสมบัติของของไหล อุทกสถิตย์ การ
วัดความดัน แรงสถิตย์บนพื้นผิวที่จมในของไหล 
สมการความต่อเนื่องและสมการการอนุรักษ์มวล 
สมการแบร์นูลลีและการประยุกต์ สมการ
โมเมนตัมและการประยุกต์ การไหลแบบเปน็ชัน้  
การไหลปั่นป่วน ชัน้ขอบเขต 
  

เปลี่ยนเเปลงบุรพวิชา 
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หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 หมายเหตุ 
ฟส 422 ซินเนอเจทิกส์                    3(3-0-6) 
PY 422 Synergetics 
บุรพวิชา : ฟส 272 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชาทฤษฎีแลนเดา ทฤษฎีไบเฟอร์เคชัน การ
เปลี่ยนแปลงเฟส สมการฟอกเกอร์-พลังค์ 
การวิเคราะห์ระนาบเฟสจากสมการหนึ่งมิติและ
สองมิติ ทฤษฎีการฟุ้ง สมการสโตแคสติค 
ระบบเคออส 

ไม่มี 
  

ปิดรายวชิา 
 

ฟส 423 ฟิสิกส์เชิงสถิติ                    3(3-0-6) 
PY 423 Statistical Physics 
บุรพวิชา : ฟส 211 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 
กฎของอุณหพลศาสต์ การอธิบายเชิงสถิติของ
ระบบอนุภาค พาร์ทชิันฟังกช์ันและแกรนด์พาร์ทิ
ชัน ฟังกช์ันของระบบอย่างง่าย ความเก่ียวเนื่อง
กับปริมาณทางอุณหพลศาสตร ์
 

ฟส 423 ฟิสิกส์เชิงสถิติ                    3(3-0-6) 
PY 423 Statistical Physics 
 
 
กฎของอุณหพลศาสต์ การอธิบายเชิงสถิติของ
ระบบอนุภาค พาร์ทชิันฟังกช์ันและแกรนด์พาร์ทิ
ชัน ฟังกช์ันของระบบอย่างง่าย ความเก่ียวเนื่อง
กับปริมาณทางอุณหพลศาสตร ์
 

เปลี่ยนเเปลงบุรพวิชา 
 

ฟส 432 ฟิสิกส์พลาสมาเบื้องตน้         3(3-0-6) 
PY 432 Introduction to Plasma Physics 
บุรพวิชา : ฟส 251 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 
คุณสมบัติพืน้ฐานของพลาสมา สมการโบลต์ซ
มันน์และวลาซอฟ ฟังก์ชันการกระจายความ
เสถียรและไม่เสถียร ความไม่เสถียรในคลื่น 2 
กระแส แมกนีโตไฮโดรไดนามิกส์ 

ฟส 432 ฟิสิกส์พลาสมาเบื้องตน้         3(3-0-6) 
PY 432 Introduction to Plasma Physics 
 
 
คุณสมบัติพืน้ฐานของพลาสมา สมการโบลต์ซ
มันน์และวลาซอฟ ฟังก์ชันการกระจายความ
เสถียรและไม่เสถียร ความไม่เสถียรในคลื่น 2 
กระแส แมกนีโตไฮโดรไดนามิกส์ และการ
ประยุกต ์

เปลี่ยนเเปลงบุรพวิชา 
เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย

รายวิชา 
 

ฟส 433 ฟิสิกส์วัสดุ                        3(3-0-6) 
PY 433 Material Physics 
บุรพวิชา : ฟส 103 และฟส104 หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา 
โครงสร้างของวัสดุ: สถานะที่ไมเ่ป็นผลึก สถานะ
ผลึก และสถานะผลึกเหลว สมบัติเชิงกลของสาร 
สมบัติทางความร้อน สมบัตทิางไฟฟ้า และสมบัติ
ทางแสงของวสัดุ สมบัติเฉพาะของวัสดุเซรามิกส์ 
โลหะ พอลิเมอร์ และผลึกเหลว 

ฟส 433 ฟิสิกส์วัสดุ                       3(2-2-5) 
PY 433 Material Physics 
 
 
โครงสร้างของวัสดุ โครงสร้างผลึกและที่ไม่เป็น
ผลึก ความไมส่มบูรณ์ของผลึก แผนภาพเฟส 
ผลึกเหลว โครงสร้างและสมบัติเฉพาะของวัสดุ 
สมบัติเชิงกลของสาร สมบัติทางความร้อน สมบัติ
ทางไฟฟ้า และสมบัติทางแสงของวัสดุ 
 
 
 

เปลี่ยนเเปลงบุรพวิชา 
 

เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย
รายวิชา 

 
เปลี่ยนแปลงชั่วโมงบรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษาดว้ยตนเอง 
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หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 หมายเหตุ 
ฟส 434 การกัดกร่อนเบื้องต้น           3(3-0-6) 
PY 434 Introduction to Corrosion 
หลักการพื้นฐานของกัดกร่อน รูปแบบของการกัด
กร่อน การกัดกร่อนของโลหะและโลหะผสม การ
ป้องกันการกัดกร่อนแบบตา่งๆ การเลือกใช้วัสดุ
และการออกแบบเพื่อป้องกันการกัดกร่อน 
 

ฟส 434 การกัดกร่อนเบื้องต้น           3(2-2-5) 
PY 434 Introduction to Corrosion 
หลักการพื้นฐานของกัดกร่อน รูปแบบของการกัด
กร่อน การกัดกร่อนของโลหะและโลหะผสม การ
ป้องกันการกัดกร่อนแบบตา่งๆ การเลือกใช้วัสดุ
และการออกแบบเพื่อป้องกันการกัดกร่อน 

เปลี่ยนแปลงชั่วโมงบรรยาย-
ปฏิบัติ-ศึกษาดว้ยตนเอง 

ฟส 435 ฟิสิกส์นิวเคลียร์                  3(3-0-6) 
PY 435 Nuclear Physics  
บุรพวิชา : ฟส 354  หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 
แบบจ าลองนิวเคลียส การสลายตัวให้อนุภาค
แอลฟา บีตา และแกมมา อันตรกิริยาระหว่าง
รังสีกับสสาร การวัดรังสี เครื่องเร่งอนุภาค ฟิสิกส์
นิวตรอน พลังงานนิวเคลียร ์

ฟส 435 ฟิสิกส์นิวเคลียร์                  3(3-0-6) 
PY 435 Nuclear Physics  
 
 
แบบจ าลองนิวเคลียส การสลายตัวให้อนุภาค
แอลฟา บีตา และแกมมา อันตรกิริยาระหว่าง
รังสีกับสสาร การวัดรังสี เครื่องเร่งอนุภาค ฟิสิกส์
นิวตรอน พลังงานนิวเคลียร ์

เปลี่ยนเเปลงบุรพวิชา 

ฟส 436 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 2        3(3-0-6) 
PY 436 Solid State Physics II 
บุรพวิชา : ฟส 331 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 
สารตัวน ายวดยิง่ ไดอิเล็กทริกและเฟร์โรอิเล็กท
ริก สมบัติแม่เหล็กและเรโซแนนซ์แม่เหล็ก ฟิสิกส์
พื้นผิวและส่วนต่อประสาน 

ฟส 436 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 2        3(3-0-6) 
PY 436 Solid State Physics II 
 
สารตัวน ายวดยิง่ ไดอะแมกเนตกิ พาราแมกเนติ 
เฟอร์โรแมกเนติก เรโซแนนซ์แม่เหล็ก ฟิสิกส์
พื้นผิวและรอยต่อ โครงสร้างระดับนาโน 

เปลี่ยนแปลงบุพวิชา 
 

เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย
รายวิชา 

 
เป็นรายวชิาเฉพาะด้านเลือก 
วิชาเอกฟิสิกส์และวชิาเอก

ฟิสิกส์ประยุกต ์
ฟส 437 ผลิกศาสตร์รังสีเอกซ์            3(3-0-6) 
PY 437 X-ray Crystallography 
บุรพวิชา : ฟส 354 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 
โครงสร้างของผลึก ฟสิิกส์ของรังสีเอกซ์ การ
เลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ และหลักการหาโครงสร้างของ
ผลึกโดยการใช้รังสีเอกซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี รวมกับรายวิชา ฟส 334 
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ฟส 438 วัสดุนาโน                         3(3-0-6) 
PY 438 Nanoscale Materials 
บุรพวิชา : ฟส 103 และฟส104 หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา 
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับความก้าวหน้าทางด้าน
การสังเคราะห์ การผลิตโดยการพิมพ์แบบลิ
โทกราฟี การตรวจสอบวิเคราะห์วัสดุนาโน 
รวมถึงสมบัติทางกายภาพของวัสดุนาโน อนุภาค
นาโนที่เปน็สารก่ึงตัวน าและที่เป็นโลหะ เส้นลวด
นาโน ท่อคาร์บอนนาโน อนุภาคนาโน อินทรีย์ 
เครื่องมือระดับนาโน 

ฟส 438 วัสดุนาโน                         3(3-0-6) 
PY 438 Nanoscale Materials 
 
 
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการสังเคราะห์วัสดุนาโน 
การผลิตวัสดนุาโนโดยการพิมพแ์บบลโิทกราฟฟี 
การตรวจสอบวิเคราะห์วัสดนุาโน รวมถึงสมบัติ
ทางกายภาพของวัสดนุาโน อนภุาคนาโนที่เปน็
สารก่ึงตัวน าและที่เป็นโลหะ เส้นลวดนาโน ท่อ
คาร์บอนนาโน การประยุกต์ใชว้สัดุนาโน 

เปลี่ยนเเปลงบุรพวิชา 
 

เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย
รายวิชา 

ฟส 444 อิเล็กทรอนิกส์ 2                 3(3-0-6) 
PY 444 Electronics II 
บุรพวิชา : ฟส 343 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 
การวิเคราะห์วงจรโครงข่ายไฟฟา้ การออกแบบ
เพาเวอร์ซัพพลายเบื้องต้น วงจรออปแอมป์ และ
การประยุกต ์

ฟส 344 อิเล็กทรอนิกส์                  3(2-2-5) 
PY 344 Electronics 
บุรพวิชา : ฟส 241 
 
ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวน าเบื้องต้น ไดโอดรอยต่อ
สารกึ่งตัวน า ทรานซิสเตอร์ชนิดไบโพลาร์และ
ชนิดผลของสนาม การจัดไบอัสทรานซิสเตอร์
ชนิดไบโพลาร์และชนิดผลของสนาม วงจรสมมูล
ไฟฟ้ ากระแสสลับของทรานซิส เตอร์ชนิด
ไบโพลาร์และชนิดผลของสนาม  วงจรขยาย
พื้นฐาน วงจรขยายก าลัง 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
 

เปลี่ยนแปลงบุพวิชา 
 

เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย
รายวิชา 

 
เปลี่ยนแปลงชั่วโมงบรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษาดว้ยตนเอง 
 
 

ฟส 445 อิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอล           3(3-0-6) 
PY 445 Digital Electronics 
บุรพวิชา : ฟส 343 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 
ระบบจ านวน รหัสต่างๆ ลอจิกเกต วงจรลอจิก
และการออกแบบ วงจรมัลตไิวเบรเตอร์ และการ
ประยุกต์ การเชื่อมต่อระหว่างระบบอนาลอกกับ
ระบบดิจิตอล 

ฟส 345 หลักการดิจิทัล                   3(2-2-5) 
PY 345 Digital Principles 
บุรพวิชา : ฟส 241 
 
ระบบดิจิตทัลเบื้องตน้ ระบบเลขฐานและรหัส 
ลอจิกเกต พีชคณิตของบูลีนและแผนที่คาร์นอห์
ส าหรับการลดรูปวงจรตรรกะ วงจรคอมไบเนชนั 
ฟลิปฟลอป วงจรนบัและการออกแบบเบื้องต้น ชิ
ฟท์รีจิสเตอร์ ตัวแปลงสัญญาณอะนาลอกเป็น
ดิจิตอล และตัวแปลงสัญญาณดจิิตอลเป็น
อนาลอก 
 
 
 
 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
 

เปลี่ยนแปลงบุพวิชา 
 

เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย
รายวิชา 

 
เปลี่ยนแปลงชั่วโมงบรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษาดว้ยตนเอง 

หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 หมายเหตุ 
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ฟส 446 ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น   3(3-0-6) 
 
PY 446 Introduction to Microprocessor 
บุรพวิชา : ฟส343 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 
โครงสร้างไมโครโปรเซสเซอร์ การติดต่อระหว่าง
ไมโครโปรเซสเซอร์กับหน่วยความจ า และ
อุปกรณ์ภายนอกอ่ืนๆ ค าสั่งและสร้างโปรแกรม
เพื่อประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น 

ฟส 446 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการ 3(2-2-5) 
ประยุกต์ใช้งาน                             
PY 446 Microcontroller and Its 
Applications 
คุณลักษณะและสถาปัตยกรรมภายในของ
ไ ม โ ค ร ค อ น โ ท ร ล เ ล อ ร์ ,  แ น ะ น า ชุ ด ฝึ ก
ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่นิยมใช้งานในปัจจุบัน, 
ก า ร เ ขี ย น โ ป ร แ ก ร ม เ พื่ อ เ ชื่ อ ม ต่ อ
ไมโครคอนโทรเลอร์กับอุปกรณ์ภายนอก, การ
ประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อสร้าง
เครื่องมือวัดทางฟิสิกส์อย่างง่าย 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
 

เปลี่ยนแปลงบุพวิชา 
 

เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย
รายวิชา 

 
เปลี่ยนแปลงชั่วโมงบรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษาดว้ยตนเอง 
 

 
ฟส 447 ปรากฏการณ์                     3(3-0-6) 
แม่เหล็กเบื้องต้น          
PY 447 Introduction to Magnetic 
Phenomena 
บุรพวิชา : ฟส 342 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 
ประเภทของแม่เหล็ก สมบัติเชิงแม่เหล็กของ
สสาร ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนใน 
เฟร์โรแมกเนติสม์ พาราแมกเนติสม์ ไดอาแมก
เนติสม์ เฟร์โรแมกเนติสม์  
แอนติเฟร์โรแมกเนติก และเฟร์รีแมกเนติสม์ 
อันตรกิริยาแลกเปลี่ยนในโลหะ แม่เหล็กถาวร
และแม่เหล็กชั่วคราว 

ฟส 447 ปรากฏการณ์                     3(3-0-6) 
แม่เหล็กเบื้องต้น          
PY 447 Introduction to Magnetic 
Phenomena 
บุรพวิชา : ฟส 342  
 
ประเภทของแม่เหล็ก สมบัติเชิงแม่เหล็กของ
สสาร ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนใน เฟร์โรแมกเนติก 
พาราแมกเนติก ไดอะแมกเนติก แอนติเฟร์โรแมก
เนติก และอันตรกิริยาแลกเปลี่ยนในโลหะ 
แม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราว 
 

เปลี่ยนแปลงบุรพวิชา 
 

เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย
รายวิชา 

 
 
 

ฟส 448 ทัศนศาสตร ์                     3(3-0-6) 
และการประยุกต์            
PY 448 Optics and Applications 
บุรพวิชา : ฟส 212 ฟส 342 และ ฟส 272 หรือ
โดยความเห็นชอบของภาควชิา 
ทัศนศาสตร์เชงิเรขาคณิตและเชงิกายภาพ  
ทัศนูปกรณ์ ทฤษฎีเบื้องต้นของความอาพันธ์การ
เลี้ยวเบนแบบเฟรานโ์ฮเฟอร์และเฟรเนล โพลาไร
เซชัน วิธีการทางเมทริกซ์ในทัศนศาสตร์ ทฤษฎี
ความคลาด ทัศนศาสตร์ฟูเรียร์ สมการเฟรเนล
ส าหรับฟิล์มบาง สมบัติเชิงแสงของวัสดุ ความรู้
เบื้องต้นเก่ียวกับเลเซอร์และการประยุกต์ใช้งาน 
 

ฟส 448 ทัศนศาสตร์                      3(3-0-6) 
และการประยุกต์            
PY 448 Optics and Applications 
 
 
ทัศนศาสตร์เชงิเรขาคณิตและเชงิกายภาพ 
ทัศนูปกรณ์ โพลาไรเซชัน วิธีการทางเมทริกซ์ใน
ทัศนศาสตร์ ความคลาดของเลนส์ ทัศนศาสตร์ฟู
เรียร์เบื้องต้น สมการของเฟรสเนล ฮอโลกราฟี
และการประยุกต์ เลเซอร์ฟิสิกสเ์บื้องต้นและการ
ประยุกต ์

เปลี่ยนเเปลงบุรพวิชา 
 

เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย
รายวิชา 

หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 หมายเหตุ 
ไม่มี ฟส 451 ทฤษฎีกลุ่มเบื้องต้น              3(3-0-6) เพิ่มรายวิชา 
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PY 451 Introduction to Group Theory 
การนิยามและตัวอย่างของทฤษฏีกลุ่มในฟิสิกส์ 
ทฤษฎีตัวแทนของกลุ่มจ ากัด เวกเตอร์บันดอลส์ 
กลุ่มกระชับและกลุ่มลี ตัวแทนที่ลดไมไ่ด้ของ 
SU(n) 

 
เป็นรายวชิาเฉพาะด้านเลือก 

วิชาเอกฟิสิกส ์

ไม่มี ฟส 452 ทฤษฎีสนามควอนตัม           3(3-0-6) 
เบื้องต้น            
PY 452 Introduction to Quantum Field 
Theory 
สมการคลายน์-กอร์ดอน  สมการดิแรก  ทฤษฎี
สนามสเกลาร์ สนามอันตรกิริยาและ แผนภาพ
ไฟยน์แมน 

เพิ่มรายวิชา 
 

เป็นรายวชิาเฉพาะด้านเลือก 
วิชาเอกฟิสิกส ์

ฟส 455 สภาพโน้มถ่วงเบื้องต้น          3(3-0-6) 
และทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป   
PY 455 Introduction to Gravitation and 
General Theory of Relativity 
บุรพวิชา : ฟส 251 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 
ฟิสิกส์ในปริภูมิเวลาราบ สัมพัทธภาพพิเศษใน
รูปแบบเทนเซอร์ สัมพัทธภาพทัว่ไป การทดสอบ 
ทฤษฏีสัมพัทธภาพทั่วไป ผลเฉลยของสมการ
ไอน์สไตน์ หลุมด า พรมแดนสัมพัทธภาพ 

ฟส 455 สภาพโน้มถ่วงเบื้องต้น          3(3-0-6) 
และทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป   
PY 455 Introduction to Gravitation and 
General Theory of Relativity 
 
 
ฟิสิกส์ในปริภูมิเวลาราบ สัมพัทธภาพพิเศษใน
รูปแบบเทนเซอร์ สัมพัทธภาพทัว่ไป การทดสอบ 
ทฤษฏีสัมพัทธภาพทั่วไป ผลเฉลยของสมการ
ไอน์สไตน์ หลุมด า พรมแดนสัมพัทธภาพ 

เปลี่ยนเเปลงบุรพวิชา 
 
 

ไม่มี ฟส 456 ทฤษฎีสตริงเบื้องต้น             3(3-0-6) 
PY 456 Introduction to String Theory 
การทบทวนสัมพัทธภาพพิเศษ พลศาสตรไ์ฟฟ้า
เชิงสัมพัทธภาพและความโน้มถ่วงในมิติใดๆ 
สตริงแบบไม่มีสัมพทัธภาพ จุดอนุภาคเชิง
สัมพัทธภาพ สตริงเชิงสัมพัทธภาพ พารามไิทเซ
ชั้นสตริงและการเคลื่อนที่แบบฉบับ กระแสเวร์ล
ชีท สตริงเชงิสัมพัทธภาพกรวยแสง สนามและ
อนุภาคกรวยแสง จุดอนุภาคเชงิควอนตัมสัมพัทธ
ภาพ สตริงปลายเปิดเชิง ควอนตัมสัมพัทธภาพ 
สตริงปลายปดิเชิงควอนตัมสัมพทัธภาพ ดี-เบรน
และสนามเกจ สตริงมีประจุและฟิสิกส์อนุภาค 
อุณหพลศาสตร์สตริงและหลุมด า ที-ดูเอลลิตีของ
สตริงปลายปดิ พรมแดนในทฤษฎีสตริง 

เพิ่มรายวิชา 
 

เป็นรายวชิาเฉพาะด้านเลือก 
วิชาเอกฟิสิกส ์

หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 หมายเหตุ 
ฟส 457 กลศาสตร์ควอนตัม              3(3-0-6) 
เชิงสัมพัทธภาพเบื้องต้น    

ฟส 457 กลศาสตร์ควอนตัม              3(3-0-6) 
เชิงสัมพัทธภาพเบื้องต้น    

เปลี่ยนเเปลงบุรพวิชา 
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PY 457 Introduction to Relativistic 
Quantum Mechanics 
บุรพวิชา : ฟส 352 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 
บทปริทัศน์ของกลศาสตร์ควอนตัม บทปริทัศน์
ของสัมพัทธภาพพิเศษและพลศาสตร์ไฟฟา้ 
สัมพัทธภาพ สมการดิแรก ทฤษฎีตัวแผ่ ทฤษฎี
การกระเจิง สมการไคลน์-กอร์ดอน 

PY 457 Introduction to Relativistic 
Quantum Mechanics 
 
 
สมการดิแรก ผลเฉลยของสมการดิแรกส าหรับ
อนุภาคอิสระ ทฤษฎีโฮล ทฤษฎตีัวน าพา การ
ประยุกต์ในพลศาสตร์ควอนตัมเชิงแม่เหล็กไฟฟ้า 

เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย
รายวิชา 

 
 

ฟส 458 ทฤษฎีควอนตัมยุคเก่า          3(3-0-6) 
PY 458 Old Quantum Theory 
บุรพวิชา : ฟส 272 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 
ธรรมชาติเชิงเม็ดของแสง โครงสร้างและ
สเปกตรัมของอะตอม ทฤษฏีของโบร์ เงื่อนไข
ควอนตัม เงื่อนไขควอนตัมที่ได้รับการปรับปรุง
และดัชนีมาสลอฟ การท าให้เปน็ควอนตัมของ
การเคลื่อนที่แบบหมุนและแบบเลื่อนต าแหน่ง 
หลักสมนัยของโบร์ การก าเนิดกลศาสตร์เมทริกซ์
ของไฮเซนเบิร์ก 

ไม่มี ปิดรายวชิา 

ฟส 459 ฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐาน       3(3-0-6) 
PY 459 Elementary Particle Physics 
บุรพวิชา : ฟส 354 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 
การจ าแนกอนุภาค อันตรกิริยาแบบแรง แบบ
อ่อน และแบบแม่เหล็กไฟฟา้เครื่องเร่งอนุภาค
และตัวตรวจหาอนุภาค เวกเตอร์สี่มิติ สมมาตร 
กลุ่มและกฎการอนุรักษ์ของอนุภาค ทฤษฎีการ
กระเจิง 

ฟส 459 ฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐาน       3(3-0-6) 
PY 459 Elementary Particle Physics 
 
 
การจ าแนกอนุภาคมูลฐาน อันตรกิริยาแบบแรง 
แบบอ่อน และแบบแม่เหล็กไฟฟ้าของอนุภาคมูล
ฐาน เครื่องเร่งอนุภาคและตัวตรวจหาอนุภาค 
เวกเตอร์สี่มิติ สมมาตรและกฎการอนุรักษ์ของ
อนุภาคมูลฐาน ไฟย์แมนแคลคลูัส กฎของไฟย์
แมนส าหรับพลศาสตร์ควอนตัมเชิงแม่เหล็กไฟฟ้า 

เปลี่ยนเเปลงบุรพวิชา 
 

เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย
รายวิชา 

ฟส 461 ชีวฟิสิกส์                          3(3-0-6) 
PY 461 Biophysics 
บุรพวิชา : ฟส 104  
ชีวฟิสิกส์เบื้องตน้ การประยุกต์ฟิสิกส์ใน
การศึกษาระบบชีววิทยา ชีวฟิสกิส์เชิงโมเลกุล ชวี
ฟิสิกส์เชิงสรีรวิทยา ชีวฟิสิกส์อปุกรณ์ 

ฟส 461 ชีวฟิสิกส์                          3(3-0-6) 
PY 461 Biophysics 
 
ชีวฟิสิกส์เบื้องตน้ โครงสรา้งของชีวโมเลกุล อัตร
กิริยาในระบบชีวโมกลุ เทคนิคทางชวีฟิสิกส์ วสัดุ
เชิงชีวภาพ เซนเซอร์ชีวภาพ กลอ้งจุลทรรศน์ 

เปลี่ยนเเปลงบุรพวิชา 
 

เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย
รายวิชา 

หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 หมายเหตุ 
ฟส 462 ฟิสิกส์และเทคโนโลย ี           3(2-2-5) 
สุญญากาศ  
PY 462 Vacuum Physics and Technology 

ฟส 462 ฟิสิกส์และเทคโนโลยี            3(2-2-5) 
สุญญากาศ 
PY 462 Vacuum Physics and Technology 

เปลี่ยนเเปลงบุรพวิชา 
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บุรพวิชา : ฟส 104  
ธรรมชาติและพฤติกรรมของก๊าซ ปั๊มสุญญากาศ
ส าหรับความดนัสูงและต่ า การวัดความดัน
สุญญากาศ การตรวจสอบรอยรั่วและวัสดทุี่ใช้ใน
ระบบสญุญากาศ การประยุกต์ใช้ระบบ
สุญญากาศในห้องปฏบิัติการและอุตสาหกรรม 

 
ฟิสิกส์เก่ียวกับธรรมชาติและพฤติกรรมของก๊าซ 
ปั๊มสุญญากาศ เคร่ืองวัดความดนัสุญญากาศ การ
ประยุกต์ใช้ระบบสุญญากาศในการเคลือบฟิล์ม
บาง เพื่อประโยชน์ในงานอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเชิงแสง 

เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย
รายวิชา 

ไม่มี ฟส 463 ทฤษฏีเซลล์แสงอาทิตย์         3(3-0-6) 
PY 463  Theory of Solar Cells  
แสงอาทิตย์และหลักการท างานของเซลล์
แสงอาทิตย์ อิเล็กตรอนและโฮลในสารก่ึงตัวน า 
การเกิดและการรวมกันของพาหะอิสระ การ
วิเคราะห์สมบัติของเซลล์ จากรอยต่อ พี-เอน 
เซลล์แสงอาทิตยช์นดิซิลิคอนผลึกเดี่ยว เซลล์
แสงอาทิตยช์นิดอื่นๆ ระบบการรวมแสง 

เพิ่มรายวิชา 
 

เป็นรายวชิาเฉพาะด้านเลือก 
วิชาเอกฟิสิกส์และวชิาเอก

ฟิสิกส์ประยุกต ์

ฟส 464 พลังงานทดแทน                 3(3-0-6) 
PY 464 Renewable Energy 
ประเภทของพลังงานทดแทน พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานน้ าตก พลงังานน้ าขึ้น-น้ าลง 
พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานชีวมวล  การ
ประยุกต์ใช้พลงังานทดแทน นวตักรรมและการ
พัฒนาพลังงานทดแทน 

ฟส 464 พลังงานทดแทน                 3(3-0-6) 
PY 464 Renewable Energy 
ประเภทของพลังงานทดแทน พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานน้ า พลังงานน้ าขึน้-น้ าลง 
พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานชีวมวล  การ
ประยุกต์ใช้พลงังานทดแทน นวตักรรมและการ
พัฒนาพลังงานทดแทน 

เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย
รายวิชา 

 
เป็นรายวชิาเฉพาะด้านเลือก 
วิชาเอกฟิสิกส์และวชิาเอก

ฟิสิกส์ประยุกต ์

ฟส 465 การตรวจสอบ                    3(3-0-6) 
และควบคุมมลพษิ       
PY 465 Pollution Detection and Control 
ภาวะมลพษิ อิทธิพลของมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
ต้นเหตุของมลพิษ แหล่งมลพิษ การส ารวจ การ
ตรวจวัด  การควบคุม การลดและการป้องกัน
มลพิษ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ฟส 465 การตรวจสอบ                    3(3-0-6) 
และควบคุมมลพษิ       
PY 465 Pollution Detection and Control 
ภาวะมลพษิ อิทธิพลของมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
ต้นเหตุของมลพิษ แหล่งมลพิษ การส ารวจ การ
ตรวจวัด  การควบคุม การลดและการป้องกัน
มลพิษ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 

ไม่ปลี่ยนเเปลง 

หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 หมายเหตุ 
ฟส 467 ธรณีฟิสิกส์เบื้องต้น              3(3-0-6) 
PY 467 Introductory Geophysics 
บุรพวิชา : ฟส 104 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 

ฟส 467 ธรณีฟิสิกส์เบื้องต้น              3(3-0-6) 
PY 467 Introduction to Geophysics 
 
 

เปลี่ยนเเปลงชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 

เปลี่ยนเเปลงบุรพวิชา 
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หลักการพื้นฐานของธรณีฟสิิกสเ์ก่ียวกับโลกและ
บรรยากาศของโลก โครงสรา้งของโลก การ
สั่นสะเทือน แม่เหล็กโลก ความโน้มถ่วงของโลก 
และแหล่งทรัพยากรของประเทศไทยและของโลก 

โลกและโครงสร้างของโลก ธรณีแปรสัณฐาน 
แผ่นดินไหว คลื่นไหวสะเทือน ความโน้มถ่วงของ
โลก สภาวะแม่เหล็กโลก การส ารวจทางธรณี
ฟิสิกส์ วิธีส ารวจวัดค่าคลื่นไหวสะเทือน วิธี
ส ารวจวัดความโน้มถ่วง วิธีส ารวจวัด
สนามแม่เหล็ก วิธีส ารวจด้วยไฟฟ้า วิธีส ารวจด้วย
แม่เหล็กไฟฟ้า 

เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย
รายวิชา 

ฟส 468 อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน้           3(3-0-6)  
PY 468 Introductory Meteorology 
บุรพวิชา : ฟส 211 และ ฟส 221 หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา 
ทฤษฎีการเคลื่อนที่ของของไหลและการประยุกต์
กับบรรยากาศ การเคลื่อนแบบสมดุลและไม่
สมดุล หลักการพยากรณ์อากาศ 

ฟส 468 อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน้           3(3-0-6)  
PY 468 Introduction to Meteorology 
 
 
บรรยากาศ รังสีดวงอาทิตย์ ลมและการ
หมุนเวียนของอากาศ อุณหภูมิและความชื้น
บรรยากาศ พายุและความรุนแรงของอากาศ 
ภาวะทรงตัวของบรรยากาศ ความควบแนน่และ
หยาดน้ าฟา้ การจ าแนกภูมิอากาศ การพยากรณ์
อากาศ 

เปลี่ยนเเปลงชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 

เปลี่ยนเเปลงบุรพวิชา 
เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย

รายวิชา 

ฟส 469 ฟิสิกส์บรรยากาศเบื้องต้น      3(3-0-6) 
PY 469 Introduction to Atmospheric 
Physics 
บุรพวิชา : ฟส 212 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 
โครงสร้างและองค์ประกอบของบรรยากาศ  
ภูมิอากาศพลศาสตร์ ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของ
การแผ่รังสีของโลกและดวงอาทติย์ สมบัติเชงิ
แสงของเมฆและละอองลอย เทคนิคการวัดและ
การประยุกต์เชิงบรรยากาศ 

ฟส 469 ฟิสิกส์บรรยากาศเบื้องต้น      3(3-0-6) 
PY 469 Introduction to Atmospheric 
Physics 
 
 
โครงสร้างและองค์ประกอบของบรรยากาศ  
ภูมิอากาศพลศาสตร์ ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของ
การแผ่รังสีของโลกและดวงอาทติย์ สมบัติเชงิ
แสงของเมฆและละอองลอย เทคนิคการวัดและ
การประยุกต์เชิงบรรยากาศ 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนเเปลงบุรพวิชา 

หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 หมายเหตุ 
ฟส 478 การค านวณเชิงตัวเลขและ      3(2-2-5) 
อรรถประโยชน์ส าหรับฟิสิกส์                 
PY 478 Numerical Computing and Utilities 
for Physics 

ฟส 478 การค านวณเชิงตัวเลขและ      3(2-2-5) 
อรรถประโยชน์ส าหรับฟิสิกส์ระเบียบวิธีเชิง
ตัวเลขและการประยุกต์                  

เปลี่ยนเเปลงชื่อวิชา 
เปลี่ยนเเปลงบุรพวิชา 
เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย

รายวิชา 
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บุรพวิชา : ฟส 273 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 
การค านวณเพื่อประมาณค่าของฟังก์ชันและราก
ของสมการอนุพันธ์ของฟังก์ชนั ผลเฉลยเชิง
ตัวเลขของสมการแบบไม่เชงิเสน้ การอินทิเกรต
เชิงตัวเลข การเขียนสคริปโปรแกรม โปรแกรม
ช่วยเหลือทางฟิสิกส์ การแก้ระบบสมการเชิงเส้น
โดยกรรมวิธีเชิงตัวเลข การประมาณค่าในช่วง
และนอกช่วงโดยกรรมวิธีเชิงตัวเลข 

PY 478 Numerical Computing and Utilities 
for Physics Numerical Methods and 
Applications 
การหารากค าตอบของสมการ ระบบสมการเชิง
เส้น การประมาณค่าในช่วงและนอกช่วง การ
ถดถอยก าลังสองน้อยที่สุด การหาอนุพันธ์และ
อินทิเกรตเชิงตัวเลข ผลเฉลยของสมการอนุพันธ์
สามัญและอนุพันธย์่อย ระเบียบวิธีผลต่าง
สืบเนื่อง ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต ์เบื้องต้น 
การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการ
แก้ปัญหาทางฟสิิกส์และวิศวกรรม 

ฟส 479 คณิตศาสตร์ส าหรับฟสิกิส์ 4   3(3-0-6) 
PY 479 Mathematics for Physics IV 
บุรพวิชา : ฟส 375 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 
ฟังก์ชันทั่วไปในทฤษฏีการกระจาย ปริภูมิฮลิ
เบิร์ตและตัวด าเนินการในปริภูมิฮิลเบิร์ตโดย
ใช้สัญกรณ์ดิแรก ฟังก์ชันกรีนในหนึ่งมิติ ฟังก์ชนั
กรีนในหลายมิติ สมการอินทิกรัล แคลคูลัสของ
การแปร 

ฟส 479 คณิตศาสตร์ส าหรับฟสิกิส์ 4   3(3-0-6) 
PY 479 Mathematics for Physics IV 
 
 
 
ฟังก์ชันทั่วไปในทฤษฏีการกระจาย แคลคูลัสของ
การแปร ฟังก์ชันกรีนในหนึ่งมิต ิฟังก์ชันกรีนใน
หลายมิติ สมการอินทิกรัล 

เปลี่ยนเเปลงบุรพวิชา
เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย

รายวิชา 

ฟส 487 ปฏิบัติการฟิสิกส ์                2(0-4-2) 
และเทคโนโลยีสญุญากาศ                              
PY 487 Experiments on Vacuum Physics 
and Technology 
บุรพวิชา : ฟส 462  
ปฏิบัติการทีส่อดคล้องกับรายวชิา ฟส 462 

ฟส 487 ปฏิบัติการฟิสิกส์                 2(1-3-2) 
และเทคโนโลยีสญุญากาศ                              
PY 487 Experiments on Vacuum Physics 
and Technology 
ปฏิบัติการการฟิสิกส์และเทคโนโลยีสุญญากาศที่
เตรียมโดยกระบวนการทางกายภาพ และ
กระบวนการทางเคมี 

เปลี่ยนเเปลงบุรพวิชา 
 

เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย
รายวิชา 

 
เปลี่ยนแปลงชั่วโมงบรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษาดว้ยตนเอง 
ฟส 491 โครงงานฟสิิกส ์                  2(0-6-0) 
PY 491 Physics Project 
การท าโครงงาน หรืองานวิจัยทางฟิสิกส์เชงิ
ทฤษฎี หรือเชิงการทดลอง ภายใต้การควบคุม
และการแนะน าของอาจารย์ การน าเสนอรายงาน
ในรูปแบบเอกสารงานวิจยั และการน าเสนอ
รายงานต่อที่ประชุม 

ฟส 491 โครงงานฟสิิกส์                   2(0-6-0) 
PY 491 Physics Project 
การท าโครงงาน หรืองานวิจัยทางฟิสิกส์เชงิ
ทฤษฎี หรือเชิงการทดลอง ภายใต้การควบคุม
และการแนะน าของอาจารย์ การน าเสนอรายงาน
ในรูปแบบเอกสารงานวิจยั และการน าเสนอ
รายงานต่อที่ประชุม 

ไม่มีการเปลี่ยนเเปลง 

หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 หมายเหตุ 
ฟส 492 สัมมนาฟสิิกส์                    1(0-2-1) 
PY 492 Physics Seminar 

ฟส 492 สัมมนาฟสิิกส ์               1(0-2-1) 
PY 492 Physics Seminar   
การเลือกหัวข้อเร่ืองหรือประเด็นปัญหา การ
วางแผนการสัมมนาเชิงฟสิิกส์ การน าเสนอและ

เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย
รายวิชา 
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ทักษะในการพูด การฟัง และการน าเสนอ
บทความทางวชิาการที่เหมาะสมทางฟิสิกส์ โดย
การให้สัมมนา และจดัท ารายงานประกอบ 

อภิปรายรวมทั้งตอบปญัหาเกี่ยวกับงานวิจัยที่
น าเสนอ ซึ่งเปน็งานวิจยัที่ทนัสมัยและที่เก่ียวข้อง
กับสาขาวชิาเอกฟิสิกส์ 

ไม่มี ฟส 493 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกสป์ระยุกต3์(3-0-6) 
PY 493 Special Topics in Applied Physics 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ 
ในเร่ืองที่น่าสนใจทางสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์   

เพิ่มรายวิชา 
 

เป็นรายวชิาเฉพาะด้านเลือก 
วิชาเอกฟิสิกส์ประยุกต ์

ฟส 494 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส ์1        3(3-0-6) 
PY 494 Special Topics in Physics I 
ศึกษาเร่ืองที่น่าสนใจทางสาขาวชิาฟิสิกส์ 

ฟส 494 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส ์1        3(3-0-6) 
PY 494 Special Topics in Physics I 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี หรือการประยุกต์ใช้
ในทางฟสิิกส์ ในหัวข้อที่นิสิตสนใจ 

เปลี่ยนเเปลงค าอธิบาย
รายวิชา 

ฟส 495 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส ์2        3(3-0-6) 
PY 495 Special Topics in Physics II 
ศึกษาเร่ืองที่น่าสนใจทางสาขาวชิาฟิสิกส์ ตาม
การก าหนดของภาควิชา 

ฟส 495 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส ์2        3(3-0-6) 
PY 495 Special Topics in Physics II 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี หรือการประยุกต์ใช้
ในทางฟสิิกส์ ในหัวข้อที่นิสิตสนใจ 

เปลี่ยนเเปลงค าอธิบาย
รายวิชา 

ฟส 496 ฝึกงาน                         1(0-100-0) 
PY 496 Internship  
ฝึกให้นิสิตเรียนรู้การท างานเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์ด้านฟิสิกส์หรือการประยุกต์ที่
เก่ียวข้อง โดยก าหนดให้มีจ านวนชั่วโมงฝึกงานไม่
น้อยกว่า 100 ชั่วโมง 

ฟส 496 ฝึกงาน                            1(0-6-0) 
PY 496 Internship 
ฝึกให้นิสิตเรียนรู้การท างานเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์ด้านฟิสิกส์หรือการประยุกต์ที่
เก่ียวข้อง โดยก าหนดให้มีจ านวนชั่วโมงฝึกงานไม่
น้อยกว่า 90 ชั่วโมง 

เปลี่ยนแปลงจ านวนชั่วโมง
ปฎิบัติ  

 
เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย

รายวิชา 
 

เป็นรายวชิาเฉพาะด้านเลือก 
วิชาเอกฟิสิกส์และวชิาเอก

ฟิสิกส์ประยุกต ์
ไม่มี ฟส 497 โครงงานฟสิิกส์ประยุกต์    2(0-6-0) 

PY 497 Materials Physics Project  
การท าโครงงาน หรืองานวิจัยทางฟิสิกส์วสัดุ 
ภายใต้การควบคุมและการแนะน าของอาจารย์ 
การน าเสนอรายงานในรูปแบบเอกสารงานวิจยั 
และการน าเสนอรายงานต่อทีป่ระชุม 
 
 
 

เพิ่มรายวิชา 
 

เป็นรายวชิาเฉพาะด้านบังคบั 
วิชาเอกฟิสิกส์ประยุกต ์

 

หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 หมายเหตุ 
ไม่มี ฟส 498 สัมมนาฟสิิกส์ประยุกต์          1(0-2-1) 

PY 498 Applied Physics Seminar   
การเลือกหัวข้อเร่ืองหรือประเด็นปัญหา การ
วางแผนการสัมมนาเชิงฟสิิกส์ประยุกต์ การ
น าเสนอและอภิปรายรวมทั้งตอบปัญหาเกี่ยวกับ

เพิ่มรายวิชา 
 

เป็นรายวชิาเฉพาะด้านบังคบั 
วิชาเอกฟิสิกส์ประยุกต์  
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งานวิจยัที่น าเสนอ ซึ่งเปน็งานวจิัยที่ทันสมัยและ
ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาเอกฟิสิกส์ประยุกต ์
 
 

วทศ 301 ภาษาอังกฤษ                   3(3-0-6) 
ส าหรับวิทยาศาสตร์ 1 
SCI 301 English for Science I 
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟังและการ
พูดในเนื้อหาเก่ียวกับวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
และ/หรือสาขาวชิาอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 

วทศ 301 ภาษาอังกฤษ                   3(2-2-5) 
ส าหรับวิทยาศาสตร์ 1 
SCI 301 English for Science I 
ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน ฟงั พูด และเขียน 
รวมทั้งมีความเข้าใจหลักไวยากรณ์ โครงสร้าง
และส านวนที่ใช้ในเนื้อหาบทเรียนและบทความ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยโีดยเน้นทักษะ
การอ่านและการฟงัเพื่อความเข้าใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย
รายวิชา 

วทศ 302 ภาษาอังกฤษ                   3(3-0-6) 
ส าหรับวิทยาศาสตร์ 2 
SCI 302 English for Science II 
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการอ่านและ
การเขียนในเนื้อหาเก่ียวกับวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์  และ/หรือสาขาวชิาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

วทศ 302 ภาษาอังกฤษ                   3(2-2-5) 
ส าหรับวิทยาศาสตร์ 2 
SCI 302 English for Science II 
ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน ฟงั พูด และเขียน 
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์บทเรียนและ
บทความทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเน้น
ทักษะการพูดและการเขียนที่มปีระสิทธิภาพและ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

เปลี่ยนแปลงค าอธบิาย
รายวิชา 
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