มคอ. 2
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟสิกส
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สารบัญ
หมวดที่
หนา
1
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
1
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
1
3. วิชาเอก
1
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
1
5. รูปแบบของหลักสูตร
1
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั ิเห็นชอบหลักสูตร
2
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
2
8. อาชีพที่ประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
2
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
3
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จดั การเรียนการสอน
3
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
3
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธ 4
กิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
5
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง

6
6
6

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดําเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย

9
9
9
12
28
29
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สารบัญ (ตอ)
หมวดที่
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา

หนา
31
31
32
36

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

41
41
42
42

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย

43
43
43

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
3. การบริหารคณาจารย
4. การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสติ
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
7. ตัวบงชี้การดําเนินงาน

44
44
44
46
47
47
48
49

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

50
50
50
51
51
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สารบัญ (ตอ)
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554
ภาคผนวก ข สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการราง/ ปรับปรุง หลักสูตร
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษหลักสูตร
ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ภาคผนวก จ รายงานการสํารวจความเปนไปไดในการเปดหลักสูตร (กรณีหลักสูตรใหม)
ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร
ภาคผนวก ช ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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หนา
53
80
82
88
92
110

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟสกิ ส
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สํานัก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Physics
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟสิกส)
ชื่อยอ : วท.ม. (ฟสิกส)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Science (Physics)
ชื่อยอ : M.Sc. (Physics)
3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถามี)
4. จํานวนหนวยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 39 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ป แบบ ก 2 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย เอกสารและตําราที่ประกอบการเรียนมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับผูเขาศึกษาชาวไทยและชาวตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
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5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่จัดการเรียนการ
สอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จากหลักสูตรเดิมชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟสิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 โดยจะเริ่มใชหลักสูตรนี้ในภาคการศึกษา 1 ของป
การศึกษา 2555
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่
1/2555 เมือ่ วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 9 เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2555
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 4
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคณ
ุ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติในปการศึกษา 2556
8. อาชีพที่ประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 นักวิจัย หรือ นักวิทยาศาสตร ในสาขาวิชาฟสิกส หรือสาขาที่เกี่ยวของ
8.2 อาจารยสาขาวิชาฟสิกส ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
8.3 บุคลากรในหนวยงานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาฟสิกส ทั้งภาครัฐและเอกชน
8.4 อาชีพอิสระอื่น ๆ ที่ใชพื้นฐานความรูและกระบวนการทางฟสิกส
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับที่

รายชื่อคณาจารย

1

ผศ. ดร.สุพจน มุศิริ

2

ดร.ทรงศักดิ์ พงษหิรัญ

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)
ปที่จบ
วท.บ. (ฟสิกส) , 2531
วท.ม. (ฟสิกส) , 2535
Ph.D. (Physics) , 2546
B.Sc. (Physics) , 2545
M.Sc. (Physics) , 2547
Ph.D. (Physics) , 2550
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ดร.นพมณี ศุภนาม

วท.บ. (ฟสิกส) , 2542
วท.ม. (ฟสิกส) , 2545
วท.ด. (ฟสิกส) , 2553

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

เลขประจําตัว
ประชาชน

xxxxxxxxxxxxx
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
University of Tennessee,
USA.
xxxxxxxxxxxxx
Moscow State University,
Russia
Moscow State University,
Russia
Moscow State University,
Russia
xxxxxxxxxxxxx
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

10. สถานที่จดั การเรียนการสอน
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ไดสงผลใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในการดํารงชีวิตของมนุษยในทุกๆดาน การเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมยุคใหมเพื่อ
รองรับการผลิตทางเทคโนโลยีไดสงผลใหเกิดการลงทุนอยางมากมายมหาศาลภายในประเทศ จนนํามาสู
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเปนพื้นฐานและปจจัยหลักในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้การเขารวม
เปนสวนหนึ่งของประชาคมอาเซียนยังไดกอใหเกิดระบบเศรษฐกิจและสังคมยุคใหมที่มีการแขงขันใน
ทุกๆดาน โดยเฉพาะวิทยาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปจจัยเหลานี้เปนเสมือนดั่งแรงขับดันให
เกิดการคนควา การพัฒนา และการวิจัยองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีความกาวหนา
มากยิ่ ง ขึ้ น อย างไรก็ ต าม องค ค วามรู พื้ น ฐานที่ เ ป น เสมื อ นรากฐานของวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
โดยเฉพาะวิชาฟสิกส เปนองคความรูที่ตองมีการพัฒนาใหมีความกาวหนาและทันตอสถานการณอยาง
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หลีกเลี่ยงไมได การปรับปรุงและพัฒนาองคความรูในวิชาฟสิกส จึงเปนเสมือนการวางรากฐานใหเขมแข็ง
เพื่อใหวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสามารถพัฒนาและเจริญเติบโตไดอยางเต็มที่ตอไป
ภาควิชาฟ สิกส คณะวิ ท ยาศาสตร มหาวิท ยาลัยศรีน ครินทรวิ โรฒ ได เ ล็ งเห็ น ถึงความสํ าคัญ
ดังกลาว จึงไดมีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสขึ้น เพื่อผลิตบุคลากรที่มี
ความรู ค วามสามารถในการวิ จั ย และพั ฒ นาองค ค วามรู ท างฟ สิ ก ส ให มี ค วามก า วหน า และทั น ต อ
สถานการณปจจุบัน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ฟสิกสยังเปนวิชาพื้นฐานที่สําคัญที่
กอใหเกิดกระบวนการเรียนรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อนําไปสูการพัฒนาประเทศใหมีระบบ
เศรษฐกิจที่เขมแข็งทัดเทียมกับนานานอารยประเทศไดตอไป
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมตางๆมากมายในปจจุบัน ปจจั ยที่สําคัญในการกําหนดรูปแบบทางสั งคมและวั ฒนธรรมที่
สอดคลองกับความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคือ การเกิดขึ้นของสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่ปรากฏในทุ กๆดานของชีวิตมนุ ษย ซึ่งลวนแลวแตเ กี่ยวของและสัมพันธกับองคความรูดาน
วิทยาศาสตรในทุกแขนงโดยเฉพาะฟสิกส การถือกําเนิดของสังคมและวัฒนธรรมยุคใหมที่มีการพึ่งพาสิ่ง
อํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวันทุกๆดาน สงผลใหเกิดการกระตุนใหวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอง
มีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว เพื่อรองรับกระแสความตองการของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใน
ขณะนี้ การพัฒนาองคความรูพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะสาขาวิชาฟสิกส จึงเปน
สิ่งสําคัญอยางยิ่งในการวางรากฐานองคความรูที่สําคัญ เพื่อใหเกิดการคนควาและพัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ ใหเกิดขึ้นเองภายในประเทศ เปนตนแบบของการเรียนรูถึงเหตุและผลที่มาจากวิชาฟสิกส
จนนํามาสูการกระจายองคความรูและถายทอดใหกับสังคมได และนอกเหนือไปกวานั้น ยังกอใหเกิดการ
สรางคานิยมและวัฒนธรรมอันดีงามตอไป
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ฟสิกสเปนวิทยาศาสตรกายภาพที่เปนศาสตรพื้นฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสาขาอื่น ๆ
ทฤษฎีและความรูจากวิช าฟสิกส สามารถประยุกต ใชกับวิ ทยาศาสตรสาขาอื่นไดอ ยางกวางขวาง เช น
พลังงาน เคมีฟสิกส ชีวฟสิกส อุตุนิยมวิทยา เกษตรศาสตร วิศวกรรมศาสตร แพทยศาสตร เปนตน
และผลจากการเรียนรูวิชาฟสิกสจะเปนสวนสําคัญในการพัฒนาความคิดใหม และพัฒนาเครื่องมือใหม ๆ
เพื่อใชในการศึกษาเนื้อหาของวิทยาศาสตรสาขาเหลานั้นใหกาวหนาอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ ฟสิกสยัง
ชวยใหมนุษยเขาใจปรากฏการณธรรมชาติ เพราะเนื้อหาวิชาฟสิกสมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับ
เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น จึงกลาวไดวาวิชาฟสิกสเปนสาขาที่เปนพื้นฐานที่สุดในวิทยาศาสตรธรรมชาติ
เปนรากฐานของความกาวหนาทางเทคโนโลยี จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่หนวยงานดานการศึกษาตอง
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มีการผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการทํางานวิจัย มีความรูในทางฟสิกสขั้นสูง มีทักษะในการ
วิเคราะห สังเคราะหและประยุกตใชงานวิจัยในเชิงสรางสรรค รวมถึงบูรณาการผลงานวิชาการใหเขากับ
องคความรูเ ดิม หรือเสนอเปนองคความรูใหม ซึ่งเปน สิ่งสําคัญในการพัฒนาประเทศที่ ชวยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข งขัน ดา นตาง ๆ ให ทัดเที ยบกั บนานาประเทศ นอกจากนี้ ฟ สิก ส เ ปนศาสตร
พื้นฐานสําคัญทางกายภาพ ที่พิสูจนใหเห็นขอเท็จจริงทางธรรมชาติ มีการใชหลักการและเหตุผลทาง
วิทยาศาสตรในการวิเคราะห สังเคราะหปญหาขอเท็จจริงตาง ๆ การมีบุคลากรที่มีความสามารถสูง
ทางฟสิกสใหมีจํานวนมากขึ้น จะเปนการสงเสริมและเผยแพร ใหสังคมมีวัฒนธรรมที่ใชเหตุผล มีการ
วิเคราะหขอเท็จจริงในการตัดสินใจตาง ๆ ใหมากขึ้น ซึ่งเปนการยกระดับการพัฒนาศักยภาพของคนได
เปนอยางดี อีกทั้งวิทยาการทางฟสิกสกําลังกาวหนาและมีความรูใหมเพิ่มตลอดเวลา จากเหตุผลขางตน
ภาควิชาฟสิกส มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดปรัปปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟสิกส โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบุคลากรที่ทันสมัยดังกลาว
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพันธกิจหลักที่สําคัญในการผลิตบัญฑิตที่มี
ศักยภาพทางดานวิทยาศาสตร มีคุณธรรมและจริยธรรมใหแกสังคม รวมทั้ง ผลิตนักวิจัยเพื่อสรางและ
พัฒนาองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสเนนผลิต
บัณฑิตใหมีคุณภาพทางวิชาการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชา มีศักยภาพในการทําวิจัย มี
ความตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13.ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไมมี
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
นักฟสิกสพึงมีความเขาใจและสามารถทําวิจัยในเรื่องธรรมชาติของสสารและพลังงาน
1.2 ความสําคัญ
การพัฒนาองคความรูทางวิทยาศาสตรในสาขาวิชาฟสิกสนั้น บุคลากรที่เกี่ยวของจําเปนตองมี
ความรูพื้นฐานเปนอยางดี รวมทั้งตองมีความสามารถในการวิเคราะหปญหา มีทักษะและรูเทคนิคในการ
ทําวิจัย มีระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกตอง เพื่อนําไปสูขอสรุปของปญหาที่ศึกษา ดวยเหตุนี้ ภาควิชาฟสิกสจึงจัด
ใหมีหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสขึ้น เพื่อพัฒนานิสิตใหมีความรู ความสามารถ และ
มีความพรอมในการวิจัย รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อสรางสรรคผลงาน
อันเปนประโยชนตอสังคม และประเทศชาติ
1.3 วัตถุประสงค
ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
1.3.1 มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาฟสิกสอยางถองแท
1.3.2 สามารถนําองคความรูทางฟสิกส และกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไปคิดวิเคราะห
สังเคราะห รวมทั้งประยุกตใชเพื่อสรางองคความรูในรูปแบบการวิจัย
1.3.3 มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองและสังคม มีการ
พัฒนาการเรียนรูของตนเองอยางตอเนื่อง มีความตระหนักถึงความสําคัญของจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส มีแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่คาดวาจะ
ดําเนินการแลวเสร็จภายใน 5 ป นับจากที่มีการเปดการเรียนการสอนของหลักสูตรนี้ คือ
พ.ศ. 2555 เปดรับนิสิตใหมเขาเรียนในหลักสูตรนี้
พ.ศ. 2556-2559 ติดตามผลการใชหลักสูตร และทําการประเมินหลักสูตรโดย อาจารยผูสอน
นิสิตปจจุบัน นิสิตที่สําเร็จการศึกษาไปแลว และผูใชบัณฑิต
พ.ศ. 2560 ปรับปรุงหลักสูตรตามผลที่ไดจากการประเมินใหสอดคลองกับสถานการณภายนอก
ที่เปลี่ยนแปลงทั้งทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสังคม
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ทั้งนี้มีการระบุ แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง กลยุทธ และหลักฐาน/ตัวบงชี้ ดังนี้
แผนพัฒนา/แผนการ
เปลี่ยนแปลง
การพัฒนาการเรียนการสอน
1. การจัดการเรียนการสอน

2. การพัฒนาบุคลากรของ
ประเทศดานการวิจัยทั้งทาง
ฟสิกสและการเรียนการสอน

กลยุทธ

ตัวบงชี้

1.1 มีการประเมินผลเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนทุกวิชาที่เปด
สอนในหลักสูตร
1.2 มีการพิจารณาผลการเรียน
การสอนในทุกรายวิชาของนิสิต
ในหลักสูตร โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
2.1 สนับสนุนใหอาจารยทํางาน
วิจัย
2.2 สนับสนุนใหอาจารยและ
นิสิตในหลักสูตรเขารวมประชุม
วิชาการและเสนอผลงานวิจัยทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ
2.3 สนับสนุนใหอาจารยและ
นิสิตในหลักสูตรตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจัยในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติที่อยูใน
ฐานขอมูลของ สกอ หรือสากล

1.1 ผลการประเมินจากแบบ
สอบสอบถามเกี่ยวกับการเรียน
การสอน
1.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

2.1 รอยละของอาจารยประจําที่
มีผลงานวิจัย
2.2 รอยละของอาจารยประจํา
และนิสิตในหลักสูตรที่เขารวม
ประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
2.3 รอยละของอาจารยประจํา
และนิสิตในหลักสูตรที่ตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจัยในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติที่อยูใน
ฐานขอมูลของ สกอ หรือสากล
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แผนพัฒนา/แผนการ
เปลี่ยนแปลง
การพัฒนาหลักสูตร
1. การประเมินผลและติดตาม
การใชหลักสูตร

2. การทําหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง

กลยุทธ

ตัวบงชี้

1.1 มีการประเมินหลักสูตรโดย
อาจารยผูสอน อาจารยพิเศษ
นิสิตในหลักสูตร (ปสุดทาย)
1.2 ประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต
1.3 นํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.
7) มาเปนขอมูลในการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร
2.1 วิเคราะหรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.
7) เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร
2.2 มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิใน
สาขาที่เกี่ยวของมาวิพากษ
หลักสูตร
2.3 ปรับปรุงหลักสูตรตามผล
การวิเคราะห และการวิพากษ

1.1 รายงานผลการประเมินจาก
อาจารยผูสอน อาจารยพิเศษ
นิสิตในหลักสูตร (ปสุดทาย)
1.2 ระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต
1.3 มคอ.7 รายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร

2.1 ผลการวิเคราะหรายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตร
(มคอ.7)
2.2 รายงานผลการวิพากษจาก
ผูทรงคุณวุฒิ
2.3 เลมหลักสูตรที่ปรับปรุง
แลว
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเปนแบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอนได ทั้งนี้ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 1 ขอที่ 7 และขอที่ 8
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาตน
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ
2.2 คุณสมบัติของผูเ ขาศึกษา
2.2.1 ผูเขาเปนนิสิตตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิช าเอกฟสิกส ฟสิกส
ประยุกต หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับฟสิกสจากสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการรับรองจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.2.2 มีคุณสมบัติทั่วไปเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ขอที่ 17
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
2.3.1 นิสิตมีความรูทางดานฟสิกสและคณิตศาสตรพื้นฐานที่ไมเทาเทียมกัน และไมเพียงพอ ทํา
ใหเกิดขอจํากัดในการเรียนรูของนิสิตแตละคน
2.3.2 นิสิตมีความรูและทักษะพื้นฐานดานภาษาอังกฤษ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คอนขางนอย
2.3.3 นิสิตบางคนขาดแคลนทุนทรัพยในการศึกษา
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
2.4.1 แนะนําใหนิสิตที่มีพื้นฐานความรูไมเพียงพอใหลงเรียนรายวิชาพื้นฐานที่จําเปนเพิ่มเติม
นอกเหนือจากรายวิชาในหลักสูตร
2.4.2 แนะนําใหนิสิตเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรูและทักษะพื้นฐานดานภาษาอังกฤษ การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.4.3 ประชาสัมพันธ และผลักดันใหนิสิตทราบแหลงทุนการศึกษา และทุนวิจัย ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน
2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนผูที่คาดวาจะรับเขาศึกษาและจํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษาใน
ระยะเวลา 5 ป คือ
หนวย : คน
จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา
จํานวนนิสิต
2555 2556 2557 2558 2559
ชั้นปที่ 1
10
10
10
10
10
ชั้นปที่ 2
10
10
10
10
รวม
10
20
20
20
20
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
10
10
10
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2.6 งบประมาณตามแผน
ใชงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดประจําปของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
งบประมาณของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
คาใชจาย
252,624.00
202,500.00
50,124.00

หมวดคาการจัดการเรียนการสอน
คาตอบแทนผูสอน (27 หนวยกิต x 500 บาทตอชั่วโมง x 15 ครั้งตอภาค)
คาวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือ คาใชจายตอป x 2ป)
คาใชจายเพื่อการประชาสัมพันธ
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสรางหลักสูตร (เชน จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต)
คาครุภัณฑที่ใชสําหรับนิสิต
คาเดินทางของผูทรงคุณวุฒิ
หรืออื่นๆ แลวแตหลักสูตร
→ คาใชจายรวม
252,624.00
25,262.40
→ คาใชจายตอหัว (คาใชจายรวม/จํานวนนิสิตขั้นต่ํา 10 คน)
หมวดคาใชจายสวนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก
งบพัฒนาหนวยงาน (ขั้นต่ํา 5%)
งบวิจัยของหนวยงาน (ขั้นต่ํา 5%)
คาสวนกลางคณะ หรือคาสาธารณูปโภค รอยละ 15
หมวดคาปริญญานิพนธ/สารนิพนธ
คาตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ (อัตราตอหัว)
คาตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ (อัตราตอหัว)
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)
หมวดคาใชจายสวนกลาง
คาสวนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 2 ป)
คาธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2 ป)
คาธรรมเนียมสํานักคอมพิวเตอร (1,040 x 2 ป)
คาธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x 2 ป)
คาธรรมเนียมเหมาจายตลอดหลักสูตร
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ยอดสะสม
(ตอหัว)
25,262.40

252,624.00

8,420.80
1,684.16
1,684.16
5,052.48

33,683.20

10,000.00
10,000.00
-

43,683.20
10,000.00

7,708.80

51,392.00

28,608.00
8,720.00
6,000.00
2,080.00
11,808.00

80,000.00
8,720.00
6,000.00
2,080.00
11,808.00
80,000
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2.7 ระบบการศึกษา
; แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต
 แบบชั้นเรียนผสมผสานกับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส (Hybrid Education)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา (ถามี)
มีระบบการเทียบโอนหนวยกิต ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (พ.ศ. 2554 หมวด 7 ขอ 38-41)
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส แบบ ก 2 เปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
มีจํานวนหนวยกิตรายวิชาไมนอยกวา 27 หนวยกิต และปริญญานิพนธ 12 หนวยกิต รวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา 39 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
หนวยกิต
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ
21
2. หมวดวิชาเลือกไมนอยกวา
6
3. ปริญญานิพนธ
12
รวมไมนอยกวา
39
3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ กําหนดใหเรียน 21 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
ฟส 502

คณิตศาสตรสําหรับนักฟสิกส

PY 502

Mathematics for Physicists

ฟส 512

กลศาสตรคลาสสิก

PY 512

Classical Mechanics
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4(4-0-8)

4(4-0-8)
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ฟส 532

ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา

PY 532

Electromagnetic Theory

ฟส 552

กลศาสตรควอนตัม

PY 552

Quantum Mechanics

ฟส 601

ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับนักฟสิกส

PY 601

Research Methodology for Physicists

ฟส 621

กลศาสตรสถิติ

PY 621

Statistical Mechanics

ฟส 695

สัมมนาสําหรับนักฟสิกส

PY 695

Seminar for Physicists

4(4-0-8)

4(4-0-8)

1(0-2-1)

3(3-0-6)

1(0-2-1)

2. หมวดวิชาเลือก กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
ฟส 503

คณิตศาสตรขั้นสูงสําหรับนักฟสิกส

PY 503

Advanced Mathematics for Physicists

ฟส 504

คณิตศาสตรไมเชิงเสน

PY 504

Non-linear Mathematics

ฟส 505

ทอพอโลยีและเรขาคณิตสําหรับนักฟสิกส

PY 505

Topology and Geometry for Physicists

ฟส 506

การวิเคราะหเชิงตัวเลขสําหรับนักฟสิกส

PY 506

Numerical Analysis for Physicists

ฟส 513

กลศาสตรไมเชิงเสน

PY 513

Non-linear Mechanics

ฟส 514

กลศาสตรของไหล

PY 514

Fluid Mechanics

ฟส 515

ผลิกศาสตรรังสีเอกซขั้นสูง

PY 515

Advanced X-Ray Crystallography
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3(3-0-6)

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 533

ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟาขั้นสูง

PY 533

Advanced Electromagnetic Theory

ฟส 541

พลังงานทดแทนและสิ่งแวดลอม

PY 541

Renewable Energy and Environment

ฟส 542

เซลลแสงอาทิตย

PY 542

Solar cell

ฟส 543

เทคโนโลยีชีวมวล

PY 543

Biomass Technology

ฟส 553

กลศาสตรควอนตัมขั้นสูง

PY 553

Advanced Quantum Mechanics

ฟส 554

ทฤษฎีควอนตัมเบื้องตนของระบบหลายอนุภาค 3(3-0-6)

PY 554

Introduction to Quantum Theory of Many Particle Systems

ฟส 555

ทฤษฎีสนามควอนตัมเบื้องตน

PY 555

Introduction to Quantum Field Theory

ฟส 556

สภาพโนมถวง

PY 556

Gravitation

ฟส 561

วัสดุศาสตรเบื้องตน

PY 561

Introduction to Materials Science

ฟส 611

ฟสิกสสถานะของแข็ง

PY 611

Solid State Physics

ฟส 612

สเปกโทรสโกป

PY 612

Spectroscopy

ฟส 613

ฟสิกสพื้นผิว

PY 613

Surface Physics
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3(3-0-6)

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)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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ฟส 614

ฟงกชันกรีนในฟสิกสสถานะของแข็ง

PY 614

Green Functions in Solid State Physics

ฟส 615

สภาพนํายวดยิ่ง

PY 615

Superconductivity

ฟส 616

ฟสิกสสารกึ่งตัวนํา

PY 616

Semiconductor Physics

ฟส 617

ทฤษฎีกลุมในฟสิกสสถานะของแข็ง

PY 617

Group Theory in Solid State Physics

ฟส 618

ฟสิกสพลาสมาและการประยุกต

PY 618

Plasma Physics and Applications

ฟส 619

การเลี้ยวเบนรังสีเอกซและการประยุกต

PY 619

X-ray Diffraction and Applications

ฟส 622

จักรวาลวิทยา

PY 622

Cosmology

ฟส 626

เครื่องมือและเทคนิคทางดาราศาสตร

PY 626

Astronomical Instumentation and Techniques

ฟส 628

ดาราศาสตรฟสิกส

PY 628

Astrophysics

ฟส 651

พรมแดนใหมฟสิกส

PY 651

New Frontiers of Physics

ฟส 652

ฟสิกสนิวเคลียรและอนุภาคมูลฐาน

PY 652

Nuclear Physics and Elementary Particles

ฟส 653

ฟสิกสนิวตรอน

PY 653

Neutron Physics
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3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

2(2-0-4)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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ฟส 659

การแยกกันไดของระบบควอนตัม

3(3-0-6)

PY 659

Separability of Quantum Systems

ฟส 662

ฟสิกสสุญญากาศและการเตรียมฟลมบาง

PY 662

Vacuum Physics and Preparation of Thin Films

ฟส 663

สารกึ่งตัวนํามิติต่ําและเทคโนโลยี

PY 663

Low-dimensional Semiconductors and Technology

ฟส 664

การใชเครื่องมือเพื่อวิเคราะหฟลมบาง

PY 664

Instrumentation for Thin Film Analysis

ฟส 668

เทคโนโลยีฟลม บาง

PY 668

Thin Films Technology

ฟส 669

ฟสิกสพอลิเมอร

PY 669

Polymer Physics

ฟส 696

หัวขอพิเศษทางฟสิกส 1

PY 696

Special Topic in Physics 1

ฟส 697

หัวขอพิเศษทางฟสิกส 2

PY 697

Special Topic in Physics 2

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)

3. ปริญญานิพนธ กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 12 หนวยกิต
ฟส 699

ปริญญานิพนธ

12 หนวยกิต

PY 699 Thesis
ความหมายของเลขรหัสวิชา
1. ความหมายของรหัสตัวอักษร
รหัสตัวอักษร ฟส หรือ PY หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาฟสิกส
2. ความหมายของรหัสตัวเลข
เลขรหัสตัวแรก
หมายถึง ชั้นปทเี่ ปดสอนหรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
เลขรหัสตัวกลาง
หมายถึง กลุมวิชา
เลขรหัสตัวสุดทาย หมายถึง ลําดับที่รายวิชาตามเลขรหัสตัวกลาง
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3. ความหมายของเลขรหัสกลุมวิชา สาขาวิชาฟสกิ ส วิชา ฟส
หมายถึง คณิตศาสตร ฟสิกสพื้นฐาน พืน้ ฐานการวิจัย และภาษาอังกฤษ
หมายถึง กลศาสตร ฟสิกสสถานะของแข็งและฟสิกสพลาสมา
หมายถึง อุณหพลศาสตร กลศาสตรสถิติและ ดาราศาสตร
หมายถึง คลื่นและแมเหล็กไฟฟา
หมายถึง อิเล็กทรอนิกส และพลังงาน
หมายถึง ฟสิกสแผนใหม ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ทฤษฎีควอนตัม และฟสิกสนิวเคลียร
หมายถึง ฟสิกสประยุกต
หมายถึง คอมพิวเตอร
หมายถึง ปฏิบัติการฟสิกส
หมายถึง สัมมนาฟสิกส หัวขอพิเศษ โครงงานการศึกษาดวยตนเอง การฝกงานและการ
ฝกสอน

4. ความหมายของเลขรหัสแสดงจํานวนหนวยกิต
เลขรหัสนอกวงเล็บ
หมายถึง
จํานวนหนวยกิตทั้งหมดของรายวิชา
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง
จํานวนชั่วโมงทฤษฎี
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง
จํานวนชั่วโมงที่ศึกษาดวยตนเอง
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

วิชาบังคับ
วิชาบังคับ
4(4-0-8)
ฟส 512 กลศาสตรคลาสสิก
4(4-0-8) ฟส 552 กลศาสตรควอนตัม
ฟส 532 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา
4(4-0-8) ฟส 621 กลศาสตรสถิติ
3(3-0-6)
ฟส 502 คณิตศาสตรสําหรับนักฟสิกส 4(4-0-8) วิชาเลือก
ฟส 601 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับนักฟสิกส 1(0-2-1) วิชาเลือก
3 หนวยกิต
รวมจํานวนหนวยกิต
13 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต
10 หนวยกิต
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาบังคับ
ปริญญานิพนธ
ฟส 695 สัมมนาสําหรับนักฟสิกส
1(0-2-1) ฟส 699 ปริญญานิพนธ
(สัมมนาพิเศษ)**
วิชาเลือก
วิชาเลือก
3 หนวยกิต
ปริญญานิพนธ
ฟส 699 ปริญญานิพนธ
12 หนวยกิต
รวมจํานวนหนวยกิต
16 หนวยกิต
** กอนสอบปากเปลาปริญญานิพนธ นิสิตตองนําเสนอผลงานที่เปนปริญญานิพนธ หรือสวนหนึ่งของ
ปริญญานิพนธดวยวาจาตอที่ประชุมวิชาการ หรือในรูปแบบของการใหสัมมนาพิเศษตอคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ
ฟส 502 คณิตศาสตรสําหรับนักฟสิกส
4(4-0-8)
PY 502 Mathematics for Physicists
สมการเชิงอนุพนั ธ ฟงกชนั พิเศษ การวิเคราะหเชิงซอน การแปลงอินทิกรัล สมการอินทิกรัล
แคลคูลัสของการแปรผัน เวกเตอร เมทริกซและเทนเซอร การวิเคราะหเชิงตัวเลข
ฟส 512 กลศาสตรคลาสสิก
4(4-0-8)
PY 512 Classical Mechanics
ลากรานจเจียนและแฮมิลโทเนียน การเคลื่อนที่ภายใตแรงศูนยกลาง พลศาสตรของวัตถุเกร็ง
ทฤษฎีของการกวัดแกวงนอย ๆ การแปลงแบบบัญญัติ ทฤษฎีแฮมิลตัน–จาโคบิ ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
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ฟส 532 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา
4(4-0-8)
PY 532 Electromagnetic Theory
ไฟฟาสถิต ปญหาคาขอบเขตและฟงกชันกรีน มัลติโพล ไดอิเล็กทริก แมเหล็กสถิต สมการ
แมกซเวลลและกฎอนุรักษ คลื่นแมเหล็กไฟฟาและการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟา การกระเจิง การเลี้ยวเบน
การแผรังสีโดยประจุที่อัตราเร็วเปลี่ยนแปลง
ฟส 552 กลศาสตรควอนตัม
4(4-0-8)
PY 552 Quantum Mechanics
ความไมสมบูรณของฟสิกสคลาสสิกและแนวคิดเชิงควอนตัม สมการชเรอดิงเงอร วิธีตัว
ดําเนินการ บอศักย กําแพงศักย ตัวแกวงกวัดฮารโมนิก กลศาสตรเมทริกซและการแทน โมเมนตัม
เชิงมุมและสปน อะตอมไฮโดรเจน การประมาณแบบขึ้นกับเวลาและไมขึ้นกับเวลา สมมาตรในกลศาสตร
ควอนตัม ทฤษฎีการกระเจิง อนุภาคเหมือน อะตอมฮีเลียม
ฟส 601 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับนักฟสิกส
1(0-2-1)
PY 601 Research Methodology for Physicists
การตั้งสมมติฐานสําหรับงานวิจัย เทคนิคการสืบคนและวิเคราะหขอมูลจากเอกสารและ
ฐานขอมูล การเขียนขอเสนอโครงรางงานวิจัย การเตรียมเอกสารงานวิจัยทางวิทยาศาสตรเพื่อเผยแพร
ผลงาน จรรยาบรรณการวิจัย
ฟส 621 กลศาสตรสถิติ
3(3-0-6)
PY 621 Statistical Mechanics
กฎของอุณหพลศาสตร อุณหพลศาสตรมหภาค ทฤษฎีจลนของปรากฏการณขนสง การอธิบาย
ระบบอนุภาคในเชิงสถิติ วิธีการและการประยุกตกลศาสตรสถิติ กลศาสตรสถิติเชิงควอนตัม
ฟส 695 สัมมนาสําหรับนักฟสิกส
1(0-2-1)
PY 695 Seminar for Physicists
การเขาฟงสัมมนาหรือการบรรยายพิเศษโดยผูเชี่ยวชาญสาขาวิชาฟสกิ ส ศึกษาคนควาบทความ
วิจัยทางวิทยาศาสตรสาขาวิชาฟสิกส หรือที่เกี่ยวของ วิเคราะห วิจารณ เรียบเรียงนําเสนอในทีป่ ระชุม และ
การรับฟงความคิดเห็นดานตาง ๆ
2. หมวดวิชาเลือก
3(3-0-6)
ฟส 503 คณิตศาสตรขั้นสูงสําหรับนักฟสิกส
PY 503 Advanced Mathematics for Physicists
บุรพวิชา : ฟส 502
ฟงกชันแกมมาและฟงกชันเบตา ฟงกชันไฮเพอรจีออเมตริกและฟงกชันคอนฟลูเอนท ไฮเพอร
จีออเมตริก ทฤษฎีกลุม
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ฟส 504 คณิตศาสตรไมเชิงเสน
3(3-0-6)
PY 504 Non-Linear Mathematics
สมการอนุพันธไมเชิงเสนอันดับที่หนึ่ง สมการเชิงกําหนดและสมการเฟนสุม สมการอนุพันธ
แบบไมเชิงเสนอันดับที่สองและการวิเคราะหระนาบเฟสแบบจําลองผูลา-เหยื่อ แบบจําลองการแขงขัน
วงจํากัด แผนที่เติบโตตามทรัพยากร ทฤษฎีการแยกสองงาม สมการอนุพันธไมเชิงเสนอันดับสูง โซลิตอน
และเคออส
ฟส 505 ทอพอโลยีและเรขาคณิตสําหรับนักฟสิกส
3(3-0-6)
PY 505 Topology and Geometry for Physicists
บุรพวิชา : ฟส 502
ปริภูมิทอพอโลยีและฟงกชนั ตอเนื่อง ความเชื่อมโยงและความกระชับ ทฤษฎีบทการอิง
ระยะทาง กลุมหลักมูล สนามเวกเตอร ปริภูมิแทนเจนต จีโอเดสสิกส ความโคงของพืน้ ผิว เมตริกรีมันน
เนียน กลุมกระชับ กลุมลีและพีชคณิตลี
ฟส 506 การวิเคราะหเชิงตัวเลขสําหรับนักฟสิกส
3(3-0-6)
PY 506 Numerical Analysis for Physicists
บุรพวิชา : ฟส 502
ความผิดพลาดและเสถียรภาพ การหารากของสมการไมเชิงเสน ทฤษฎีการประมาณคาในชวง
การประมาณฟงกชัน การอินทิเกรตเชิงตัวเลข วิธีวเิ คราะหเชิงตัวเลขสําหรับสมการเชิงอนุพันธสามัญ
พีชคณิตเชิงเสน ผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเสน ปญหาคาไอเกนเมทริกซ วิธีมอนติคารโล
การประยุกตในปญหาฟสิกส
ฟส 513 กลศาสตรไมเชิงเสน
3(3-0-6)
PY 513 Non-Linear Mechanics
บุรพวิชา : ฟส 502
ทฤษฎีเพอรเทอรเบชันแบบคลาสสิก ตัวแกวงกวัดแบบไมเชิงเสน เสถียรภาพของผลเฉลย เค
ออสในระบบแฮมิลโทเนียน ทฤษฎีบทของโคลโมโกโรฟ-อาโนลด-โมสเซอร พลศาสตรของระบบดิสสิ
เพทิฟ
ฟส 514 กลศาสตรของไหล
3(3-0-6)
PY 514 Fluid Mechanics
มุมมองเชิงความตอเนื่องและสมการการเคลื่อนที่ของของไหล ของไหลสถิต การอนุรักษมวล
การไหลที่ปราศจากความหนืด ทฤษฎีควบคุมปริมาตร สมการนาเวียร-สโตกร และการไหลที่มีความหนืด
การวิเคราะหเชิงมิติ ความวนและการไหลเวียน การไหลศักย ชั้นขอบลามินา ระเบียบวิธีผลเฉลยชั้นขอบ
ความตึงผิวและผลกระทบตอการไหล การไหลปนปวน
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ฟส 515 ผลิกศาสตรรังสีเอกซขั้นสูง
3(3-0-6)
PY 515 Advanced X-ray Crystallography
สัณฐานวิทยาของผลึก ดัชนีมิลเลอร การวัดมุมของผลึก ฉายาผลึก โครงสรางระเบียบภายใน
ผลึกใน 1, 2 และ 3 ทิศทาง สมมาตร พอยทกรุป สเปซกรุป ผลิกศาสตรรังสีเอกซ การวิเคราะห
โครงสรางทางผลิกศาสตรดวยเทคนิคการทดลองขั้นสูง
ฟส 533 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟาขั้นสูง
3(3-0-6)
PY 533 Advanced Electromagnetic Theory
บุรพวิชา : ฟส 532
ตัวนําคลื่นและโพรงเรโซแนนซ พลศาสตรของอนุภาคประจุและของสนามแมเหล็กไฟฟาเชิง
สัมพัทธภาพ การชนระหวางอนุภาคประจุ เบรมสตราหลุง การเรงและหนวงทําใหเกิดการแผรังสี
ฟส 541 พลังงานทดแทนและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
PY 541 Renewable Energy and Environment
ความสําคัญและแหลงที่มาของพลังงาน การเปลี่ยนรูปพลังงาน ประเภทของพลังงาน
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย ไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง พลังงานลม พลังงานชีวมวล
พลังงานน้ํา พลังงานคลื่น พลังงานความรอนใตพิภพ พลังงานกับสิ่งแวดลอม การอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม มลพิษจากการผลิตพลังงาน ภาวะโลกรอน
ฟส 542 เซลลแสงอาทิตย
3(2-2-5)
PY 542 Solar Cell
ทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟาของการแผรังสีจากดวงอาทิตย การเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย
ปรากฏการณโฟโตโวลเตอิค ทฤษฎีสารกึ่งตัวนํา หลักการของเซลลแสงอาทิตย ประเภทและวัสดุของเซลล
แสงอาทิตย กระบวนการผลิตเซลลแสงอาทิตย ประสิทธิภาพของเซลลแสงอาทิตย การประยุกตใชและพัฒนา
ระบบเซลลแสงอาทิตย
ฟส 543 เทคโนโลยีชีวมวล
3(3-0-6)
PY 543 Biomass Technology
ศักยภาพและแหลงพลังงานชีวมวล องคประกอบทางฟสิกสของชีวมวล คาความรอน ประเภท
ของชีวมวล การแปรรูปพลังงานทางเคมีความรอนและทางชีวเคมี เทคโนโลยีแกสชีวภาพ เทคโนโลยีไบโอเอ
ทานอล เทคโนโลยีไบโอดีเซล
ฟส 553 กลศาสตรควอนตัมขั้นสูง
3(3-0-6)
PY 553 Advanced Quantum Mechanics
บุรพวิชา : ฟส 552
โครงสรางอะตอม ทฤษฎีควอนตัมของสนาม การดูดกลืน การแผรังสีในสสาร สมการคลายนกอรดอน สมการดิแรก
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ฟส 554 ทฤษฎีควอนตัมเบื้องตนของระบบหลายอนุภาค
3(3-0-6)
PY 554 Introduction to Quantum Theory of Many Particle Systems
บุรพวิชา : ฟส 552
ควอนไทเซชันอันดับที่สอง การทบทวนอุณหพลศาสตรและกลศาสตรสถิติ สถานะพื้นของระบบ
เฟอรมิ ระบบโบส ทฤษฎีเพอรเทอรเบชันของปญหาระบบหลายอนุภาคที่อุณหภูมิหนึ่ง การประยุกตกับ
ระบบหลายอนุภาค
ฟส 555 ทฤษฎีสนามควอนตัมเบื้องตน
3(3-0-6)
PY 555 Introduction to Quantum Field Theory
บุรพวิชา : ฟส 552
สมการคลายน-กอรดอน สมการดิแรก สนามอันตรกิริยาและแผนภาพไฟยนแมน อินทิกรัล
เสนทาง พลศาสตรไฟฟาควอนตัม ทฤษฎีเกจนอน-อบีเลียน
ฟส 556 สภาพโนมถวง
3(3-0-6)
PY 556 Gravitation
บุรพวิชา : ฟส 512
ฟสิกสในปริภูมิเวลาเชิงราบ คณิตศาสตรในปริภูมิเวลาเชิงโคง สัมพัทธภาพพิเศษในรูป เทน
เซอร หลักของสมมูล ความโคงรีมันนเนียน สมการไอนสไตน หลุมดํา จักรวาลวิทยาเชิงสัมพัทธภาพ
ปริภูมิเวลาของความโคงคงที่ ทฤษฎีคาลูซา-คลายน พรมแดนสัมพัทธภาพ
ฟส 561 วัสดุศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
PY 561 Introduction to Materials Science
ความรูพื้นฐานดานผลิกศาสตร แรงยึดเหนี่ยวในของแข็ง ตําหนิ ความเชื่อมโยงระหวาง
โครงสรางพันธะและสมบัติของวัสดุ สมบัติเชิงกล เชิงความรอน เชิงไฟฟา และเชิงแสงของวัสดุ
ฟส 611 ฟสิกสสถานะของแข็ง
3(3-0-6)
PY 611 Solid State Physics
โครงสรางผลึก แลททิซสวนกลับ แรงยึดเหนี่ยวในผลึก โฟนอน แบบจําลองอิเล็กตรอนอิสระ
ทฤษฎีแถบพลังงาน ตัวนํายวดยิ่ง สมบัติเชิงไฟฟาและแมเหล็กของของแข็ง
ฟส 612 สเปกโทรสโกป
3(3-0-6)
PY 612 Spectroscopy
ทฤษฎีควอนตัมของสเปกโทรสโกป การแผรังสีของคลื่นแมเหล็กไฟฟาและอันตรกิริยาระหวาง
คลื่นแมเหล็กไฟฟากับอะตอมและโมเลกุล สเปกโทรสโกปโฟโตอิเล็กตรอน สเปกโทรสโกปอเิ ล็กตรอนโอ
เยร สเปกโทรสโกปเอ็นเอ็มอาร สเปกโทรสโกปฟลูออเรสเซนซ สเปกโทรสโกปอินฟราเรด สเปกโทรสโก
ปรามัน และสเปกโทรสโกปรังสีเอกซ
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ฟส 613 ฟสิกสพื้นผิว
3(3-0-6)
PY 613 Surface Physics
ผลึกวิทยาพื้นผิว อุณหพลศาสตรและกลศาสตรสถิติของพื้นผิว โครงสรางทางอิเล็กทรอนิกส
ของพืน้ ผิว การสรางของพืน้ ผิวใหม โครงสรางของชัน้ ที่ถูกดูดซับ การเปลี่ยนเฟสบนพื้นผิวบทบาทของ
พื้นผิวฟสิกสในการทําวัสดุนวัตกรรม ระบบสุญญากาศที่มีระดับสูงยิ่ง วิธีวิเคราะหพนื้ ผิว
ฟส 614 ฟงกชันกรีนในฟสิกสสถานะของแข็ง
3(3-0-6)
PY 614 Green Functions in Solid State Physics
บุรพวิชา : ฟส 611
ระบบที่มีอันตรกิริยาตอกัน ฟงกชันกรีนของอนุภาคเดี่ยว การควอนไทซอันดับที่สอง ฟงกชัน
กรีนของอนุภาคหลายตัว พลังงานในตนเอง การแทนอนุกรมฟงกชันกรีนดวยแผนภาพฟงกชนั กรีนและ
ตัวนํายวดยิ่ง
ฟส 615 สภาพนํายวดยิ่ง
3(3-0-6)
PY 615 Superconductivity
บุรพวิชา : ฟส 611
ประวัติความเปนมาของสภาพนํายวดยิ่ง แบบจําลองควอนตัมเชิงมหภาค ทฤษฎีบารดีน-คู
เปอร-ชริฟเฟอรของตัวนํายวดยิ่งคลาสสิก ตัวนํายวดยิ่งชนิดที่สอง ตัวนํายวดยิ่งอุณหภูมิสูง การประยุกต
พรมแดนสภาพนํายวดยิ่ง
ฟส 616 ฟสิกสสารกึ่งตัวนํา
3(3-0-6)
PY 616 Semiconductor Physics
โครงสรางผลึกของสารกึ่งตัวนํา โครงสรางแถบพลังงาน สภาพนําไฟฟาของสารกึ่งตัวนําบริสุทธิ์
และสารกึ่งตัวนําที่มีสารเจือ รอยตอพี-เอ็น ผลกระทบของสนามแมเหล็กและสนามไฟฟา สมบัติเชิงแสง
อุปกรณสารกึ่งตัวนํา การเตรียมสารกึ่งตัวนําสารกึ่งตัวนําอสัณฐาน
ฟส 617 ทฤษฎีกลุมในฟสิกสสถานะของแข็ง
3(3-0-6)
PY 617 Group Theory in Solid State Physics
บุรพวิชา : ฟส 552
ทฤษฎีกลุมพื้นฐาน ตัวแทนกลุม เวกเตอรมูลฐาน ฟงกชันมูลฐาน สมมาตรผลึก เทนเซอรและ
สมมาตร แถบพลังงานในของแข็ง
3(3-0-6)
ฟส 618 ฟสิกสพลาสมาและการประยุกต
PY 618 Plasma Physics and Applications
หลักการของพลาสมา การเคลื่อนที่ของอนุภาคเดี่ยว ทฤษฎีการไหลของพลาสมา คลื่นพลาสมา
ความสมดุลและเสถียรภาพ ทฤษฎีจลน ผลกระทบแบบไมเชิงเสน เทคโนโลยีพลาสมา พลาสมาเชิง
อุตสาหกรรม และการประยุกตสําหรับเทคโนโลยีฟวชัน
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ฟส 619 การเลี้ยวเบนรังสีเอกซและการประยุกต
3(2-2-5)
PY 619 X-ray Diffraction and Applications
ทฤษฎีการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ แลททิซสวนกลับ การเตรียมสารตัวอยาง การวิเคราะหโครงสราง
ผลึกสําหรับนักฟสิกส
ฟส 622 จักรวาลวิทยา
3(3-0-6)
PY 622 Cosmology
ประวัติทางความคิดเกี่ยวกับจักรวาล ทบทวนดานสังเกตการณ แรงโนมถวงนิวตัน แบบจําลอง
จักรวาลของนิวตัน รูปทรงเรขาคณิตของเอกภพ พารามิเตอรของการสังเกตการณ อายุของเอกภพ ความ
หนาแนนของเอกภพและสสารมืด รังสีคอสมิกไมโครเวฟพื้นหลัง เอกภพเมื่อแรกเริ่ม กําเนิดของธาตุมวล
เบา เอกภพทีพ่ องตัว โครงสรางในเอกภพ
ฟส 626 เครื่องมือและเทคนิคทางดาราศาสตร
3(2-2-5)
PY 626 Astronomical Instumentation and Techniques
สมบัติพื้นฐานและพารามิเตอรของกลองโทรทรรศนเชิงแสง กลองโทรทรรศนชนิดสะทอนแสง
และหักเหแสง ระบบแสง การออกแบบเชิงกลเกี่ยวกับตัวกลองและฐานกลอง อุปกรณที่เกี่ยวกับกลอง
โทรทรรศน กลองโทรทรรศนขนาดใหญ กลองโทรทรรศนวิทยุ กลองโทรทรรศนคลื่นมิลลิเมตร กลอง
โทรทรรศนรังสีเอ็กซ กลองโทรทรรศนรังสีแกมมา กลองโทรทรรศนนิวตริโน กลองโทรทรรศนคลื่นโนม
ถวง
ฟส 628 ดาราศาสตรฟสิกส
3(3-0-6)
PY 628 Astrophysics
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับดาวฤกษและระบบดาวฤกษ ดวงอาทิตยในฐานะดาวฤกษดวงหนึ่ง
ธรรมชาติของดาวฤกษ การกําเนิดของดาวฤกษ วิวัฒนาการของดาวฤกษ ดาวนิวตรอน หลุมดํา สเกล
ระยะทางคอสมิก ทฤษฎีฟส ิกสของดาวฤกษ ดาราจักร วัตถุกึ่งดาวฤกษ บลาซาร แกแลกซีกัมมันต
ฟส 651 พรมแดนใหมฟสิกส
2(2-0-4)
PY 651 New Frontiers of Physics
ความกาวหนาและความเคลื่อนไหวใหม ๆ ซึ่งมีความสําคัญตอการพัฒนาการของฟสิกสทฤษฎี
และการทดลอง ความสําคัญและผลกระทบของความรูใหมตอความคิด ความเชื่อและจิตสํานึกใหมของ
มนุษย
3(3-0-6)
ฟส 652 ฟสิกสนิวเคลียรและอนุภาคมูลฐาน
PY 652 Nuclear Physics and Elementary Particles
โครงสรางนิวเคลียส การสลายนิวเคลียส ปฏิกิริยานิวเคลียร อุปกรณนิวเคลียร ฟสิกสนิวตรอน
อนุภาคมูลฐาน
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ฟส 653 ฟสิกสนิวตรอน
3(3-0-6)
PY 653 Neutron Physics
แหลงกําเนิดนิวตรอน เครื่องวัดนิวตรอน การแจกแจงพลังงานของนิวตรอน ภาคตัดขวาง
นิวตรอน การแพรนิวตรอน เครื่องปฏิกรณนิวเคลียร การกอกัมมันตโดยนิวตรอน การวัดการแผรังสี
นิวตรอน การกําบังนิวตรอน
ฟส 659 การแยกกันไดของระบบควอนตัม
3(3-0-6)
PY 659 Separability of Quantum Systems
รูปนัยนิยมของเมทริกซหนาแนน ปฏิทรรศนอีพีอารและอสมการของเบลล สถานะที่แยกกันได
และสถานะที่แยกกันไมได เกณฑซีพีทแี ละการแยกกันไดของระบบควอนตัมอยางงาย ระดับความพัวพัน
และเนกาทิวิที
ฟส 662 ฟสิกสสุญญากาศและการเตรียมฟลมบาง
3(2-2-5)
PY 662 Vacuum Physics and Preparation of Thin Films
ฟสิกสทั่วไปของระบบสุญญากาศ การระเหยสารในสุญญากาศ สปตเตอริง การเตรียมฟลมบาง
ในสุญญากาศ การวิเคราะหฟลมบาง
ฟส 663 สารกึ่งตัวนํามิติต่ําและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
PY 663 Low-dimensional Semiconductors and Technology
ฟสิกสพื้นฐานของสารกึ่งตัวนํา โครงสรางสารกึ่งตัวนําที่มีมิติต่ํา สมบัติเชิงไฟฟาและเชิงแสงของ
สารกึ่งตัวนําที่มีมิติต่ํา อุปกรณสารกึ่งตัวนําขั้นสูง นาโนเทคโนโลยี
ฟส 664 การใชเครื่องมือเพื่อวิเคราะหฟลมบาง
3(3-0-6)
PY 664 Instrumentation for Thin Film Analysis
ฟสิกสพื้นฐานของการวัด เทคนิคการวัดและการวิเคราะหขอมูล เทคนิคสเปกตรัมแบบการ
ดูดกลืนและการปลดปลอย เทคนิคการเลีย้ วเบนและการกระเจิง การใชเครื่องมือเพื่อวิเคราะหฟลมบางเชิง
พื้นผิว องคประกอบเชิงเคมีและเชิงโครงสราง
ฟส 668 เทคโนโลยีฟลม บาง
3(3-0-6)
PY 668 Thin Films Technology
ความรูและเทคนิคการเตรียมฟลมบางดวยวิธีกายภาพและเคมี กลไกการเกิดฟลมบาง การ
วิเคราะหสมบัติเชิงกล เชิงไฟฟา โครงสรางชนิดและองคประกอบของฟลมบาง
ฟส 669 ฟสิกสพอลิเมอร
3(3-0-6)
PY 669 Polymer Physics
โครงสรางของพอลิเมอร โครงรูปของพอลิเมอรเสนเดี่ยว อุณหพลศาสตรของพอลิเมอรผสม
และสารละลายพอลิเมอร พอลิเมอรโครงขายและแบบเจล สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร
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ฟส 696 หัวขอพิเศษทางฟสิกส 1
3(3-0-6)
PY 696 Special Topic in Physics 1
ศึกษาหัวขอที่นาสนใจในวิชาฟสิกสหรือสาขาที่เกี่ยวของ ตามกําหนดของภาควิชาฟสิกส
ฟส 697 หัวขอพิเศษทางฟสิกส 2
3(3-0-6)
PY 697 Special Topic in Physics 2
ศึกษาหัวขอที่นาสนใจในวิชาฟสิกสหรือสาขาที่เกี่ยวของ ตามกําหนดของภาควิชาฟสิกส
3. หมวดปริญญานิพนธ
ฟส 699 ปริญญานิพนธ
12 หนวยกิต
PY 699 Thesis
วางแผนและดําเนินงานวิจัย โดยการศึกษาคนควา วิเคราะห สังเคราะหปญหา ในสาขาวิชา
ฟสิกส หรือสาขาที่เกี่ยวของ ไดอยางถูกตองและเปนระบบ โดยคํานึงถึงจรรยาบรรณดานการวิจัย
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับที่

รายชื่อคณาจารย

1

ผศ.ดร.สุพจน มุศิริ*

2

ดร.ทรงศักดิ์ พงษ
หิรัญ*

3

ดร.นพมณี ศุภนาม*

4

รศ.ดร.พงษแกว อุดม
สมุทรหิรัญ

5

ดร.เขม พุมสะอาด

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)
ปที่จบ
วท.บ. (ฟสิกส) , 2531
วท.ม. (ฟสิกส) , 2535
Ph.D. (Physics) , 2546

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
University of Tennessee,
USA.
B.Sc. (Physics) , 2545
Moscow State University,
Russia
M.Sc. (Physics) , 2547
Moscow State University,
Russia
Ph.D. (Physics) , 2550
Moscow State University,
Russia
วท.บ. (ฟสิกส) , 2542
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (ฟสิกส) , 2545
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วท.ด. (ฟสิกส) , 2553
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วท.บ. (ฟสิกส) , 2533
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.ม. (ฟสิกส) , 2536
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.ด. (ฟสิกส) , 2544
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (ฟสิกส) , 2541
วท.ม. (ฟสิกส) , 2543
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Dr.rer.nat. (Physics) , 2549 University of Tübingen,
Germany

เลขประจําตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

หมายเหตุ *อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับที่

รายชื่อคณาจารย

1

รศ.ดร.ณสรรค ผลโภค

2
3
4
5
6
7

รศ.ดร.พงษแกว อุดมสมุทรหิรัญ
ผศ.บัญชา ศิลปสกุลสุข
ผศ.ศิริกุล รัตนธรรมพันธ
ผศ.ศิริลักษณ เรืองรุงโรจน
ดร.เขม พุมสะอาด
ดร.จตุรงค สุคนธชาติ

8
9
10
11
12

อ.จามรี อมรโกศลพันธ
อ.จารุภัทร ดิษรัฐกิจ
ดร.ทรงศักดิ์ พงษหิรัญ
ดร.นพมณี ศุภนาม
ดร.ปณิธาน วนากมล

13

ดร.ปทมาศ บิณฑจิตต

14

ดร.ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล

15
16
17
18
19
20
21
22
23

อ.มาโนชญ เฮงวัฒนะ
ดร.วิชุดา บุญยรัตกลิน
อ.สมศักดิ์ มณีรัตนะกูล
ดร.สิริ สิรินิลกุล
ผศ. ดร.สุพจน มุศิริ
ดร.สุพิชญ แขมมณี
ดร.อารียา เอี่ยมบู
ดร.อนุศิษฏ ทองนํา
อ.อิทธิศักดิ์ ลัชชานนท

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)
ปที่จบ
Ph.D. (Physics:NMR) ,
2531
วท.ด. (ฟสิกส) , 2544
วท.ม. (ฟสิกส) , 2527
วท.ม. (ฟสิกส) , 2519
M.Phil. (Physics) , 2544
Dr.rer.nat. (Physics) , 2549
Dr.rer.nat (Physics) , 2548

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

Kent State University, USA.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
University of Warwick, UK
University of Tübingen, Germany
Institute of Astrophysics,
University of Innsbruck, Austria
วท.ม. (ฟสิกส) , 2546
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.ม. (ฟสิกส) , 2548
มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Physics) , 2550
Moscow State University, Russia
วท.ด. (ฟสิกส) , 2553
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Ph.D. (Material Science
Massachusette Institute of
and Engineering) , 2549
Technology, USA.
Ph.D. (Material Science and The Pennsylvania State University,
Engineering) , 2552
USA.
ปร.ด. (ฟสิกส) , 2553
มหาวิทาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี
วท.ม. (ฟสิกส) , 2541
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ด. (ฟสิกส) , 2546
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วท.ม. (ฟสิกส) , 2529
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.ด. (ฟสิกส) , 2549
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Ph.D. (Physics) , 2546
University of Tennessee, USA.
วท.ด. (ฟสิกส) , 2548
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.ด. (วัสดุศาสตร) , 2548 มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วท.ด. (ฟสิกส) , 2551
มหาวิทยาลัยขอนแกน
วท.ม. (ฟสิกส) พ.ศ. 2531 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี)
ไมมี
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ขอกําหนดในการวิจัยตองเปนหัวขอทางสาขาวิชาฟสิกสหรือฟสิกสประยุกต และไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5.1 คําอธิบายโดยยอ
การทําวิจัยรายบุคคลทางสาขาวิชาฟสิกสหรือฟสิกสประยุกต ที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจ
เนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาอยางถองแท โดยคํานึงถึงจรรยาบรรณและจริยธรรมในการวิจัย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นิสิตมีความรูและความเข าใจในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาอยางถองแท มีการวิเ คราะห
สังเคราะหและใชงานวิจัย รวมถึงผลงานวิชาการอยางบูรณาการ ใหเขากับองคความรูเดิมหรือเสนอเปน
ความรู ใ หม เพื่ อ ให ส ามารถวิ เ คราะห แ ละหาข อ สรุ ป ของป ญหาที่ ซั บซ อ นได สามารถวางแผนและ
ดําเนินงานวิจัยไดดวยตนเอง จนนํามาสูขอสรุปที่สมบูรณ
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 เปนตนไป
5.4 จํานวนหนวยกิต
ปริญญานิพนธ 12 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
ภาควิชาฯ ใหคําแนะนําและชวยเหลือนิสิตดานวิจัยและวิชาการ โดยมีการดําเนินการดังนี้
5.5.1 จัดวิชาสัมมนา และระเบียบวิธีวิจัยเพื่อใหนิสิต ศึกษาคนควาบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี วิเคราะห วิจารณ เรียบเรียงและนําเสนอในที่ประชุม และศึกษาเทคนิคการสืบคน การ
วิ เ คราะห ข อ มู ล จากเอกสารและฐานข อ มู ล การเขี ย นโครงร า งวิ จั ย และการเตรี ย มเอกสารวิ จั ย ทาง
วิทยาศาสตรเพื่อเผยแพรผลงาน
5.5.2 จัดระบบอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา
5.5.3 จัดใหมีการติดตามความกาวหนาในการทําวิจัยโดยนิสิตในหลักสูตรทุกชั้นปจะตองรายงาน
ความกาวหนาการทําปริญญานิพนธตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกภาคการศึกษา
5.5.4 ใหขอมูลเกี่ยวกับระเบียบ กําหนดการ และรูปแบบในการทําปริญญานิพนธ
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 กําหนดใหมีการสอบเคาโครงปริญญานิพนธ การสอบปากเปลา และตองมีการตีพิมพ
ผลงานปริญญานิพนธหรือสวนหนึ่งของปริญญานิพนธของนิสิตในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการซึ่งเปน
ที่ยอมรับในสาขาวิชา
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5.6.2 กอนสอบปากเปลาปริญญานิพนธ นิสิตตองนําเสนอผลงานที่เปนปริญญานิพนธ หรือสวน
หนึ่งของปริญญานิพนธดวยวาจาตอที่ประชุมวิชาการ หรือในรูปแบบของการใหสัมมนาพิเศษตอคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส พ.ศ. 2555

30

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ

คุณลักษณะพิเศษ
(1) มีความรู ความเขาใจในองคความรูทาง
ฟสิกสอยางถองแท และสามารถบูรณาการองค
ความรู เพื่อนําไปประยุกตใชในการทําวิจัยทาง
ฟสิกส ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดย
คํานึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการและการวิจัย

(2) มีทักษะการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถถายทอดองคความรูสูสังคม
ไดอยางถูกตอง
(3) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต
มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ

กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1.1
มี การจั ดรายวิ ช าให นิ สิตเลือ กเรียนที่
หลากหลายนอกเหนือจากวิชาพื้นฐาน เพื่อใหนิสิต
ได เ ลื อ กเรี ย นตรงตามความสนใจ และช ว ย
เสริมสรางในการทําวิจัยใหมีความรูที่ลุมลึก
1.2
มีการปลูกฝงจรรยาบรรณการวิจัย โดย
สอดแทรกอยูในรายวิชาที่สอน
1.3 ปลูกฝงใหนิสิตมีการแสวงหาความรูและ
แกปญหาดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดย
สอดแทรกอยูในรายวิชาที่สอน
2.1 มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนสิ ิตได
ฝกฝนทักษะการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในรายวิชา และงานวิจัยตาง ๆ
3.1 มีการสอดแทรกและสงเสริม ใหนิสติ มีความ
ซื่อสัตย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ
ในการเรียนการสอนทุกรายวิชาในหลักสูตร
3.2 สงเสริม และสนับสนุนใหนิสิตไดเขารวม
กิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
สังคม อนุรักษสิ่งแวดลอมเพือ่ ปลุกจิตสาธารณะ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส พ.ศ. 2555

31

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 ดานคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรูด านคุณธรรม
กลยุทธการสอนที่จะใช
และจริยธรรม
พัฒนาการเรียนรูดาน
คุณธรรมและจริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตยสุจริต มี (1) ในแตละรายวิชามีการ
ระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มี สอดแทรก เรื่องคุณธรรม
จิตสาธารณะ และรับผิดชอบตอ จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต
สังคม
มีระเบียบวินัย การตรงตอเวลา
การมีจิตสาธารณะ และ
รับผิดชอบตอสังคม
(2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ (2) มีการเนนย้ําถึง
หรือวิชาชีพ สามารถวินิจฉัย
ความสําคัญของจรรยาบรรณ
และจัดการปญหาทางคุณธรรม วิชาการและวิชาชีพ
จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการ จรรยาบรรณการทํางานวิจัย
หรือวิชาชีพ ดวยความยุติธรรม โดยปรากฎในคําอธิบายรายวิชา
มีเหตุผล และสอดคลองกับ
ในบางวิชา
คานิยมอันดีงาม
(3) สงเสริมใหนิสิตเขารวม
(3) มีภาวะผูนํา ในการ
สงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติ กิจกรรมหรือโครงการเพื่อ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางมี สงเสริมและพัฒนาผลการ
เรียนรูในดานคุณธรรม
คุณธรรมและจริยธรรม
จริยธรรม

วิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูดานคุณธรรมและ
จริยธรรม
(1) ประเมินผลจากการงานที่
มอบหมายในแตละรายวิชา
การเขาชั้นเรียน
(2) ประเมินผลจากการ
สังเกตุพฤติกรรม ทัศนคติ และ
การแสดงออกทางดานตาง ๆ
ของนิสิต
(3) ประเมินผลจาก
แบบสอบถามหลังการเขารวม
กิจกรรมหรือโครงการ
(4) ประเมินผลจากการ
ประเมินตนเองของนิสิต
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2.2 ดานความรู
ผลการเรียนรูด านความรู

กลยุทธการสอนที่จะใช
พัฒนาการเรียนรูดานความรู
(1) มีความรูและความเขาใจ (1) สงเสริมใหผูสอนมีเทคนิค
ในเนื้อหาสาระหลักดานฟสกิ ส การจัดการเรียนการสอนที่
และนําไปประยุกตใชในการ
หลากหลาย เพื่อใหนิสิตไดรับ
ทํางานได
ความรูและความเขาใจ ในสาระ
(2) มีความรูแ ละความเขาใจ หลักดานฟสิกส และการทํา
ในกระบวนการการทําวิจัย และ วิจัย
สามารถนําไปบูรณาการกับ
(2) มีการเชิญผูเ ชี่ยวชาญที่มี
ความรูทางฟสิกส เพื่อพัฒนา ประสบการณดานการทําวิจัยใน
หรือสรางองคความรูไดอยางมี สาขาวิชาฟสิกส หรือสาขาวิชาที่
คุณภาพ
เกี่ยวของเพื่อเปนวิทยากรใน
(3) มีความรูและความเขาใจ การบรรยาย หรือใหสัมมนา แก
ถึงผลกระทบของงานวิจัยใน
นิสิตในหลักสูตร
ปจจุบัน ที่มีตอองคความรูใน
(3) สงเสริมใหนิสิตเขารวมฟง
สาขาวิชาฟสิกส และ วิชาชีพ
การบรรยาย การสัมมนา การ
อบรม หรือการประชุมทาง
วิชาการดานฟสิกส หรือสาขาที่
เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มพูนความรู
ความเขาใจ และประสบการณ
ในการวิจัย หรือ การ
ประยุกตใชความรูใหมทาง
ฟสิกส

วิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูดานความรู
(1) ประเมินผลจากการสอบ
วัดผลในแตละรายวิชา
(2) ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์
ของปริญญานิพนธหรืองานวิจัย
ของนิสิต และการเผยแพร
งานวิจัยในรูปแบบตาง ๆ
(3) ประเมินผลจากการเขา
รวมการบรรยาย การสัมมนา
การอบรม หรือการประชุมทาง
วิชาการดานฟสิกส หรือสาขาที่
เกี่ยวของ
(4) ประเมินผลจากการ
ประเมินตนเองของนิสิต
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2.3 ดานทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรูด านทักษะทาง
ปญญา

กลยุทธการสอนที่จะใช
พัฒนาการเรียนรูดานทักษะทาง
ปญญา
(1) มีความคิดสรางสรรคใน (1) จัดใหมีการเรียนการสอนที่
การนําความรูความเขาใจใน
เนนผูเ รียนเปนสําคัญ มีการ
ดานฟสิกส ไปประยุกตใช
เรียนรูดวยการสืบคนดวยตนเอง
แกปญหาทางวิชาการ และ
การทํารายงาน การคนควาหา
วิชาชีพได
ความรูเพิ่มเติมจากเนื้อหาที่เรียน
(2) สามารถสังเคราะหและใช (2) จัดใหมีการรายงาน
งานวิจัย รวมถึงผลงานวิชาการ ความกาวหนาการทําปริญญา
อยางบูรณาการ ใหเขากับองค นิพนธโดยนิสติ และอาจารยที่
ความรูเดิมหรือเสนอเปนความรู ปรึกษาปริญญานิพนธ เพื่อ
ใหม เพื่อวิเคราะหและหา
สงเสริมใหนิสติ มีการวางแผนและ
ขอสรุปของปญหาที่ซับซอนได ดําเนินงานวิจยั ไดดวยตนเอง จน
(3) สามารถวางแผนและ
นํามาสูขอสรุปที่สมบูรณ
ดําเนินงานวิจยั ไดดวยตนเอง
(3) สงเสริมใหนิสิตเขารวมและ
จนนํามาสูขอสรุปที่สมบูรณ
นําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม
และเปนประโยชนตอวงการ
วิชาการ
(4) มีการจัดสัมมนาใหนิสิต
วิชาการหรือสังคม
นําเสนอผลงานที่เปนปริญญา
นิพนธ หรือสวนหนึ่งของปริญญา
นิพนธดวยวาจาตอคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรกอน
สอบปากเปลาปริญญานิพนธ

วิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ประเมินผลจากการสอบ
หรือจากงานที่ไดรับมอบหมาย
(2) ประเมินผลจาก
ความกาวหนาของงานวิจัย และ
ผลการดําเนินงานวิจัยของนิสิต
โดยความเห็นจากอาจารยที่
ปรึกษา
(3) ประเมินผลจากการ
นําเสนอเคาโครงปริญญานิพนธ
(4) ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์
ของงานวิจัยที่นําเสนอ
(5) ประเมินผลจากการ
ประเมินตนเองของนิสิต

2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรูด านทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

กลยุทธการสอนที่จะใช
วิธีการวัดและประเมินผลการ
พัฒนาการเรียนรูดานทักษะ เรียนรูดานทักษะความสัมพันธ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ระหวางบุคคลและความ
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ความรับผิดชอบ
(1) มีความรับผิดชอบในการ (1) มอบหมายงานที่นิสิตตอง
ปฏิบัติหนาที่ของตนเอง
รับผิดชอบในแตละรายวิชา
(2) สงเสริมใหมีการจัดการเรียน
(2) มีการประเมินผลการ
การสอน หรือกิจกรรมกลุมที่
ดําเนินงานของตนเอง และ
ปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมาก ผูเรียนตองมีการอภิปรายประเด็น
ปญหาทางวิชาการ หรือการ
ขึ้น
(3) มีภาวะความเปนผูน ําและ ทํางานรวมกัน เพื่อสงเสริมใหนิสิต
ตามที่ดี สามารถทํางานรวมกับ มีการพัฒนาตนเองในดานการเปน
ผูนํา ผูตามที่ดี และการยอมรับฟง
ผูอื่น รวมถึงปรับตัวเขากับ
สถานการณ และวัฒนธรรมของ ความคิดเห็นของบุคคลอื่น
องคกรไดอยางเหมาะสม

รับผิดชอบ
(1) ประเมินผลจากความ
รับผิดชอบ และผลงานที่ไดรับ
มอบหมาย
(2) ประเมินผลจากทัศนคติ
พฤติกรรม และการแสดงออก
ของนิสิต
(3) ประเมินผลจากการ
ประเมินตนเองของนิสิต
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2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรูด านทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทักษะการวิเคราะหและ
คัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตร
และ สถิติเพื่อนําไปใชใน
การศึกษาและการวิจัย ทาง
ฟสิกส ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การติดตามและพัฒนา
ความกาวหนาทางวิชาการ
(3) ถายทอดความรูและ
เผยแพรผลงานวิชาการ
งานวิจัยในรูปแบบตาง ๆ แก
วงการวิชาการ วิชาชีพ และ
ชุมชน

กลยุทธการสอนที่จะใช
พัฒนาการเรียนรูดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สงเสริมใหมีการจัดการเรียน
การสอนเพื่อใหนิสิตไดฝกฝน
พัฒนาดานทักษะการวิเคราะห
คัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตร
และสถิติ ที่ใชที่ในรายวิชา และ
งานวิจัยตาง ๆ
(2) มอบหมายใหนิสิต คนควา
ความกาวหนาทางวิชาการ และ
นําเสนอ โดยการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(3) สงเสริมและฝกฝน ใหนสิ ิต
นําเสนอผลงานทางวิชาการ ใน
รูปแบบตาง ๆ

วิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลจากงานที่
มอบหมายใหนิสิตคนควา
(2) ประเมินผลจากการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ
(3) ประเมินผลจากการ
ประเมินตนเองของนิสิต

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลักสูตรสูร ายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก
ο ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ฟส 502
ฟส 503
ฟส 504
ฟส 505
ฟส 506
ฟส 512
ฟส 513
ฟส 514
ฟส 515
ฟส 532
ฟส 533
ฟส 541
ฟส 542

คณิตศาสตรสําหรับนักฟสิกส
คณิตศาสตรขั้นสูงสําหรับนักฟสิกส
คณิตศาสตรไมเชิงเสน
ทอพอโลยีและเรขาคณิตสําหรับนักฟสิกส
การวิเคราะหเชิงตัวเลขสําหรับนักฟสิกส
กลศาสตรคลาสสิก
กลศาสตรไมเชิงเสน
กลศาสตรของไหล
ผลิกศาสตรรังสีเอกซขั้นสูง
ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา
ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟาขั้นสูง
พลังงานทดแทนและสิ่งแวดลอม
เซลลแสงอาทิตย

ดานคุณธรรม
จริยธรรม

ดานทักษะทาง
ปญญา

ดานความรู

ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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•
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รายวิชา

ฟส 543
ฟส 552
ฟส 553
ฟส 554
อนุภาค
ฟส 555
ฟส 556
ฟส 561
ฟส 601
ฟส 611
ฟส 612
ฟส 613
ฟส 614
ฟส 615
ฟส 616
ฟส 617

เทคโนโลยีชีวมวล
กลศาสตรควอนตัม
กลศาสตรควอนตัมขั้นสูง
ทฤษฎีควอนตัมเบื้องตนของระบบหลาย
ทฤษฎีสนามควอนตัมเบื้องตน
สภาพโนมถวง
วัสดุศาสตรเบื้องตน
ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับนักฟสิกส
ฟสิกสสถานะของแข็ง
สเปกโทรสโกป
ฟสิกสพื้นผิว
ฟงกชันกรีนในฟสิกสสถานะของแข็ง
สภาพนํายวดยิ่ง
ฟสิกสสารกึ่งตัวนํา
ทฤษฎีกลุมในฟสิกสสถานะของแข็ง

ดานคุณธรรม
จริยธรรม

ดานทักษะทาง
ปญญา

ดานความรู

ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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รายวิชา

ฟส 618
ฟส 619
ฟส 621
ฟส 622
ฟส 626
ฟส 628
ฟส 651
ฟส 652
ฟส 653
ฟส 659
ฟส 662
ฟส 663
ฟส 664
ฟส 668

ฟสิกสพลาสมาและการประยุกต
การเลี้ยวเบนรังสีเอกซและการประยุกต
กลศาสตรสถิติ
จักรวาลวิทยา
เครื่องมือและเทคนิคทางดาราศาสตร
ดาราศาสตรฟสิกส
พรมแดนใหมฟสิกส
ฟสิกสนิวเคลียรและอนุภาคมูลฐาน
ฟสิกสนิวตรอน
การแยกกันไดของระบบควอนตัม
ฟสิกสสุญญากาศและการเตรียมฟลมบาง
สารกึ่งตัวนํามิติต่ําและเทคโนโลยี
การใชเครื่องมือเพื่อวิเคราะหฟลมบาง
เทคโนโลยีฟลมบาง

ดานคุณธรรม
จริยธรรม

ดานทักษะทาง
ปญญา

ดานความรู

ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ดานความรู
รายวิชา

ดานคุณธรรม
จริยธรรม

(1) (2)

ฟส 669
ฟส 695
ฟส 696
ฟส 697
ฟา 699

ฟสิกสพอลิเมอร
สัมมนาสําหรับนักฟสิกส
หัวขอพิเศษทางฟสิกส 1
หัวขอพิเศษทางฟสิกส 2
ปริญญานิพนธ

•
•
•
•
•

ดานทักษะทาง
ปญญา

ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2554 หมวดที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา สรุปดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
คาระดับขั้น
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
3.5
B+
ดีมาก (Very Good)
3.0
B
ดี (Good)
2.5
C+
ดีพอใช (Fairly Good)
2.0
C
พอใช (Fair)
1.5
D+
ออน (Poor)
D
ออนมาก (Very Poor)
1.0
0.0
E
ตก (Fail)
ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไมมีการประเมินผลเปนคาระดับขั้น ใหประเมินผลใชสญ
ั ลักษณ ดังนี้
สัญลักษณ
ความหมาย
S
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/เปนทีพ่ อใจ (Satisfactory)
U
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/ไมเปนที่พอใจ
(Unsatisfactory)
AU
การเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
I
การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)
W
การงดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawn)
IP
ยังไมประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In progress)
การประเมินผลการสอบพิเศษตามขอกําหนดของหลักสูตร ไดแก การสอบภาษา (Language
Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวลความรู
(Comprehensive Examination) และการประเมินคุณภาพปริญญานิพนธหรือสารนิพนธ ใหผลการ
ประเมินเปน ผาน P (Pass) หรือ ไมผาน F (Fail)
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ
มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูทุกดานของนิสิตในหลักสูตร ตามที่กําหนดไวใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกันพิจารณา
ผลการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา ทั้งในการตัดสินผลการเรียน การตรวจสอบการใหคะแนน
การออกขอสอบ มีการประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนิสิตหลังจากจบการเรียนการสอนในทุก
รายวิชา มีการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาจากภายนอกเปนกรรมการสอบปริญญานิพนธ เพื่อ
เปนการทวนสอบมาตรฐานปริญญานิพนธ มีการออกแบบสอบถามคุณภาพของบัณฑิตจากผูใชบัณฑิต
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2554 หมวดที่ 9 การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ขอที่ 48
นิสิตที่จะสําเร็จการศึกษาไดสําหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ก 2 ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไมนอยกวา 1 ปการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
(2) สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร
(3) ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมต่ํากวา 3.00
(4) สอบภาษาตางประเทศได
(5) เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบปากเปลาปริญญา
นิพนธขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง
(6) สงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(7) ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวน
หนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอที่ประชุม
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่เปนเรื่องเต็ม
(Full Paper)
นอกจากนั้น กอนที่จะสอบสอบปากเปลาปริญญานิพนธ หลักสูตรกําหนดใหนิสิตตองนําเสนอ
ผลงานที่ เปนปริญญานิพ นธ หรือ สวนหนึ่งของปริญญานิพ นธ ดวยวาจาตอที่ ประชุ มวิ ชาการ หรือใน
รูปแบบของการใหสัมมนาพิเศษตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศแนะนํานโยบายการจัดการเรียนการสอนและบทบาทหนาที่
ของอาจารยระดับบัณฑิตศึกษา พรอมทั้งจัดทําคูมืออาจารยที่ปรึกษาและเอกสารที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานใหอาจารยใหม
1.2 ภาควิชาฯ ชี้แจงใหทราบถึงหลักสูตรและเปาหมายของการผลิตบัณฑิต รวมทั้งรายละเอียด
ตาง ๆ ในหลักสูตร
1.3 ภาควิ ช าฯ ชี้ แ จงถึงแนวทางพัฒนาศั กยภาพดา นวิ ช าการ รวมทั้ งการเข าสู ตําแหน งทาง
วิชาการ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล
สงเสริมใหคณาจารยเขารวมกิจกรรมในการเพิ่มพูนทักษะที่เกี่ยวกับกลยุทธการสอน การวิจัยใน
ชั้ น เรี ย นและการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ตลอดจนการวั ด และการประเมิ น ผลการเรี ย นรู ใ น
ระดับอุดมศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(1) มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และคณะจัดสรรทุนสนับสนุนใหคณาจารยในการทําวิจัย เพื่อ
ตอบสนองนโยบายการศึกษาแหงชาติ
(2) ภาควิชาฯ สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยเขารวมและนําเสนอผลงานวิชาการในการ
ประชุมหรือการสัมมนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
(3) คณะสงเสริมใหคณาจารยมีการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการและทําวิจัยรวมกับคณาจารย
จากสถาบันอื่นทั้งในประเทศและนอกประเทศ
(4) ภาควิชาฯ สงเสริมใหคณาจารยลาศึกษาตอ และลาเพิ่มพูนความรูในสาขาเฉพาะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการในการจัดการศึกษาในหลักสูตรใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน มีการประชุมใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการรับนิสิต การสอน การวิจัย การจัดการเรียน
การสอน การพิจารณาผลการสอบตาง ๆ ใหคําปรึกษาแกนิสิตในหลักสูตร ใหความเห็นชอบเคาโครง
ปริญญานิพนธ การแตงตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับปริญญานิพนธ การดําเนินการใหมีระบบประกัน
คุณภาพและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทําอยางตอเนื่องอยางนอยทุก 5 ป
1.2 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อติดตาม กํากับ ดูแลคุณภาพของหลักสูตร
อยางตอเนื่องอยางนอย 2 เดือนครั้ง
1.3 กอนการเปดภาคเรียน มีการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการรายละเอียด
ของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 ครบทุกรายวิชาที่เปดสอน
1.4 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนแตละรายวิชา
ตามแบบ มคอ.5 รายงานผลการดําเนินการรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนครบทุก
รายวิชา
เพื่อดูภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิชานั้น ๆ วา ไดดําเนินการครอบคลุมและ
เปนไปตามแผนที่วางไวในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม
1.5 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการหลักสูตร หลังสิ้นสุดปการศึกษา
1.6 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยนิสิตปจจุบัน และ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา คณาจารยผูสอน เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรที่
เกี่ ยวข อ ง การจั ดการเรี ยนการสอน การประเมิ น ผลการเรีย นรู รวมทั้ง การพั ฒนาและปรั บปรุ ง
หลักสูตรเปนระยะ ๆ
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
2.1.1 จัดสรรงบประมาณ ในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ คอมพิวเตอร อุปกรณการเรียน
การสอนโสตทัศนูปกรณ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนทุกปการศึกษา
2.1.2 จั ด สรรงบประมาณแผ น ดิ น และงบประมาณเงิ น รายได ใ นการเชิ ญ วิ ท ยากร
ผูทรงคุณวุฒิ หรือ ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชามาบรรยาย หรือเปนอาจารยพิเศษ
2.1.3 จัดสรรงบประมาณเงินรายไดในแตละป โดยจัดโครงการ/กิจกรรมใหกับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา ทางดานวิชาการ ดานกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ ดานบําเพ็ญประโยชนและ
รักษาสิ่งแวดลอม ดานนันทนาการ ดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
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2.2 ทรัพยากรการเรียนรูท มี่ ีอยูเดิม
2.1.1 สถานที่และอุปกรณการสอน
(1) ใชอาคารสถานที่ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(2) ภาควิชาจัดสรรหองเรียน หองวิจัย หองปฏิบัติการ และหองพัก สําหรับ
บัณฑิตศึกษา
(3) ใชอุปกรณการสอน และการทําวิจัย รวมทั้งเครื่องมือทางวิทยาศาสตรขั้นสูงของ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.2.2 หองสมุด
ใชทรัพยากรการเรียนการสอนในสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไดแก
(1) ตํารา หนังสือ สื่อและวารสาร มีรายละเอียดดังนี้
ตําราและหนังสือ
ภาษาอังกฤษ
(เลม)

ตําราและหนังสือ
ภาษาไทย
(เลม)

สื่อ

รวม

วารสาร / ชื่อ
ภาษาตาง
ประเทศ

คณิตศาสตร

8,579

11,193

597

20,369

2

เคมี

5,345

6,568

88

12,001

3

ชีววิทยา

10,961

15,834

172

26,967

8

ฟสิกส

6,390

8,118

332

14,840

3

สถิติศาสตร

2,845

5,109

83

8,037

2

วิทยาการคอมพิวเตอร

4,591

9,387

108

14,086

2

จุลชีววิทยา

9,296

13,633

176

23,105

8

คหกรรมศาสตร

3,513

10,899

221

14,633

12

เนื้อหา
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เนื้อหา
วัสดุศาสตร (อัญมณี
และเครื่องประดับ)
รวม

ตําราและหนังสือ
ภาษาอังกฤษ
(เลม)

ตําราและหนังสือ
ภาษาไทย
(เลม)

สื่อ

รวม

วารสาร / ชื่อ
ภาษาตาง
ประเทศ

6,491

10,571

964

18,026

4

58,011

91,312

2,741

152,064
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(2) ฐานขอมูล/สื่ออิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย
- ThaiLIS จํานวน 11 ฐาน
- EBSCO จํานวน 5 ฐาน
- e-book จํานวน 2 ฐาน
- e-thesis จํานวน 2 ฐาน
- SciVerse Scopus จํานวน 1 ฐาน และ
- e-journal จํานวน 6 สาขาวิชา
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 คณะ/ ภาควิชาฯ จัดสรรงบประมาณประจําปในการจัดหาทรัพยากรการเรียน
การสอน ตํารา วารสารวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส
2.3.2 คณะ/ ภาควิชาฯ สนับสนุนการผลิตเอกสาร ตํารา และสื่อการเรียนการสอน
2.3.3 คณาจารยมีการประชุมรวมกันเพื่อรับทราบถึงความตองการทรัพยากร จัดทํา
ขอเสนองบประมาณครุภัณฑและอุปกรณการเรียนการสอน และวางแผนการใชทรัพยากรการเรียนการ
สอน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 สํารวจความตองการทรัพยากรการเรียนการสอนเปนประจําทุกปจากผูสอน
ผูเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวของ
2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา
2.4.3 จัดระบบติดตามการใชทรัพยากร เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมิน
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการรับอาจารยใหมทดแทนอัตราเดิม โดยการรับอาจารยใหมเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒเรื่องหลักเกณฑ วิธีสรรหาการจาง การบรรจุแตงตั้ง การทําสัญญาจาง และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
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3.2 การมีสว นรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมอยางนอยทุก 2 เดือน เพื่อวาง
แผนการการดําเนินงานและติดตามทบทวนการบริหารหลักสูตรทุกดาน
3.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําขอมูลที่ไดจากการติดตามและทบทวนมา
พิจารณาเพื่อนําไปสูการปรับปรุงหลักสูตรตอไป
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
3.3.1 มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวมสอนในบางรายวิชา และบางหัวขอที่
ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
3.3.2
มีการกําหนดใหอาจารยพิเ ศษมีแผนการสอนตามคําอธิบายรายวิชาเพื่อ
ประกอบการสอน โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูประสานงาน
3.3.2 มีการกําหนดใหอาจารยและผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันอื่นเปน อาจารยที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธรวมและคณะกรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
4.1.1 ภาควิชาฯ กําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนใหตรงตามภาระหนาที่ที่ตอง
รับผิดชอบกอนการรับเขาทํางาน
4.1.2 บุคลากรตองผานการสอบแขงขัน โดยใหความสําคัญตอความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามตําแหนง และการมีทัศนคติที่ดีตอการใหบริการแกอาจารยและนิสิต
4.1.3 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนดําเนินการตามกฎระเบียบในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเ พื่อการปฏิบตั ิงาน
ภาควิชาฯ มีการสนับสนุนใหบุคลากรฝกอบรมและศึกษาดูงานที่สอดคลองกับงานที่รับผิดชอบ
และมีการจัดโครงการบริการทางวิชาการใหบุคลากรไดเพิ่มพูนทักษะดานวิชาการที่เหมาะกับสายงานของ
ตัวเอง
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่น ๆ แกนิสิต
5.1.1 มีคูมือสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทุกภาคการศึกษา เพื่อใหนิสิตไดรับทราบ
ระเบียบขอบังคับตาง ๆ การลงทะเบียน ตารางสอน ตารางสอบ
5.1.2 มีระบบอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ เพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนําและคําปรึกษาใน
ดานวิชาการ ทุนสนับสนุนการวิจัย ระเบียบและขอกําหนดของมหาวิทยาลัย
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5.1.3 มีอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ที่จะใหคําปรึกษาการทําวิจัย และปริญญา
นิพนธของนิสติ
5.2 การอุทธรณของนิสติ
มีการจัดระบบที่เปดโอกาสใหนิสิตอุทธรณในเรื่องตาง ๆ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ โดย
กําหนดเปนกฎระเบียบและกระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณเหลานั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.2.1 นิสิตสามารถยื่นคํารองเพื่อขออุทธรณในกรณีที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผล
คะแนนและวิธีการประเมินผล
5.2.2 จัดชองทางรับคํารองเพื่อการขออุทธรณของนิสิต
5.2.3 จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณของนิสิต
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
6.1 สํารวจการไดงานทําของบัณฑิตและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกป
6.2 สํารวจความตองการของตลาดแรงงานเพื่อผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินการ (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยตอการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปด
สอนใหครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามแผนมาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยรอยละ
25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50
ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสดุ ทาย/ บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1.1.1 กอนการสอน อาจารยผูสอนในหลักสูตร จัดทํา มคอ 3 รายละเอียดของรายวิชา ที่ทํา
การสอน เพื่อเปนการวางแผน และกําหนดรายละเอียดระยะเวลาที่ใชสอน การออกแบบการจัดการ
เรียนรู การเลือกใชวธิ ีสอน การวัดผลประเมินผลในรายวิชา การเลือกหนังสือและสื่อที่ตองใช โดย
สอดคลองกับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping) ของวิชานั้น ๆ
1.1.2 ระหวางสอน อาจารยผูสอนประเมินผลการเรียนรูของนิสิต โดยการสังเกตการณ การ
สอบถาม การสนทนา การสัมภาษณ การทําแบบฝกหัด เพื่อนําผลมาปรับปรุงหากลยุทธการสอน
เพื่อใหนิสิตเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูในวิชานั้น ๆ มากที่สุด
1.1.3 หลังการสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวมกันพิจารณา การวัดผลประเมินผลใน
รายวิชา เพื่อพิจาณาผลการเรียนรูของนิสิตวามีผลสัมฤทธิ์ไดตามมาตรฐานคุณวุฒระดับการศึกษา
(มคอ. 1) ตามที่ระบุไวในหลักสูตร และนําผลที่ไดจากการประเมินมาพัฒนากลยุทธการสอนของ
อาจารยผูสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 มีการประเมินทักษะการสอนของอาจารย โดยใหอาจารยผูสอนประเมินตนเอง การ
ประเมินจาก เพื่อนรวมงาน โดยสังเกตวิธีสอน สื่อการสอน การออกแบบการจัดการเรียนรู การ
มอบหมายงานแกนิสิต
1.2.2 มีการประเมินอาจารยผูสอนโดยนิสิตทุกรายวิชา ผานระบบออนไลน (ปค.003) โดยใช
ประเมินในดาน การเขาสอนและเลิกสอนตรงเวลา ความตั้งใจและกระตือรือรนในการสอน การสอน
ตรงตามเนื้อหารายวิชา ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
การจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการที่
หลากหลาย การสงเสริมใหนิสิตไดวิเคราะห แสดงออก และแสดงความคิดเห็น การใชสื่อการเรียนการ
สอนที่เหมาะสม การประเมินผลการเรียน การสอดแทรกและปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมในชั้น
เรียน การติดตอของนิสติ กับอาจารยนอกชั้นเรียน
1.2.3
อาจารยประจําหลักสูตร ประชุมพิจารณาผลการประเมินและจัดทํารายงานผลการ
ประเมินทักษะอาจารยเพื่อใชในการปรับปรุงกลยุทธการสอนของอาจารยตอไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินคุณภาพหลักสูตร จากอาจารยผูสอน นิสิตปจจุบัน และบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรโดย นําผลการประเมินทุกดานมาวิเคราะห และจัดทําการวิจัยเพื่อนําผลไปพัฒนาหลักสูตร
ตอไป
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2.2 จัดใหมีการวิพากษหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก และนําผลการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตอไป
2.3 ประเมินผลผลผลิตของหลักสูตร โดยการสํารวจการไดงานของบัณฑิต ความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนเกี่ยวของ นําผลทีไ่ ดไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตอไป
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําทุกป ตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารยผูสอนรายงานผลการดําเนินการรายวิชาตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเมื่อจบ
ภาคการศึกษา
4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอผลการดําเนินการรายวิชาตอหัวหนาภาควิชาในการ
ประชุมของภาควิชาทุกภาคการศึกษา
4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 จาก
การประเมินคุณภาพภายในภาควิชาฯ และวางแผนปรับปรุงตามขอเสนอของคณะกรรมการประเมิน
4.4 อาจารยประจําหลักสูตรประชุมพิจารณาทบทวนสรุปผลการดําเนินงานที่ไดจากการประเมิน
ในขอ 2 และขอ 3 และวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการดําเนินงานหลักสูตรทุก 5 ป
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554
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รายงานผลการวิพากษหลักสูตร
บทสรุปการวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555
วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554
ผูทรงคุณวุฒิ และผูมีสวนไดเสียแสดงดังรายนามตอไปนี้
1. ศาสตราจารย ดร. สุทัศน ยกสาน
2. ศาสตรจารยเกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน วิลัยทอง
3. นายสุรเชษฐ รัตนสุพร
4. นางสาวปยะมาศ ไชยนอก
5. นายจรูญศักดิ์ จรัสศรีวิไล
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

รายการ

เหมาะสม

ไมเหมาะสม

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ชื่อหลักสูตร
3
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3
วิชาเอก
3
จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
3
รูปแบบของหลักสูตร
3
สถานภาพและการพิจารณาอนุมัติ
3
เห็นชอบหลักสูตร
ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตร
3
อาชีพที่ประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา

ชื่อ นามสกุล ตําแหนงและคุณวุฒิ
สถานที่จจัดการเรียนการสอน
สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่
จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร

ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูมีสวนไดเสีย
ผูมีสวนไดเสีย
ผูมีสวนไดเสีย
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

ศ.ดร. สุทัศน ยกสาน
- อาชีพอิสระควรระบุไปเลยวาใช
พื้นฐานความรูและกระบวนการ
ทางฟสิกส

3
3
3
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ขอที่
12

1

2
1
2

3

รายการ
เหมาะสม ไมเหมาะสม
ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนา
3
หลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ
ของสถาบัน
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงค
ของหลักสูตร

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

ศ.ดร.สุทัศน ยกสาน
- ปรัชญาควรเปน “นักฟสิกส
ควรมีความเขาใจและสามารถทํา
วิจัยในเรื่องธรรมชาติของสสาร
และพลังงาน”

แผนพัฒนาปรับปรุง
3
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา
3
การดําเนินการหลักสูตร
ศ.ดร.สุทัศน ยกสาน
- ปญหาของนิสติ แรกเขาคือมี
ความรูพื้นฐานทางฟสิกสไม
เทากัน รวมทั้งมีความรูและทักษะ
พื้นฐานดานภาษาอังกฤษคอนขาง
นอย
หลักสูตรและอาจารยผูสอน
ศ.ดร.สุทัศน ยกสาน
- รายวิชา ฟส 554
• ชื่อวิชา “ทฤษฎีควอนตัมของ
ระบบหลายอนุภาคเบื้องตน”
ควรเปลี่ยนเปน “ทฤษฎีควอนตัม
เบื้องตนของระบบหลายอนุภาค”
- รายวิชา ฟส 612 ในคําอธิบาย
รายวิชา
• “อันตรกิริยาของคลื่น
แมเหล็กไฟฟา” ควรเปน “อันตร
กิริยาระหวางคลืน่
แมเหล็กไฟฟา”
• “การสรางใหมของพื้นผิว”
ควรเปน “การสรางพื้นผิวใหม”
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ขอที่

รายการ

เหมาะสม

ไมเหมาะสม

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
• “พื้นผิวฟสิกสในการทําวัสดุ
และวัสดุนวัตกรรม” ควรเปน
“บทบาทของพื้นผิวฟสิกสในการ
ทําวัสดุนวัตกรรม”
- รายวิชา ฟส 651 ในคําอธิบาย
รายวิชา
• ควรเนนวาเปนการ
พัฒนาการของฟสิกสทฤษฎีและ
การทดลอง
• “การสรางใหมของพื้นผิว”
ควรเปน “การสรางพื้นผิวใหม”
• “พื้นผิวฟสิกสในการทําวัสดุ
และวัสดุนวัตกรรม” ควรเปน
“บทบาทของพื้นผิวฟสิกสในการ
ทําวัสดุนวัตกรรม”
- รายวิชา ฟส 651 ในคําอธิบาย
รายวิชา
ควรเนนวาเปนการพัฒนาการของ
ฟสิกสทฤษฎีและการทดลอง
- รายวิชา ฟส 662
• “ฟสิกสของระบบสุญญากาศ
และการเตรียมฟลมบาง” ควร
เปลี่ยนเปน “ฟสิกสสุญญากาศ
และการเตรียมฟลมบาง” และ
ควรเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของ
วิชานี้ จากคําวา “deposition”
เปน “preparation”
นายสุรเชษฐ
ในเรื่องแผนการศึกษา ควรมีการ
เริ่มทําวิจัยใหเร็วขึ้นโดยใหลง
เรียน
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ขอที่

รายการ

เหมาะสม

ไมเหมาะสม

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
วิชา ฟส 601 ตั้งแตปก ารศึกษา
แรก เนื่องจากบางทุนการศึกษา
กําหนดใหมีการสอบเคาโครง
ปริญญานิพนธกอ นจึงจะรับทุนได
ทําใหนิสิตเสียโอกาส
นายจรูญศักดิ์ จรัสศรีวิไล
ในแตละรายวิชาควรเพิ่มเนื้อหา
ใหมากขึ้น อาจจะเปนโจทย หรือ
ปญหาใหมๆในปจจุบันและมี
กิจกรรมที่เนนไปทางการอภิปราย
ในชั้นเรียน

4
5

1
2
3

1
2
3
1
2

องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณ
3
ภาคสนาม
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรือ
3
งานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
3
การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
3
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
3
มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู
รายวิชา
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการให
3
ระดับคะแนน
กระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
3
ผลสัมฤทธิ์
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
3
การพัฒนาความรูและทักษะใหแก
3
คณาจารย
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ขอที่
1
2

3
4
5
6
7
1
2
3
4

รายการ

เหมาะสม ไมเหมาะสม
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
3
การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

ศ.ดร.สุทัศน ยกสาน
- วารสารทางดานวิทยาศาสตร
บริสุทธิ์มีจํานวนนอยมาก ทุก
สาขาวิชาควรหาแนวทางการเพิ่ม
จํานวนการรับวารสารใหมากขึ้น

การบริหารคณาจารย
3
การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียน
3
การสอน
การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
3
ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม
3
และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ตัวบงชี้ผลการดําเนินการ
3
หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
การประเมินประสิทธิผลของการสอน
3
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3
การประเมินผลการดําเนินงานตาม
3
รายละเอียดหลักสูตร
การทบทวนผลการประเมินและวางแผน
3
ปรับปรุง

จากผลการวิพากษ ไดมีการทบทวนแผนการศึกษาเพื่อใหนิสิตไดเริ่มทํางานวิจัยไดเร็วขึ้น และมี
การปรับปรุงชื่อรายวิชา คําอธิบายรายวิชา รวมทั้งเพิ่มรายวิชาเลือกเพื่อความเหมาะสม และสอดคลอง
กับงานวิจัยในปจจุบันใหมากขึ้น
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ภาคผนวก ง
รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
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ภาควิชาฟสิกส ไดดําเนินการประเมินคุณภาพของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟสิกส)
กอนการปรับปรุง โดยอาจารยประจําหลักสูตรไดรวมกันสรางแบบประเมินตามหัวขอการพัฒนาผลการ
เรียนรูในแตละดานของนิสติ และจัดใหมีการประเมินจาก 3 สวนคือ
1. การประเมินจากผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา โดยเปนแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นิสิตที่มีตอคุณภาพหลักสูตร (แบบ อช-01-น)
2. การประเมินจากผูที่สําเร็จการศึกษาไปแลว โดยเปนแบบสอบถามความพึงพอใจของ
บัณฑิตที่มีตอคุณภาพหลักสูตร (แบบ อช-02-บ)
3. การประเมินจากผูใชบัณฑิต โดยเปนแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร (แบบ อช-03-ผช)
ในสวนของการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอคุณภาพหลักสูตร ภาควิชาฯ ไดดําเนินการ
สํารวจจากนิสิตจํานวน 8 คน สวนความพึงพอใจของบัณฑิต และผูใชบัณฑิต ภาควิชาฯ ไดดําเนินการสง
แบบสํารวจไปยังบัณฑิต และผูใชบัณฑิตจํานวน 6 ราย แตมีการสงกลับมาจํานวนอยางละ 3 ราย
ผลจากการประเมินหลักสูตรจากทั้ง 3 สวน มีประเด็น และผลการประเมินดังนี้

ประเด็นการประเมิน

1) หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานคุณธรรมและ
จริยธรรม
1. ความซื่อสัตยสุจริต
2. ความมีระเบียบวินัยและตรงตอเวลา
3. ความรับผิชอบตอสังคมและมีจิตสาธารณะ
4. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ
5. มีภาวะผูนําและสงเสริมใหผูอื่นมีจรรยาบรรณทางวิชาการ/
วิชาชีพ
โดยรวม
2)หลักสูตรที่มีการเรียนการสอนที่สงเสริมและพัฒนาองคความรู
1. ความรูความสามารถในสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา
2. การนําความรูไปประยุกตใชในการทํางาน
3. การนําองคความรูไปพัฒนาใหเกิดประโยชนในงานที่ปฏิบัติ
4. การมีความรูและความเขาใจถึงผลกระทบของงานวิจัยที่มีตอ
วิชาชีพ
โดยรวม

ผลการประเมิน ผลการประเมิน ผลการประเมิน
จากนิสิต
จากบัณฑิต
จากผูใชบัณฑิต
ระดับ
ระดับ
ระดับ
คาเฉลี่ย ความพึง คาเฉลี่ย ความพึง คาเฉลี่ย ความพึง
พอใจ
พอใจ
พอใจ

4.14 มาก
4.43 มากที่สุด
4.14 มาก
4.43 มากทีส่ ุด

3.67 มาก
4.67 มากที่สุด
4.00 มาก
4.33 มากทีส่ ุด

4.00 มาก
3.67 มากที่สุด
4.67 มากทีส่ ุด
3.33 มาก

4.29 มากที่สุด 4.00

มาก

3.67

มาก

4.29 มากที่สุด 4.13

มาก

3.87

มาก

4.57 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 4.00
4.14 มาก 4.33 มากที่สุด 3.67
4.00 มาก 4.00 มาก 3.67

มาก

4.29 มากที่สุด 4.33 มากที่สุด 3.67

มาก

4.25 มากที่สุด 4.42 มากที่สุด 3.75

มาก

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส พ.ศ. 2555

มาก
มาก

89

ผลการประเมิน ผลการประเมิน ผลการประเมิน
จากนิสิต
จากบัณฑิต
จากผูใชบัณฑิต
ระดับ
ระดับ
ระดับ
คาเฉลี่ย ความพึง คาเฉลี่ย ความพึง คาเฉลี่ย ความพึง
พอใจ
พอใจ
พอใจ

ประเด็นการประเมิน

3) หลักสูตรที่มีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานทักษะทางปญญา
1. ความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน
2. การวางแผน วิเคราะห และสังเคราะห เพื่อแกปญ
 หาที่เกิดขึ้น
ในการปฏิบัติงาน
3. การเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
โดยรวม
4) หลักสูตรที่มีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่
2. มีการประเมินผลการดําเนินงานของตนเองและปรับปรุงใหมี
ประสิทธิภาพ
3. การมีภาวะผูนํา และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
4. สามารถทํางานรวมกับผูอื่นและปรับตัวเขากับองคกรได
โดยรวม
5) หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การมีทักษะในการวิเคราะหและคัดกรองขอมูล
2. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของในการ
ทํางาน
3. การมีทักษะดานการสือ่ สาร
โดยรวม
ความพึงพอใจโดยรวมทุกดาน

เกณฑของคาเฉลี่ย :

1.00-1.79
1.80-2.59
2.60-3.39
3.40-4.19
4.20-5.00

4.00

มาก

4.33 มากที่สุด 3.67

มาก

4.14

มาก

4.00

มาก

3.67

มาก

4.14
4.10

มาก

3.67
4.00

มาก

4.00
3.78

มาก
มาก

4.29 มากที่สุด 4.33 มากที่สุด 4.00

มาก

มาก

4.43 มากที่สุด 3.67

มาก

มาก

3.33 ปานกลาง

4.71 มากที่สุด 3.67 มาก 3.67
4.57 มากทีส่ ุด 4.67 มากที่สุด 4.00
4.36 มากทีส่ ุด 4.08 มาก 3.75

มาก

มาก
มาก

3.33

มาก

3.67

มาก

4.29 มากที่สุด 4.00

มาก

4.00

มาก

4.00 มาก 3.50
4.05 มาก 3.67
4.21 มากที่สุด 4.03

มาก

3.67
3.78
3.78

มาก

3.86

หมายถึงระดับความพึงพอใจ
หมายถึงระดับความพึงพอใจ
หมายถึงระดับความพึงพอใจ
หมายถึงระดับความพึงพอใจ
หมายถึงระดับความพึงพอใจ

มาก

มาก
มาก

มาก
มาก

นอยที่สุด
นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
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นอกจากนี้ผูประเมินไดมีขอเสนอแนะโดยรวม ดังนี้
ขอเสนอแนะจากนิสิต
1.) ภาควิชาฯ ปรับปรุงหลักสูตรใหชัดเจน
2.) ควรเปดใหทําแล็บได 24 ชม.
3.) ควรมีทุนสนับสนุนการวิจัยใหมากขึ้น
4.) ควรมีเครือ่ งมือที่จําเปนในการวิเคราะหแล็บ
5.) มีหองทํางาน โดยมีคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตเพียงพอ
6.) เพิ่มวิชาเลือกใหมากกวานี้
ขอเสนอแนะจากบัณฑิต
ตัวหลักสูตรควรมุงเนนการใหความรูเชิงวิชาการที่สอดคลองกับการทําวิจัย การใหความรูพื้นฐาน
การสรางกระบวนการคิดวิเคราะหและประยุกตความรูพื้นฐานสําหรับการทําวิจัย ทักษะการใชเครื่องมือ
สําหรับการทําวิจัย การติดตามงานวิจัยอยางสม่ําเสมอ ความกระหายที่จะเรียนรูสิ่งใหม ๆ เปนสิง่ ที่
หลักสูตรจะตองหลอหลอมใหบัณฑิตมีสิ่งเหลานี้
ขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิต
หลักสูตรควรมีรายวิชาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนใหนิสิตเพราะเมื่อจบไปแลวจําเปนตองใช
อยางมาก
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ภาคผนวก ฉ
ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร
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ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
[1] S. Musiri and G. Siopsis, Perturbative calculation of quasi-normal modes of arbrary
spin in Schwarzschild spacetime; Phys.Lett., B650 (2007) 279,.
[2] S. Musiri, S. Ness and G. Siopsis, Perturbative Calculation of Quasinormal Modes of
AdS Schwarzschild Black Holes, Phys.Rev., D73 (2006)
[3] G.Koutsoumbas, S. Musiri, E.Papantonopoulos and G. Siopsis, Quasi-normal modes of
electromagnetic perturbations of four-dimensional topological black holes with scalar hair,
JHEP 10 (2006) 006
[4] S. Musiri and G. Siopsis, On quasi-normal modes of Kerr black holes
[5] S. Musiri and G. Siopsis, Asymptotic form of Quasi-normal Modes of Large AdS
Black Holes,
[6] S. Musiri and G. Siopsis, Perturbative Calculation of Quasi-normal Modes of
Schwarzschild Black Holes, Class.Quant.Grav., 20 (2003) L285-L291
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[7] S. Musiri and G. Siopsis, Quasinormal Modes of Large AdS Black Holes, Phys.Lett.,
B563 (2003) 102.
[8] S. Musiri and G. Siopsis, Quantization of a self-interaction maximally charged string
Phys.Lett., B524 (2002) 192
[9] S. Musiri and G. Siopsis, Temperature of D3-branes off extremality, Phys.Lett., B504
(2001) 314
……………………………………………………………………………………………………
2. การนําเสนอผลงานวิจัย conference /abstract /proceedings
[1] S.Ponglertsakul and S.Musiri, Analytical Calculation of Quasinormal Modes for Nonrotating Kaluza-Klein Black Holes with Squashed Horizons, 37th Congress on Science and
Technology of Thailand, 2011
[2] O.Chabkaew and S. Musiri, Quasinormal Modes of Flat AdS Reissner-Nordstrom Black
Holes with the Maxwell Field Background in 3+1 Dimensions, Siam Physics Congress,
2011
……………………………………………………………………………………………………
3. บทความวิชาการ
1. หลุมดําในทฤษฎีสัมพัทธภาพ และ เทอโมไดนามิกสของหลุมดําม วารสารวิทยาศาสตร มศว
ปที่ 25 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2552) หนา 151…………………………..
4. หนังสือ ตํารา
เอกสารประกอบการสอนวิชา ฟส 341 แมเหล็กไฟฟา
5. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ไดรับ
1. ชื่อโครงการวิจัย … Asymptotic Calculation of Quasi-normal Modes of Large Anti de
Sitter
Black Holes …ระหวางป ก.ค.2546-มิ.ย.2549
2. ชื่อโครงการวิจัย Calculation of Quasi-normal Modes ระหวางป ต.ค.2547-ก.ย.2549
งบประมาณแผนดิน
3. ชื่อโครงการวิจัยQuasi-normal Modes and Frequency Calculation of Anti de Sitter Black
Holes ระหวางป ธ.ค.2549-พ.ย.2551
4. ชื่อโครงการวิจัย Analytic Calculation of Dirac Quasi-normal Modes of Black Holes
ระหวางป มี.ค.2551-ก.พ.2553 งบประมาณแผนดิน
5. ชื่อโครงการวิจัย Perturbative Calculation of Quasi-normal Modes of Black Holes
ระหวางป มี.ค.2552-.ก.พ.2554
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6. ชื่อโครงการวิจัย Calculation of Quasi-normal Modes and Phase Transition of
Topological
anti de Sitter Black Holes ระหวางมี.ค.2554-.ก.พ.2555 จากงบประมาณแผนดิน
…………………………………………………………………………………………………..
ภาระงานสอนที่มีอยูเดิม
ระดับ
รายวิชา
ปริญญาตรี
PY182 Physics Laboratory
PY272 Mathematics for Physics II
PY341 Electromagnetism I
PY455 Intro Gravitation
บัณฑิตศึกษา PY502 Mathematics for Physicists
PY503 Advanced Mathematics for Physicists
PY505 Topology and Geometry for Physicists
PY533 Advanced Electromagnetic Theory
PY556 Gravitation
PY621Statistical Mechanics
ภาระงานสอนในหลักสูตร
ลําดับที่
รายวิชา
1
PY502 Mathematics for Physicists
2
PY503 Advanced Mathematics for Physicists
3
PY505 Topology and Geometry for Physicists
4
PY533 Advanced Electromagnetic Theory
5
PY556 Gravitation
6
PY621Statistical Mechanics
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ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
สังกัด
เบอรตดิ ตอ
E-mail
สาขาที่เชี่ยวชาญ

นายทรงศักดิ์ พงษหิรัญ
อาจารย
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0-2649-5000 ตอ 8563
songsak@swu.ac.th
Magneto-optics, Renewable Energy

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาที่ไดรับ

สถานที่ศึกษา

ปริญญาเอก

B.Sc. (Physics)

ปริญญาโท

M.Sc. (Physics)

ปริญญาตรี

Ph.D. (Physics)

Moscow State University,
Russia
Moscow State University,
Russia
Moscow State University,
Russia

ปทจี่ บ
การศึกษา
2002
2004
2007

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1.) Buravtsova V. E., Guschin V. S., Kalinin Yu. E., Kirov S. A., Lebedeva E. V., Phonghirun
S., Sitnikov A. V., Syr'ev N. E. and Trofimenko I. T. Magnetooptical properties and FMR in
granular nanocomposites (Co84Nb14Ta2)x(SiO2)100-x // CEJP 2(4) 2004, 566-578
2.) Gan’shina E.A., Lebedeva E.V., Phonghirun S., Syr’ev N.E., Vyzulin S.A. Magnetooptical
properties and ferromagnetic resonance in multiplayer CoFeZr- a-Si films // II International
conference “ Electronics and applied physics”, Kyiv, Ukraine, 2006, 26 – 27.
3.) Gan’shina E.A., Kalinin Yu.E., Phonghirun S., Scherbak P.N., Tulsky I.I.,Vashuk
M.V.Optical and magneto-optical properties of {Co0.45Fe0.45Zr0.1/a-Si}n multilayers //
Journal of non-crystalline solids 2007, 353, 8-10.
4.) Gan’shina E. A., Perov N. S., Phonghirun S., Migunov V. E., Kalinin Yu. E., and Sitnikov
A. V. Enhancement of Magneto-Optical Response in Nanocomposite–Hydrogenated Amorphous
Silicon Multilayers // Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Fizicheskaya, 2008, Vol. 72,
No. 10, pp. 1455–1457.
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5.) ทรงศักดิ์ พงษหิรัญ, การศึกษาปรากฏการณทัศนศาสตรแมเหล็กของเคอรแบบตามขวางในแมเหล็ก
เฟอรโร, วารสารวิทยาศาสตร มศว ปที่ 27 ฉบับที่ 1 (2554) หนา 145-154
6.) Buravtsova V., Gan'shina E.A., Lebedeva E., Syr’ev N., Trofimenko I., Vyzulin S., Shipkova
I., Phonghirun S., Kalinin Y.E., Sitnikov A.V., The Features of TKE and FMR in
Nanocomposite-Semiconductor Multilayers, Solid State Phenomena Vols 168 - 169 (2011)
P.533-536
2. การนําเสนอผลงานวิจยั conference /abstract /proceedings
- Siam Physics Congress 2009/ Magnetooptical properties of granular nanocomposites
(Co84Nb14Ta2)x(SiO2)100-x
3. บทความวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………..
4. หนังสือ ตํารา
…………………………………………………………………………………………………..
5. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ไดรับ
1.) การศึกษาปรากฏการณทางทัศนศาสตร-แมเหล็กในสารแมเหล็กเฟอรโร ทุนสนับสนุนจากเงิน
งบประมาณเงินรายไดคณะวิทยาศาสตร ประจําป 2552 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.) การศึกษาศักยภาพพลังงานทดแทนในคณะวิทยาศาสตร มศว ทุนสนับสนุนจากเงินงบประมาณเงิน
รายไดคณะวิทยาศาสตร ประจําป 2554 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาระงานสอนที่มีอยูเดิม
ระดับ
รายวิชา
- ฟสิกสทั่วไป
ปริญญาตรี
- ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน
- ปฏิบัติการฟสิกสชั้นสูง
- พลังงานทดแทน
บัณฑิตศึกษา - ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา
- กลศาสตรควอนตัม
- ปรัชญาวิทยาศาสตร
ภาระงานสอนในหลักสูตร
ลําดับที่
1.

รายวิชา
ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา
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ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
สังกัด
เบอรตดิ ตอ
E-mail
สาขาที่เชี่ยวชาญ

นพมณี ศุภนาม
อาจารย
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0-2664-1000 ตอ 8160
nopmanee@swu.ac.th
Theoretical and phenomenological particle physics

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาที่ไดรับ

สถานที่ศึกษา

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ปร.ด.(ฟสิกส)
วท.ม.(ฟสิกส)
วท.บ.(ฟสิกส)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปที่จบ
การศึกษา
2553
2545
2542

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1.) K. Khosonthongkee, N. Supanam, Y. Yan, Th. Gutsche and Amand Faessler, N*(1440)
decays in a hybrid baryon model, Nucl. Phys. A 790 (2007) 518c
2.) N. Supanam, H. W. Fearing and Y. Yan, Baryon chiral perturbation theory with virtual
photons and leptons, JHEP11(2010) 124
2. การนําเสนอผลงานวิจัย conference /abstract /proceedings
1.) N. Supanam, Chiral perturbation theory with photons and leptons, Theory group seminar, 16
March 2009, TRIUMF, Canada
2.) N. Supanam, H. W. Fearing and Y. Yan, Baryon chiral perturbation theory with virtual
photons and leptons, The Siam Physics Congress(SPC2010), March 25-27 2010,
Kanchanaburi, Thailand
3.) N. Supanam, H.W. Fearing and Y. Yan, Neutron beta decay in baryon chiral perturbation
theory, The First Sino-Thai Symposium on High Energy Physics and Beyond, April 22-27
2011, Wuhan, P.R. China
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3. บทความวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………..
4. หนังสือ ตํารา
…………………………………………………………………………………………………..
งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ไดรับ
…………………………………………………………………………………………………..
ภาระงานสอนที่มีอยูเดิม
ระดับ
รายวิชา
ปริญญาตรี
ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป
ปฏิบัติการฟสิกสเบื้องตน 1
ฟสิกสสําหรับวิทยาศาสตรการแพทย
คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 2
บัณฑิตศึกษา คณิตศาสตรสําหรับนักฟสิกส
สัมมนาฟสิกส
ภาระงานสอนในหลักสูตร
ลําดับที่
รายวิชา
1
คณิตศาสตรสําหรับนักฟสิกส
2
กลศาสตรควอนตัม
3
ฟสิกสนิวเคลียรและอนุภาคมูลฐาน
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ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
สังกัด
เบอรติดตอ
E-mail
สาขาที่เชี่ยวชาญ

นายพงษแกว อุดมสมุทรหิรัญ
รองศาสตราจารย
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8562
pongkaew@swu.ac.th
ฟสิกส

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาที่ไดรับ

สถานที่ศึกษา

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

วท.ด.(ฟสิกส)
วท.ม.(ฟสิกส)
วท.บ.(ฟสิกส)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปที่จบ
การศึกษา
2544
2536
2532

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
วารสารในประเทศ
1.นพปฎล สุทธิศิริ, พงษแกว อุดมสมุทรหิรัญ , เชิดศักดิ์ คุณสมบัติ และ สมาน มงคลสกุลวงศ,"สมบัติทาง แสงของ
ฟลม ZnSe ที่ไดจากการเตรียมโดยวิธี PVD", วารสารวิทยาศาสตร มศว 1997; 13 :13-18.
2. ฐิติพงศ เครือหงส ,พงษแกว อุดมสมุทรหิรัญ, สมศักดิ์ มณีรัตนกูล และคณะ,”การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะ
ของตัวนํายวดยิง่ Y-Ba-CuO” ,วารสารวิทยาศาสตร มศว. ปที่ 23 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2550.
3.เกศริน มีมล และพงษแกว อุดมสมุทรหิรัญ”ผลของศักยของสารเจือที่มีตอความหนาแนนสถานะของตัวนํายวดยิ่ง
แบบคลื่นดี”,วารสารวิทยาศาสตร มศว. ปที่ 24 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2551 หนา 107-116.
4.จิรัฐติกานต หวังหุนกลาง และพงษแกว อุดมสมุทรหิรัญ,”พีคโคเฮียเรซที่บริเวณอุณหภูมิวิกฤตในตัวนํายวดยิ่งชนิด
คลื่นดี”,วารสารวิทยาศาสตร มศว. ปที่ 24 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2551 หนา 117-124.
5. ฐิติพงศ เครือหงส,ธัญนพ นิลกําจร,เสริมสุข รัดเรง, ณัฐพงศ แถมยิ้ม, ปยะพงษ ธรรมบํารุง, ศุภวัฒน ดวงรอด ,
พงษแกว อุดมสมุทรหิรัญ,การสรางแบบจําลองรถไฟฟา Maglev,วารสารวิทยาศาสตร มศว. ปที่ 25 ฉบับที่ 2
ธันวาคม 2551 หนา 90-100.
6.ธัญนพ นิลกําจร, พงษแกว อุดมสมุทรหิรัญ,เสริมสุข รัดเรง,วิวัฒน เครือวงศ, ฐิติพงศ เครือหงส, ณัฐนรี ดรุณ
เนตร, มณฑา เอี่ยมสมบูรณ,สรัญรส พจนธรรม,“ การคํานวณเชิงตัวเลขและสรางขดลวดสนามแมเหล็กแบบเฮลม
โฮลต” , วารสารวิทยาศาสตร มศว. ปที่ 26 ฉบับที่1, 2553 หนา 120-130.
7.มณฑา เอี่ยมสมบูรณ,ณัฐนรี ดรุณเนตร,สรัญรส พจนธรรม,ฐิติพงศ เครือหงส,ธัญนพ นิลกําจร, เสริมสุข รัดเรง,
พงษแกว อุดมสมุทรหิรัญ,“การศึกษาสมบัติทางฟสิกสของสาร Nd123 ที่ไดจากการเตรียมดวยกระบวนการหลอม”,
วารสารวิทยาศาสตร มศว. ปที่ 26 ฉบับที่ 1, 2553หนา 107-117.
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วารสารในระดับนานาชาติ
1.Udomsamuthirun P., Saengthien P., and Yoksan S.,”Transition temperature of proximity-effect antiferromagnetic
superconductor sandwiches”.Solid State Communications 1994; 89 : 453-457.
2.Udomsamuthirun P., Ratanaburi S., and Yoksan S.., ”Ratio 2 Δ 0 /kTc in High Temperature
Superconductors.”, J.Sci.Soc.Thailand 1996; 22 :169-172.
3.Ratanaburi S.,Udomsamuthirun P.and Yoksan S., ”Ratio 2 Δ 0 /kTc in van Hove Superconductor”, Journal of
Superconductivity 1996; 9: 485-486.
4.Udomsamuthirun P., Ratanaburi S., Saentalard N.and Yoksan S.,” Ratio 2 Δ 0 /kTc in BCS
Superconductor”, Journal of Superconductivity1996; 9: 603-604.
5.Ratanaburi S.,Udomsamuthirun P., Saentalard N.and Yoksan S., ”Gap-to-Tc Ratio
as a Function of the Fermi Level Shift”, Journal of Superconductivity 1997; 10, 1-2.
6. Udomsamuthirun P.,Yoksan S.and Crisan M., ”Effect of Orthorhombic Distortion and Second- Nearest Neighbor Hopping
on Gap-to-Tc Ratio”, Journal of Superconductivity1997; 10,189-191.
7. Krunavakarn B., Udomsamuthirun P., Yoksan S.and Crisan M., "The Gap-to-Tc Ratio within the van Hove Scenario",
Journal of Superconductivity1998; 11, 271-273.
8.Pakokthom C.,Krunarakarn B.,Udomsamuthirun P. and Yoksan S., "Reduced Gap Ratio of High-Tc Cuprates within the dWave Two-Dimensional Van Hove Scenario", Journal of Superconductivity 1998; 11,429-431.
9.Udomsamuthirun P.,"Effect of Pseudogap in High-Tc Superconductor", Physica Status Solidi (b) 2001; 226, 315-321.
10. Udomsamuthirun P.,Rakpanich S.,and Yoksan S.,”Effect of in-plane anisotropy on specific heat jump of MgB2 “, Physica
Status Solidi (b) 2003 : 240,591-595.
11. Udomsamuthirun P., Kumvongsa C.,.Burakorn A, Changkanarth P.and Yoksan S., Effect of Density of
state on Isotope Effect Exponent of Two-band Superconductors, PhysicaC 425(2005)149-154
12. Udomsamuthirun P., Changjan A., Kumvongsa C.and Yoksan S.,HC2 of anisotropy two-band superconductors in MgB2
by Ginzburg-Landau approach, Physica C 434(2006)62-66 .
13. Udomsamuthirun P.,Kumvongsa C.,Burakorn A.,and Changkanarth P. “Influence of Interband Interaction on Isotope Effect
Exponent of MgB2 Superconductors” Pramana Journal of Physics 66(2006)589-596.
14. Udomsamuthirun P., Influence of impurity on isotope coefficient of superconductors, Physica C 449,(2006) 100-103.
15.Udomsamuthirun P. and Supadanaison R., The spin exchange interaction effect on Tc equation of
anisotropic impure superconductors. Physica C 468(2008)929-931.
16. Udomsamuthirun P., Wanghunklang J., The ratio of normal state to superconducting state of spin lattice
relaxation rate of unconventional superconductors,469, (2009) 247-251.
17.Udomsamuthirun P., Peamsuwan R., Kumvongsa C., Investigate the effect of anisotropic order parameter on
the specific heat of anisotropic two-band superconductors, Physica C 469 (2009) 736–739.
18. Udomsamuthirun P.and Meemon K.,Effect of Impurities Scattering Potential on NMR relaxation rate in
impure d-wave superconductors, Physica C469 (2009) 1962-1965 .
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19.Udomsamuthirun P.,Kruaehong T.,Nilkamjon T.,Ratreng S.,”The new superconductors of YBaCuO
materials”, Journal of Superconductivity and Novel Magnetism 2010;23:1377-1380.
20. Changjan A., and Udomsamuthirun P.”Critical magnetic field ratio of anisotropic magnetic
superconductors”, Physica C 2011; 471:23-25.
21. Changjan A., and Udomsamuthirun P ,”The critical magnetic field of anisotropic two-band magnetic
superconductors, Solid state communication(2011). 151 (14-15), pp. 988-992
22. Sujinnapram S., Udomsmuthirun P., Kruaehong T., Nilkamjon T., Ratreng S., The XRD spectra of new
YBaCuO superconductors,Bulletin journal of material science (2011).

……………………………………………………………………………………………………
1. การนําเสนอผลงานวิจัย conference /abstract /proceedings
การประชุมในประเทศ
1.นพปฎล สุทธิศิริ, พงษแกว อุดมสมุทรหิรัญ , เชิดศักดิ์ คุณสมบัติ และ สมาน มงคลสกุลวงศ,"สมบัติทาง แสงของ
ฟลม SiC", วทท 2538.
2. พงษแกว อุดมสมุทรหิรัญ และ อดุลย บุราคร ,"อัตราสวนของชองวางพลังกับอุณหภูมิวิกฤติของตัวนํายวดยิ่ง
MgB2 ", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 41 (2546),261-267.
3.พงษแกว อุดมสมุทรหิรัญ,ศรีกมล ดอกเข็มกลาง,เฉลิมพงค คําวงคษา, สมศักดิ์ มณีรัตนะกุล,
ผลของศักยของอันตรกิริยาแบบ3 หลุมตอสัมประสิทธิ์ไอโซโทปของตัวนํายวดยิ่งอุณหภูมิสูง, 31st Congress on
Science and Technology of Thailand at Suranaree University of Technology, 18 – 20 October 2005.
4.พงษแกว อุดมสมุทรหิรัญ,เฉลิมพงษ คัมวงษา,อดุลย บุราคร,ปริญญา ชังคะนารถ,สมศักดิ์ มณีรัตนะกุล, ผลของ
อันตรกิริยาระหวางแถบที่มีตอสัมประสิทธิ์ไอโซโทปของตัวนํายวดยิ่งแมกนีเซียมไดโบไรด, 31st Congress on Science
and Technology of Thailand at Suranaree University of Technology, 18 – 20 October 2005.
5.การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 11-12 กันยายน
2551.
6.พงษแกว อุดมสมุทรหิรัญ,จิรัฐติกานต หวังหุนกลาง,เกศริน มีมลมพีคโคเฮียเรนซที่บริเวณอุณหภูมิวกิ ฤติในตัวนํา
ยวดยิ่งชนิดเอสที่มีสารเจือ,งานประชุมศรีนครินทรวิโรฒวิชาการครั้งที่ 3 ,21-22 มกราคม 2552 ,177-183.
การประชุมในระดับนานาชาติ
1. Onnom S.,Sonkrua S.,Payoogthum S.,Wongratanaphish D.,Supaphol P.Udomsamuthirun P.,Nilkamjon
T.,and Ratreng S.,Synthesis of LiNBO3 powders by Citrate gel method,SmartMat08&IWOFM-2, 22-25 April
2008,Chaimai,Thailand.
ผลงานฉบับเต็มตีพิมพใน Advanced Materials Research Vols. 55-57 (2008) pp 153-156.
2. T. Nilkamjon, T.Kruaehong,and P.Udomsamuthirun, Synthesis of mixed Y123 with Y211 by melt
processing , SDSE(2008) 8-10 April 2009, Bangkok, Thailand
3. Nilkamjon T., Kruaehong T.,Sujinnapram S.,Udomsamuthirun P. et al.”The characterization of the
(Y / Nd ) Ba2Cu3O7 −δ composite superconductor” ,2nd ICAS & 3rd STGMS, 24-25 March 2554,
Souphanouvong University, Luang Prabang ,Lao People's Democratic Republic.
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4.Kruaehong T., Udomsamuthirun P., Sujinnapram S., Nilkamjon T., Ratreng S., Khruawong W.” Investigate
the characterization of Y7-11-18 superconductor “,2nd ICAS & 3rd STGMS, 24-25 March
2554,Souphanouvong University , Luang Prabang ,Lao People's Democratic Republic.
5. Booniad W. and Udomsamuthirun P.” The proximity effect in superconductor/ferromagnet bilayer”, 2nd
ICAS & 3rd STGMS, 24-25 March 2554,Souphanouvong University , Luang Prabang ,Lao People's
Democratic Republic.
6. Changjan A. and Udomsamuthirun P.”Investigate the upper critical magnetic field of Fe-based
superconductors”, 2nd ICAS & 3rd STGMS, 24-25 March 2554,Souphanouvong University , Luang Prabang
,Lao People's Democratic Republic.
7. Seechumsang J.and Udomsamuthirun P. “Effect of hybridization on the specific heat jump of two-band
superconductor “, 2nd ICAS & 3rd STGMS, 24-25 March 2554,Souphanouvong University , Luang Prabang
,Lao People's Democratic Republic.
8.Niyomsilpchai N., Changjan A and Udomsamuthirun P.”Upper critical magnetic field of type1.5
superconductor by Ginzburg-Landua approach “, 2nd ICAS & 3rd STGMS, 24-25 March 2554,
Souphanouvong University , Luang Prabang , Lao People's Democratic Republic.

……………………………………………………………………………………………………
3. บทความวิชาการ
1. บทความวิชาการ เรื่อง “ผลของสารเจือที่มีตออุณหภูมิวิกฤติของตัวนํายวดยิง่ ”, วารสารวิทยาศาสตร มศว ปที่ 23
ฉบับที่ 1(2550) 137-148.
2. บทความวิชาการ เรื่อง “ภาวะผูนําแบบควอนตัม”, วารสารธุรกิจปริทัศน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
…………………………………………………………………………………………………..

4. หนังสือ ตํารา
…………………………………………………………………………………………………..
5. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ไดรับ
ชื่อโครงการ

ระยะเวลาเริ่มตนสิ้นสุด
1.การสังเคราะหตัวนํายวดยิ่ง
ตุลาคม 2548 ถึง
YbaCuO ดวยวิธี solid state reaction กันยายน 2549
2.การออกแบบและพัฒนาเครื่องวัด ตุลาคม 2547 ถึง
สภาพนําไฟฟาในยานอุณหภูมิต่ํา
กันยายน 2548
3.ศูนยความเปนเลิศ หนวยวิจัยฟสิกส มกราคม 2550ประสานมิตร
ธันวาคม 2550
4.สมบัติบางประการของตัวนํายวดยิ่ง 2479-2551
ที่มีสารเจือ

สถานะ
หัวหนาโครงการ
(แลวเสร็จ)
หัวหนาโครงการ
(แลวเสร็จ)
หัวหนาโครงการ
(แลวเสร็จ)
หัวหนาโครงการ
(แลวเสร็จ)

แหลงทุน
(จํานวนเงิน)
งบประมาณรายได มศว
(100,000)
งบประมาณแผนดินประจําป
2548(50,000 บาท)
งบประมาณรายได มศว
(240,000)
ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหมสกวสกอ.(330,000 บาท)
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ชื่อโครงการ
5.ผลของสารเจือที่มีตอสัมประสิทธิ์
ของไอโซโทปของตัวนํายวดยิ่ง
อุณหภูมิสูง
6.สมบัติบางประการของตัวนํายวดยิ่ง
แมกนีเซียมไดโบไรด
7.การคํานวณและสรางขดลวดเฮลม
โฮ
8.ศูนยความเปนเลิศ หนวยวิจัยฟสิกส
ประสานมิตร
9.การศึกษาความสอดคลองของ
วัฒนธรรมองคกรกับเครื่องมือการ
จัดการในมหาวิทยาลัยเอกชนในเขต
กรุงเทพและปริมลฑล
10.สมบัติทางฟสิกสของตัวนํายวดยิ่ง
Y123
11.การเตรียมตัวนํายวดยิ่งแบบฟลม
12.การศึกษาตัวนํายวดยิ่ง YBaCuO

ระยะเวลาเริ่มตนสิ้นสุด
2547-2549

สถานะ
หัวหนาโครงการ
(แลวเสร็จ)

แหลงทุน
(จํานวนเงิน)
ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหมสกว.สกอ(330,000 บาท)

2545-2547

หัวหนาโครงการ
(แลวเสร็จ)
ผูรวมโครงการ
(แลวเสร็จ)
หัวหนาโครงการ
(แลวเสร็จ)
ที่ปรึกษา
(แลวเสร็จ)

ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหมสกว.
(330,000 บาท)
งบประมาณรายได มศว
(50,000)
งบประมาณรายได มศว
(150,000)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ(30,000)

หัวหนาโครงการ
(แลวเสร็จ)
ที่ปรึกษา
(กําลังดําเนินการ)
หัวหนาโครงการ
(แลวเสร็จ)

ThEP (สกอ) (1,200,000)

2551-2552
2551- 2552
2551-2552

2551-2552
2551-2552
2552-2553

งบประมาณรายได คณะ
วิทยาศาสตร (50,000)
ThEP (สกอ) (860,000)

ภาระงานสอนที่มีอยูเดิม
ระดับ
รายวิชา
ฟสิกสทั่วไป 1 และ 2 , Lab ฟสิกสทั่วไป 1 และ 2, Lab ฟสิกสขั้นสูง , ฟสิกสของคลื่น,
ปริญญาตรี
บัณฑิตศึกษา

ฟสิกสของของแข็ง, กลศาสตร 2, กลศาสตรควอนตัม
กลศาสตร 1 และ 2 ฟสิกสสถิติ ฟสิกสของของแข็ง
ตัวนํายวดยิ่ง ฟงกกรีนในของแข็ง ฟสิกสของหลายอนุภาค
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ภาระงานสอนในหลักสูตร
ลําดับที่
ฟสิกสของของแข็ง
1
กลศาสตร 1
2
กลศาสตร 2
3
4
5
6

รายวิชา

ตัวนํายวดยิ่ง
ฟงกกรีนในของแข็ง
ฟสิกสของหลายอนุภาค
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ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
สังกัด
เบอรติดตอ
E-mail
สาขาที่เชี่ยวชาญ

นายเขม พุมสะอาด
อาจารย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส
0-2664-1000 ตอ 8160
kem@swu.ac.th
ฟสิกสอนุภาคมูลฐาน

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาที่ไดรับ

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

Dr.rer.nat. (Physics)
วท.ม. (ฟสิกส)
วท.บ. (ฟสิกส)

สถานที่ศึกษา
University of Tuebingen,
Germany
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปที่จบ
การศึกษา
2549
2543
2541

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
• K. Pumsa-ard, V. E. Lyubovitskij, T. Gutsche, A. Faessler and S. Cheedket,
“Electromagnetic nucleon Delta transition in the perturbative chiral quark model”, Phys.
Rev. C 68, 015205 (2003) [arXiv:hep-ph/0304033]
• Y. Yan, K. Pumsa-ard, R. Tegen, T. Gutsche, V. E. Lyubovitskij and A. Faessler,
“Nucleon nucleon high-energy scattering”, Int. J. Mod. Phys. E 12, 367 (2003)
• S. Cheedket, V. E. Lyubovitskij, T. Gutsche, A. Faessler, K. Pumsa-ard and Y. Yan,
“Electromagnetic form factors of the baryon octet in the perturbative chiral quark model”,
Eur. Phys. J. A 20, 317 (2004) [arXiv:hep-ph/0212347]
• K. Khosonthongkee, V. E. Lyubovitskij, T. Gutsche, A. Faessler, K. Pumsa-ard, S.
Cheedket and Y. Yan, “Axial form factor of the nucleon in the perturbative chiral quark
model”, J. Phys. G 30, 793 (2004) [arXiv:hep-ph/0403119]
• Y. B. Dong, A. Faessler, T. Gutsche, J. Kuckei, V. E. Lyubovitskij, K. Pumsa-ard and
P. Shen, “Nucleon polarizabilities in the perturbative chiral quark model”, J. Phys. G 32,
203 (2006) [arXiv:hep-ph/0507277]
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• Faessler, T. Gutsche, V. E. Lyubovitskij and K. Pumsa-ard, “Chiral dynamics of baryons
in a covariant quark model”, Prog. Part. Nucl. Phys. 55, 12 (2005)
• C. Dib, A. Faessler, T. Gutsche, S. Kovalenko, J. Kuckei, V. E. Lyubovitskij and K.
Pumsa-ard, “The neutron electric dipole form factor in the perturbative chiral quark
model”, J. Phys. G 32, 547 (2006) [arXiv:hep-ph/0601144]
• K. Pumsa-ard, W. Uchai and Y. Yan, “Meson exchange theory for high energy protonproton scattering”, Int. J. Mod. Phys. E 15, 109 (2006)
• Faessler, T. Gutsche, M. A. Ivanov, J. G. Korner, V. E. Lyubovitskij, D. Nicmorus and
K. Pumsa-ard, “Magnetic moments of heavy baryons in the relativistic three-quark
model”, Phys. Rev. D 73, 094013 (2006) [arXiv:hep-ph/0602193]
• Faessler, T. Gutsche, V. E. Lyubovitskij and K. Pumsa-ard, “Chiral dynamics of baryons
in a Lorentz covariant quark model”, Phys. Rev. D 73, 114021 (2006) [arXiv:hepph/0511319]
• Faessler, T. Gutsche, B. R. Holstein, V. E. Lyubovitskij, D. Nicmorus and K. Pumsaard, “Light baryon magnetic moments and N Delta gamma transition in a Lorentz
covariant chiral quark approach”, Phys. Rev. D 74, 074010 (2006) [arXiv:hepph/0608015]
• J. Kuckei, C. Dib, A. Faessler, T. Gutsche, S. Kovalenko, V. E. Lyubovitskij and K.
Pumsa-ard, “Strong CP violation and the neutron electric dipole form factor”, Phys.
Atom. Nucl. 70, 349-357 (2007) [arXiv:hep-ph/0510116]
• K. Pumsa-ard, T. Intraprasart and A. Loetphattharasirirot, “EM form factors of the
nucleon in terms of quarks and mesons”, Thai J. of Physics, series 4, 213 (2009)
2. การนําเสนอผลงานวิจัย conference /abstract /proceedings
• Kem Pumsa-ard, Valery Lyubovitskij, Thomas Gutsche and Amand Faessler, “The NDelta-gamma transition in the perturbative chiral quark model”, Spring Meeting of the
German Physical Society, 17-21 March 2003, University of Tuebingen, Tuebingen,
Germany
• Kem Pumsa-ard, Valery Lyubovitskij, Thomas Gutsche and Amand Faessler,
“Electromagnetic N to Delta transition in the perturbative chiral quark model”, Spring
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•

•

•

•

Meeting of the German Physical Society, 8-12 March 2004, University of Cologne,
Cologne, Germany
Kem Pumsa-ard, Valery Lyubovitskij, Thomas Gutsche and Amand Faessler,
“Electromagnetic form factors of the nucleon in the perturbative chiral quark model”,
Spring Meeting of the German Physical Society, 4-9 March 2005, Humboldt-University
Berlin, Berlin, Germany
K. Pumsa-ard, T. Intraprasart and A. Loetphattharasirirot, “Electromagnetic Form Factors
of the Nucleon in Terms of Quarks and Mesons”, Siam Physics Congress 2008
(SPC2008), 20-22 March 2008, Khao Yai, Nakhon Ratchasima, Thailand
Faessler, T. Gutsche, B. R. Holstein, V. E. Lyubovitskij and K. Pumsa-ard,
“Electromagnetic Form Factors of the Octet Baryons in a Lorentz Covariant Chiral Quark
Approach”, Siam Physics Congress 2009 (SPC2009), 19-21 March 2009, Cha-am,
Phetchburi, Thailand
K. Pumsa-ard, “Nucleon properties in the perturbative chiral quark model”, Sino-Thai
2011 Symposium on High Energy Physics and Beyond, 22-27 April 2011, Wuhan,
People's Republic of China

3. บทความวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………..
4. หนังสือ ตํารา
…………………………………………………………………………………………………..
5. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ไดรับ
• ทุนอุดหนุดการวิจัยจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ประเภททุน
Young Blood สําหรับทําโครงการวิจัยเรื่อง “ฟอรมแฟกเตอรเชิงแมเหล็กไฟฟาของนิวคลีออน
ในรูปแบบของควารกและมีซอน” เปนระยะเวลา 1 ป ตั้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือน
กุมภาพันธ พ.ศ. 2552
• ทุนอุดหนุนการวิจัยจากโครงการความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของ
อาจารยรุนใหม สําหรับทําโครงการวิจัยเรื่อง “สมบัติของแบริออนและผลของกลุมหมอกเมซอน
ในแบบจําลองควารก” เปนระยะเวลา 2 ป ตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 14
พฤษภาคม พ.ศ. 2553
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ภาระงานสอนที่มีอยูเดิม
ระดับ
ปริญญาตรี

รายวิชา
PY101 Introductory Physics I
PY181 Introduction Physics Laboratory I
PY102 Introductory Physics II
PY182 Introduction Physics Laboratory II
PY271 Mathematics for Physics I
PY272 Mathematics for Physics II
PY454 Elementary particle Physics
PY455 Introduction to Gravitation and Theory of
Relativity

บัณฑิตศึกษา

PY512 Classical Mechanics
PY552 Quantum Mechanics
PY553 Advanced Quantum Mechanics
PY651 New Frontiers of Physics
SC691 Seminar

ภาระงานสอนในหลักสูตร
ลําดับที่
รายวิชา
1
PY512 Classical Mechanics
2
PY552 Quantum Mechanics
3
PY651 New Frontiers of Physics
4
SC691 Seminar
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ภาคผนวก ช
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรเดิม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
เริ่มเปดรับนิสิตในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
สาระสําคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เปน
หลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุงใหเปนไปตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai
Qualifications Framework for Higher Education; TQF:HEd) ในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตร และกรรมการพัฒนาหลักสูตร ไดรวมกันจัดทํามาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน
ของคุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟสกิ ส เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
สําหรับโครงสรางหลักสูตรไดมีการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาเพื่อใหนิสิตไดเริ่มตนทําปริญญานิพนธที่
เร็วขึน้ มีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาโดยในหมวดวิชาบังคับและวิชาเลือกจากเดิมกําหนดใหเรียนวิชา
บังคับ 14 หนวยกิต และวิชาเลือกไมนอยกวา 13 หนวยกิต เปลี่ยนแปลงใหมเปนกําหนดใหเรียนวิชา
บังคับ 21 หนวยกิต และวิชาเลือกไมนอยกวา 6 หนวยกิต และมีการเพิ่มรายวิชาเลือกในกลุมพลังงาน
ทดแทน และวัสดุศาสตร และมีการเปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชาในบางวิชาตามขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิ โดยมีตารางที่เแสดงรายละเอียดการปรับปรุง ดังนี้
1. ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552
เกณฑ สกอ พ.ศ. โครงสรางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2548
2554
รายละอียด
หนวยกิต
หนวยกิต
รายละเอียด
หนวยกิต
ไมนอยกวา
1. หมวดวิชาบังคับ
14
1. หมวดวิชาบังคับ
21
12 หนวยกิต
1.1 วิชาเอกบังคับ
12
1.2 วิชาแกน
2
2. หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา 13
2. หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา 6
2.1 วิชาบังคับเลือก
7
2.2 วิชาเอกเลือก
6
12
3. ปริญญานิพนธ
12
3. ปริญญานิพนธ
12
36
รวม
ไมนอยกวา 39
รวม
ไมนอยกวา 39
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2. รายละเอียดการปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552
ไมมี

ฟส 541
PY 541

ไมมี

ฟส 542
PY 542

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
พลังงานทดแทนและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Renewable Energy and Environment
ความสําคัญและแหลงที่มาของพลังงาน
การเปลี่ยนรูปพลังงาน ประเภทของพลังงาน
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน พลังงาน
แสงอาทิตย ไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง
พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานน้ํา
พลังงานคลื่น พลังงานความรอนใตพิภพ
พลังงานกับสิ่งแวดลอม การอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม มลพิษจากการ
ผลิตพลังงาน ภาวะโลกรอน
เซลลแสงอาทิตย
3(2-2-5)
Solar Cell
ทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟาของการแผรังสี
จากดวงอาทิตย การเปลี่ยนรูปพลังงาน
แสงอาทิตย ปรากฏการณโฟโตโวลเตอิค
ทฤษฎีสารกึ่งตัวนํา หลักการของเซลล
แสงอาทิตย ประเภทและวัสดุของเซลล
แสงอาทิตย กระบวนการผลิตเซลล
แสงอาทิตย ประสิทธิภาพของเซลล
แสงอาทิตย การประยุกตใชและพัฒนาระบบ
เซลลแสงอาทิตย
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หมายเหตุ
เพิ่มรายวิชา

เพิ่มรายวิชา

112

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552
ไมมี

ฟส 543
PY 543

ไมมี

ฟส 561
PY 561

ไมมี

ฟส 664
PY 664

ไมมี

ฟส 668
PY 668

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
เทคโนโลยีชีวมวล
3(3-0-6)
Biomass Technology
ศักยภาพและแหลงพลังงานชีวมวล
องคประกอบทางฟสิกสของชีวมวล คาความ
รอน ประเภทของชีวมวล การแปรรูป
พลังงานทางเคมีความรอนและทางชีวเคมี
เทคโนโลยีแกสชีวภาพ เทคโนโลยีไบโอเอทา
นอล เทคโนโลยีไบโอดีเซล
วัสดุศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Materials Science
ความรูพื้นฐานดานผลิกศาสตร แรงยึด
เหนี่ยวในของแข็ง ตําหนิ ความเชื่อมโยง
ระหวางโครงสรางพันธะและสมบัติของวัสดุ
สมบัติเชิงกล เชิงความรอน เชิงไฟฟา และ
เชิงแสงของวัสดุ
การใชเครื่องมือเพื่อวิเคราะหฟลมบาง
3(3-0-6)
Instrumentation for Thin Film Analysis
ฟสิกสพื้นฐานของการวัด เทคนิคการวัด
และการวิเคราะหขอมูล เทคนิคสเปกตรัม
แบบการดูดกลืนและการปลดปลอย
เทคนิคการเลีย้ วเบนและการกระเจิง การใช
เครื่องมือเพื่อวิเคราะหฟลมบางเชิงพืน้ ผิว
องคประกอบเชิงเคมีและเชิงโครงสราง
เทคโนโลยีฟลม บาง
3(3-0-6)
Thin Films Technology
ความรูและเทคนิคการเตรียมฟลมบางดวย
วิธีกายภาพและเคมี กลไกการเกิดฟลมบาง
การวิเคราะหสมบัติเชิงกล เชิงไฟฟา
โครงสรางชนิดและองคประกอบของฟลม
บาง

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส พ.ศ. 2555

หมายเหตุ
เพิ่มรายวิชา

เพิ่มรายวิชา

เพิ่มรายวิชา

เพิ่มรายวิชา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552
ไมมี

ไมมี

ฟส 669
PY 669

ฟส 697
PY 697

ฟส 532 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา ฟส 532
4(4-0-8)
PY 532
PY 532 Electromagnetic
Theory
ไฟฟาสถิต ปญหาคา
ขอบเขต และฟงกชัน
กรีน มัลติโพล ไดอิ
เล็กทริก แมเหล็กสถิต
สมการแมกซเวลลและ
กฎอนุรักษ คลื่น
แมเหล็กไฟฟาและการ
แผคลื่นแมเหล็กไฟฟา
การกระเจิง การ
เลี้ยวเบน การแผรังสี
โดยประจุที่เคลื่อนที่

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หมายเหตุ
เพิ่มรายวิชา
ฟสิกสพอลิเมอร
3(3-0-6)
Polymer Physics
โครงสรางของพอลิเมอร โครงรูปของพอลิ
เมอรเสนเดี่ยวอุณหพลศาสตรของพอลิเมอร
ผสมและสารละลายพอลิเมอร พอลิเมอร
โครงขายและแบบเจล สมบัติเชิงกลของพอ
ลิเมอร
หัวขอพิเศษทางฟสิกส 2
3(3-0-6) เพิ่มรายวิชา
Special Topics in Physics 2
ศึกษาหัวขอที่นาสนใจในวิชาฟสิกสหรือสาขา
ที่เกี่ยวของ ตามกําหนดของภาควิชาฟสิกส
ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา
4(4-0-8) 1. เปลี่ยนแปลง
คําอธิบาย
Electromagnetic Theory
ไฟฟาสถิต ปญหาคาขอบเขตและฟงกชัน รายวิชา
กรีน มัลติโพล ไดอิเล็กทริก แมเหล็กสถิต
สมการแมกซเวลลและกฎอนุรักษ คลื่น
แมเหล็กไฟฟาและการแผคลื่น
แมเหล็กไฟฟา การกระเจิง การเลี้ยวเบน
การแผรังสีโดยประจุที่อัตราเร็วเปลี่ยนแปลง
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หมายเหตุ
ฟส 514 กลศาสตรของไหล
ฟส 514 กลศาสตรของไหล
3(3-0-6) 1. เปลี่ยนแปลง
คําอธิบาย
PY 514 Fluid Mechanics
3(3-0-6)
รายวิชา
PY 514 Fluid Mechanics
มุมมองเชิงความตอเนื่องและสมการการ
มุมมองเชิงความ
เคลือ่ นที่ของของไหล ของไหลสถิต การ
ตอเนื่องและสมการการ
อนุรกั ษมวล การไหลที่ปราศจากความหนืด
เคลื่อนที่ ของไหลสถิติ
ทฤษฎีควบคุมปริมาตร สมการนาเวียรการอนุรักษมวล การ
สโตกร และการไหลที่มีความหนืด การ
ไหล
วิเคราะหเชิงมิติ ความวนและการไหลเวียน
แบบปราศจากความ
การไหลศักย ชั้นขอบลามินา ระเบียบวิธี
หนืด ทฤษฏีควบคุม
ผลเฉลยชั้นขอบ ความตึงผิวและผลกระทบ
ปริมาตร สมการนา
ตอการไหล การไหลปนปวน
เวียร-สโตร และการ
ไหลแบบ
มีความหนืด การ
วิเคราะหเชิงมิติ ความ
วนและการไหลเวียน
การไหลศักย ชั้นขอบลา
มินา
ระเบียบวิธีผลเฉลยชัน้
ขอบ ความตึงผิวและ
ผลกระทบตอการไหล
การไหลปนปวน
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ฟส 515 ผลิกศาสตรรังสีเอกซข้นั สูง
ฟส 515 ผลึกศาสตรทางรังสี
3(3-0-6)
เอกซขั้นสูง 3(3-0-6)
PY 515 Advanced X-Ray Crystallography
PY 515 Advanced X-Ray
สัณฐานวิทยาของผลึก ดัชนีมิลเลอร การ
Crystallography
วัดมุมของผลึก ฉายาผลึก โครงสราง
สัณฐานวิทยาของผลึก
ระเบียบภายในผลึกใน 1, 2 และ 3 ทิศทาง
ดัชนีมิลเลอร การวัดมุม
สมมาตร พอยทกรุป สเปซกรุป ผลิก
ของผลึก ฉายาผลึก
ศาสตรรังสีเอกซ การวิเคราะหโครงสราง
โครงสรางอันเปน
ทางผลิกศาสตรดวยเทคนิคการทดลองขั้นสูง
ระเบียบภายในผลึกใน
1, 2 และ 3 ทิศทาง
สมมาตร พอยทกรุป
สเปซกรุป ผลิกศาสตร
ทางรังสีเอกซ การ
วิเคราะหโครงสรางทาง
ผลิกศาสตรจากเทคนิค
การทดลองขั้นสูง
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หมายเหตุ
1. เปลี่ยนแปลง
ชื่อวิชา
2. เปลี่ยนแปลง
คําอธิบาย
รายวิชา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552
ฟส 554 ทฤษฎีควอนตัมของ
ระบบหลายอนุภาค
เบื้องตน 3(3-0-6)
PY 554 Introduction to
Quantum Theory of
Many Particle
Systems
ควอนไทเซชันอันดับที่
สอง การทบทวนอุณ
หพลศาสตรและ
กลศาสตรสถิติ สถานะ
พื้น
ของระบบเฟอรมิ ระบบ
โบส ทฤษฎีเพอรเทอร
เบชันสําหรับปญหา
ระบบหลายอนุภาคที่
อุณหภูมิจํากัด การ
ประยุกตกับระบบหลาย
อนุภาค
วท 611 ระเบียบวิธีวิจัย
1(0-2-1)
SC 611 Research
Methodology
เทคนิคการสืบคนและ
วิเคราะหขอมูลจาก
เอกสารและฐานขอมูล
การเขียนโครงรางวิจัย
และการเตรียมเอกสาร
วิจัยทางวิทยาศาสตร
เพื่อเผยแพรผลงาน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ฟส 554 ทฤษฎีควอนตัมเบื้องตนของระบบหลาย
อนุภาค
3(3-0-6)
PY 554 Introduction to Quantum Theory of Many
Particle Systems
ควอนไทเซชันอันดับที่สอง การทบทวนอุณ
หพลศาสตรและกลศาสตรสถิติ สถานะพื้น
ของระบบเฟอรมิ ระบบโบส ทฤษฎีเพอร
เทอรเบชันของปญหาระบบหลายอนุภาคที่
อุณหภูมิหนึ่ง การประยุกตกับระบบหลาย
อนุภาค

หมายเหตุ
1. เปลี่ยนแปลง
ชื่อวิชา
2. เปลี่ยนแปลง
คําอธิบาย
รายวิชา

ฟส 601 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับนักฟสิกส 1(0-2-1)
PY 601 Research Methodology for Physicists
การตั้งสมมติฐานสําหรับงานวิจัย เทคนิค
การสืบคนและวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร
และฐานขอมูล การเขียนขอเสนอโครงราง
งานวิจัย การเตรียมเอกสารงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตรเพื่อเผยแพรผลงาน
จรรยาบรรณการวิจัย

1. เปลี่ยนแปลง
รหัสวิชา
2. เปลี่ยนแปลง
ชื่อวิชา
3. เปลี่ยนแปลง
คําอธิบาย
รายวิชา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ฟส 613 ฟสิกสพื้นผิว
ฟส 613 ฟสิกสพื้นผิว
3(3-0-6)
PY 613 Surface Physics
3(3-0-6)
PY 613 Surface Physics
ผลึกวิทยาพื้นผิว อุณหพลศาสตรและ
ผลึกวิทยาพื้นผิว อุณ
กลศาสตรสถิติของพื้นผิว โครงสรางทาง
หพลศาสตรและ
อิเล็กทรอนิกสของพืน้ ผิว การสรางของ
กลศาสตรสถิติของ
พื้นผิวใหม โครงสรางของชั้นที่ถูกดูดซับ
พื้นผิว โครงสรางทาง
การเปลี่ยนเฟสบนพื้นผิวบทบาทของพื้นผิว
อิเล็กทรอนิกสพื้นผิว
ฟสิกสในการทําวัสดุนวัตกรรม ระบบ
การสรางใหมของพืน้ ผิว
สุญญากาศทีม่ ีระดับสูงยิ่ง วิธีวิเคราะห
พื้นผิว
ระบบสุญญากาศ
ระดับสูงยิ่ง วิธีการ
ทดลองเพื่อศึกษา
โครงสรางพื้นผิว
โครงสรางของชั้นที่ถูก
ดูดซับ และการเปลี่ยน
เฟสบนพื้นผิว

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส พ.ศ. 2555

หมายเหตุ
1. เปลี่ยนแปลง
คําอธิบาย
รายวิชา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ฟส 618 ฟสิกสพลาสมาและการ ฟส 618 ฟสิกสพลาสมาและการประยุกต
ประยุกต 3(3-0-6)
3(3-0-6)
PY 618 Plasma Physics and Applications
PY 618 Plasma Physics and
Applications
หลักการของพลาสมา การเคลื่อนที่ของ
หลักการของพลาสมา
อนุภาคเดี่ยว ทฤษฎีการไหลของพลาสมา
การเคลื่อนที่ของ
คลื่นพลาสมา ความสมดุลและเสถียรภาพ
อนุภาคเดี่ยว ทฤษฎี
ทฤษฎีจลน ผลกระทบแบบไมเชิงเสน
ของไหลของพลาสมา
เทคโนโลยีพลาสมา พลาสมาเชิง
คลื่นพลาสมา ความ
อุตสาหกรรม และการประยุกตสําหรับ
สมดุลและเสถียรภาพ
เทคโนโลยีฟวชัน
ทฤษฎีจลน ผลกระทบ
แบบไมเชิงเสน
เทคโนโลยี พ ลาสมา
พ ล า ส ม า เ ชิ ง
อุตสาหกรรม และการ
ป ร ะ ยุ ก ต สํ า ห รั บ
อุปกรณฟวชัน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส พ.ศ. 2555

หมายเหตุ
1. เปลี่ยนแปลง
คําอธิบาย
รายวิชา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ฟส 622 เอกภพวิทยา
ฟส 622 จักรวาลวิทยา
3(3-0-6)
PY 622 Cosmology
3(3-0-6)
PY 622 Cosmology
ประวัติทางความคิดเกี่ยวกับเอกภพ
ประวัติทางความคิด
ทบทวนดานสังเกตการณ แรงโนมถวงนิว
เกี่ยวกับจักรวาล
ตัน แบบจําลองเอกภพของนิวตัน รูปทรง
ทบทวนดาน
เรขาคณิตของเอกภพ พารามิเตอรของการ
สังเกตการณ ความโนม
สังเกตการณ อายุของเอกภพ ความ
ถวงนิวตัน แบบจําลอง
หนาแนนของเอกภพและสสารมืด รังสี
จักรวาลของนิวตัน
คอสมิกไมโครเวฟพื้นหลัง เอกภพเมื่อ
รูปทรงเรขาของเอกภพ
แรกเริ่ม กําเนิดของธาตุมวลเบา เอกภพที่
พารามิเตอรของการ
พองตัว โครงสรางในเอกภพ
สังเกตการณ อายุของ
เอกภพ ความหนาแนน
ของเอกภพและสสาร
มืด ภูมิหลังไมโครเวฟ
คอสมิก เอกภพในตอน
แรกเริ่ม จุดเริ่มตนของ
ธาตุเบา เอกภพทีพ่ อง
ตัว โครงสรางในเอก
ภพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส พ.ศ. 2555

หมายเหตุ
1. เปลี่ยนแปลง
ชื่อวิชา
2. เปลี่ยนแปลง
คําอธิบาย
รายวิชา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552
ฟส 626 เครื่องมือและเทคนิค
ทางดาราศาสตร
3(2-2-5)
PY 626 Astronomical
Instrumentation and
Techniques
สมบัติพื้นฐานและ
พารามิเตอรของกลอง
โทรทรรศนทางแสง
กลองโทรทรรศนชนิด
สะทอนแสงและหักเห
แสงและระบบทางแสง
การออกแบบทางกล
เกี่ยวกับตัวกลองและ
ฐานกลอง อุปกรณ
ตางๆที่เกี่ยวกับกลอง
โทรทรรศน กลอง
โทรทรรศนสมัยใหม
ขนาด ใหญ กลอง
โทรทรรศนวิทยุ กลอง
โทรทรรศนคลื่น
มิลลิเมตร กลอง
โทรทรรศนรังสี เอ็กซ
กลองโทรทรรศนรังสี
แกมมา กลอง
โทรทรรศนนิวตริโน
กลองโทรทรรศนคลื่น
ความโนมถวง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ฟส 626 เครื่องมือและเทคนิคทางดาราศาสตร
3(2-2-5)
PY 626 Astronomical Instrumentation and
Techniques
สมบัติพื้นฐานและพารามิเตอรของกลอง
โทรทรรศนเชิงแสง กลองโทรทรรศนชนิด
สะทอนแสงและหักเหแสง ระบบแสง การ
ออกแบบเชิงกลเกี่ยวกับตัวกลองและฐาน
กลอง อุปกรณที่เกี่ยวกับกลองโทรทรรศน
กลองโทรทรรศนขนาดใหญ กลอง
โทรทรรศนวิทยุ กลองโทรทรรศนคลื่น
มิลลิเมตร กลองโทรทรรศนรังสีเอ็กซ
กลองโทรทรรศนรังสีแกมมา กลอง
โทรทรรศนนิวตริโน กลองโทรทรรศนคลื่น
โนมถวง
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หมายเหตุ
1. เปลี่ยนแปลง
คําอธิบาย
รายวิชา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552
ฟส 628 ดาราศาสตรฟสิกส
3(3-0-6)
PY 628 Astrophysics
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
ดาวฤกษและระบบดาว
ฤกษ ดวงอาทิตยใน
ฐานะดาวฤกษดวง
หนึ่ง ธรรมชาติของดาว
ฤกษ การเกิดของดาว
ฤกษ การวิวัฒนาการ
ของดาวฤกษ ดาว
นิวตรอน หลุมดํา สเกล
ระยะทางคอสมิก
ทฤษฏีฟสิกสเกี่ยวกับ
ดาวฤกษ แกลแลกซี
วัตถุกี่งดาวฤกษ บลา
ซาร แกแลกซีกัมมันต
ฟส 651 พรมแดนใหมฟสิกส
2(2-0-4)
PY 651 New Frontiers of
Physics
ความกาวหนาและ
ความเคลื่อนไหวใหม
ซึ่งมีความสําคัญตอการ
พัฒนาการของฟสิกส
ความสําคัญและ
ผลกระทบของการ
พัฒนาใหมตอความคิด
ความเชื่อ จิตสํานึกใหม
ของ
มนุษยและสังคม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หมายเหตุ
ฟส 628 ดาราศาสตรฟสิกส
1. เปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
คําอธิบาย
PY 628 Astrophysics
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับดาวฤกษและระบบ รายวิชา
ดาวฤกษ ดวงอาทิตยในฐานะดาวฤกษดวง
หนึ่ง ธรรมชาติของดาวฤกษ การกําเนิด
ของดาวฤกษ วิวัฒนาการของดาวฤกษ ดาว
นิวตรอน หลุมดํา สเกลระยะทางคอสมิก
ทฤษฎีฟสิกสของดาวฤกษ ดาราจักร วัตถุ
กึ่งดาวฤกษ บลาซาร แกแลกซีกัมมันต

ฟส 651 พรมแดนใหมฟสิกส
1. เปลี่ยนแปลง
2(2-0-4)
คําอธิบาย
PY 651 New Frontiers of Physics
ความกาวหนาและความเคลื่อนไหวใหม ๆ รายวิชา
ซึ่งมีความสําคัญตอการพัฒนาการของฟสิกส
ทฤษฎีและการทดลอง ความสําคัญและ
ผลกระทบของความรูใหมตอความคิด
ความเชื่อและจิตสํานึกใหมของมนุษย
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552
ฟส 662 ฟสิกสของระบบ
สุญญากาศและการ
เตรียมฟลมบาง
3(2-2-5)
PY 662 Vacuum Physics and
Deposition of Thin
Film
ฟสิกสทั่วไปของระบบ
สุญญากาศ การระเหย
สารในสุญญากาศ
สปตเตอริง การเตรียม
ฟลมบางในสุญญากาศ
ดวยวิธีอื่น ๆ การ
วิเคราะหฟลมบาง
วท 691 สัมมนา
1(0-2-1)
SC 691 Seminar
ศึกษาคนควาบทความ
วิจัยทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
วิเคราะห วิจารณ
เรียบเรียงและนําเสนอ
ในที่ประชุม
ฟส 696 หัวขอพิเศษทางฟสิกส
3(3-0-6)
PY 696 Special Topics in
Physics
ศึกษาหัวขอที่นาสนใจ
ในวิชาฟสิกสหรือสาขา
ที่เกี่ยวของ ตามกําหนด
ของภาควิชาฟสิกส

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ฟส 662 ฟสิกสสุญญากาศและการเตรียมฟลมบาง
3(2-2-5)
PY 662 Vacuum Physics and Preparation of Thin
Films
ฟสิกสทั่วไปของระบบสุญญากาศ การ
ระเหยสารในสุญญากาศ สปตเตอริง การ
เตรียมฟลมบางในสุญญากาศ การวิเคราะห
ฟลมบาง

หมายเหตุ
1. เปลี่ยนแปลง
ชื่อวิชา
2. เปลี่ยนแปลง
คําอธิบาย
รายวิชา

ฟส 695 สัมมนาสําหรับนักฟสิกส
1(0-2-1)
PY 695 Seminar for Physicists
การเขาฟงสัมมนาหรือการบรรยายพิเศษ
โดยผูเชี่ยวชาญสาขาวิชาฟสกิ ส ศึกษา
คนควาบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร
สาขาวิชาฟสิกส หรือที่เกี่ยวของ วิเคราะห
วิจารณ เรียบเรียงนําเสนอในที่ประชุม และ
การรับฟงความคิดเห็นดานตาง ๆ

1. เปลี่ยนแปลง
รหัสวิชา
2. เปลี่ยนแปลง
ชื่อวิชา
3. เปลี่ยนแปลง
คําอธิบาย
รายวิชา

ฟส 696 หัวขอพิเศษทางฟสิกส 1
3(3-0-6)
PY 696 Special Topics in Physics 1
ศึกษาหัวขอที่นาสนใจในวิชาฟสิกสหรือสาขา
ที่เกี่ยวของ ตามกําหนดของภาควิชาฟสิกส

1.เปลี่ยนแปลง
รหัสวิชา
2. เปลี่ยนแปลง
ชื่อวิชา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
วท 692 ปริญญานิพนธ 12 ฟส 699 ปริญญานิพนธ
12 หนวยกิต
PY 699 Thesis
หนวยกิต
SC 692 Thesis
วางแผนและดําเนินงานวิจัย โดยการศึกษา
การทําวิจัย วิเคราะห
คนควา วิเคราะห สังเคราะหปญหา ใน
สังเคราะหปญหา หรือ
สาขาวิชาฟสิกส หรือสาขาที่เกี่ยวของ ได
การสรางเครื่องมือ
อยางถูกตองและเปนระบบ โดยคํานึงถึง
เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย
จรรยาบรรณดานการวิจัย
ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส พ.ศ. 2555

หมายเหตุ
1. เปลี่ยนแปลง
รหัสรายวิชา
2. เปลี่ยนแปลง
คําอธิบาย
รายวิชา
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