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รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาฟิสิกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะ/สถาบัน/ส านัก  คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาฟิสิกส์ 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย :        หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

          ภาษาอังกฤษ :    Master of Education Program in Physics 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย      ชื่อเต็ม : การศึกษามหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) 

         ชื่อย่อ : กศ.ม. (ฟิสิกส์) 

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม : Master of Education (Physics) 

         ชื่อย่อ : M.Ed. (Physics) 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี) 
   --  

4..จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 แบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) เรียนไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต 
 แบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) เรียนไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

   5.1 รูปแบบ 
          หลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต แบบ ก 2 ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา
อย่างน้อย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
   5.2 ภาษาที่ใช้ 
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         ภาษาไทย   เอกสารและต าราที่ประกอบการเรียนมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเข้าศึกษา 
รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารได ้

   5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
  -- 

    5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
           ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 
  เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 (หลักสูตรเดิมคือ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ พ.ศ. 2555) 

โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในปีการศึกษา 2557 

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 
2/2557  เมื่อวันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที ่2/2557 เมื่อวันที่ 11 เดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2557 

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที.่......../2557  เมื่อวันที่ ... เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
            หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปี
การศึกษา 2559 
 
8. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1  ครูอาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 

8.2  บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาฟิสิกส์และเทคโนโลยี ทั้งภาครัฐและเอกชน 

8.3  นักวิชาการศึกษา/นักวิชาชีพทางการศึกษาท้ังในและนอกสถานศึกษา 

8.4  นักวิจัย หรือ นักวิทยาศาสตร์ด้านวิทยาศาสตรศึกษา 

8.5  อาชีพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ล าดับที ่ รายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  

ปีที่จบ 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 ดร.จตรุงค ์
สุคนธชาต ิ

วท.บ. (ฟิสิกส์) พ.ศ. 2537 
วท.ม. (ฟิสิกส)์ พ.ศ. 2542 
Dr.rer.nat.(Physics) พ.ศ. 
2548 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Institute of Astrophysics, 
University of Innsbruck, 
Austria 

xxxxxxxxxxxxx 

2 ดร.สริิ  สิรินลิกลุ กศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ
สอง)(วิทยาศาสตร-์ฟิสิกส)์ พ.ศ. 
2536 
วท.ม.(ฟิสิกส)์ พ.ศ. 2541 
วท.ด.(ฟิสิกส)์ พ.ศ. 2549 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขตภาคใต ้
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

xxxxxxxxxxxxx 

3 ดร.สุพิชญ 
แขมมณ ี

วท.บ. (ฟิสิกส์) พ.ศ. 2539 
วท.ม. (ฟิสิกส์) พ.ศ. 2543 
วท.ด. (ฟิสิกส์) พ.ศ. 2548 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
11.สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งมุ่งเน้นย้ าว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ

พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  โดยยึดหลักการจัดการศึกษาให้เป็น
การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีส่วนร่วมจากสังคมในการจัดการศึกษาเพ่ือให้สามารถพัฒนาสาระและ
กระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยบุคลากรทางการศึกษาอันได้แก่ครูซึ่งเป็นผู้มีบทบาท
ส าคัญในด้านพัฒนาวิชาการ และบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนทุกระดับชั้น เพ่ือให้
ผลสัมฤทธิ์ที่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการอุดมศึกษา พ .ศ.2552 
กอปรกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาและทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ที่มีแนวทางในการพัฒนาสังคมโดยมุ่งสู่เศรษฐกิจ
ยุคใหม่ท่ีเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจฐานความรู้ (Creative and Knowledge-Based Economy) 
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ขับเคลื่อนบนพ้ืนฐานของการใช้องค์ความรู้ (Knowledge)  การศึกษา (Education)  การสร้างสรรค์งาน 
(Creativity)  และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ที่เชื่อมโยงเข้ากับ พ้ืนฐานทาง
วัฒนธรรม (Culture)  การสั่ งสมความรู้ของสังคม (Wisdom)  เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ 
(Technology and Innovation) เพ่ือเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีใน
ศาสตร์ต่างๆ  ประเทศไทยในฐานะที่ต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) ภายใต้ข้อตกลง
กฎบัตรอาเซียนและธรรมนูญอาเซียน  จึงต้องมีความพร้อมทั้งในรูปแบบของความร่วมมือ ความขัดแย้งและ
การแข่งขัน โดยเฉพาะด้านการศึกษาซึ่งจะกลายเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงระหว่างสถา บันทั้งใน
ระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติอนุมัติใน
หลักการปรับปรุงรูปแบบการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์(สควค.) ระยะที่สาม ( พ.ศ. 2556-2561) เพ่ือผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษระดับปริญญาโท
ทางการศึกษา ในสาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ โดยมีเงื่อนไขข้อผูกพันให้นิสิต 
นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ สควค. เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วบรรจุเข้ารับราชการในกลุ่มโรงเรียนห้องเรียน
วิทยาศาสตร์โรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน 

 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฯ  ตั้งแต่ พ.ศ.2542 เป็นต้นมาส่งผลให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาต้องมีการปรับปรุง  และด าเนินกิจกรรมปฏิรูปการศึกษาตาม
สาระส าคัญที่ระบุไว้ อันได้แก่การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การบริหารโดยใช้สถานศึกษา
เป็นศูนย์กลาง การประกันคุณภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆมาใช้ในการจัดการศึกษา การส่งเสริมให้มีการวิจัย
และพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และการด าเนินการเพ่ือปฏิรูปการศึกษา 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.2525: 78)  เพ่ือให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับสังคมไทยในอนาคต 
และรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ควรมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยโดยใช้ทรัพยากรมนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา สร้างความเสมอภาคตลอดจน
เข้าใจวัฒนธรรมของประเทศที่อยู่ในประชาคมเพ่ือให้เป็นบุคคลที่มีองค์ความรู้และนวัตกรรม รวมทั้งการวิจัย
สามารถเชื่อมโยงความรู้กับการน าไปใช้  การตัดสินใจ และการด าเนินชีวิตอย่างมีนัยส าคัญทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ เพ่ือพัฒนาประเทศเข้าสู่สังคมสร้างสรรค์และสังคมฐานความรู้ และเป็นจุดเริ่มต้นในการเพ่ิมขีด
ความสามารถสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ 
 

                   เนื่องจากความรู้ทาง ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และศาสตร์ต่าง ๆ มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง ดังนั้นการส่งเสริมให้ครูวิทยาศาสตร์มีโอกาสเพ่ิมพูนความรู้ และความช านาญด้านการวิจัย จะยัง
ประโยชน์ต่อการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับตนเอง และแก้ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนทางฟิสิกส์และ
วิทยาศาสตร์ได้ อีกทั้งยังสร้างโอกาสให้ครูวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มีความมั่นใจและ
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สามารถด าเนินการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ถูกต้องตามหลักวิชาการและผสมผสานกับประสบการณ์วิจัย 
ส าหรับหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์นี้ ได้บูรณาการสาขาวิชาที่เ กี่ยวข้องต่าง ๆ เพ่ือ
ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัยและไม่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ประเทศชาติ  หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านวิชาการ รวมถึงเพ่ิมขีด
ความสามารถด้านการวิจัยและความช านาญระดับสูงทางวิชาชีพให้แก่ครูฟิสิกส์/วิทยาศาสตร์เพ่ือให้สามารถ
น าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และการวิจัย โดยประยุกต์ใช้
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับบนพ้ืนฐานของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ ยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจัดการปัญหา/ผลกระทบที่เกี่ยวข้องต่อสังคมและ
ประชาคมได ้

 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
     12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากสถานการณ์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จ าเป็นต้องพัฒนาคน
ให้มคุีณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้การจัดการศึกษาจึงควรตอบสนอง
พันธกิจเพ่ือเตรียมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศ และการจัดการศึกษาซึ่งต้องเริ่มปลูกฝัง
ตั้งแต่การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีสถาบันการศึกษาและครูเป็นกลไกส าคัญในการจัดการศึกษา จึงจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถต่อการจัดการศึกษา สามารถตอบสนองต่อ
การพัฒนาประเทศเพ่ือเข้าสู่สังคมสร้างสรรค์และสังคมฐานความรู้ได้ 

การผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการศึกษาเพ่ือ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศนั้น  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ ได้ก าหนดให้ระบบ กระบวนการผลิต 
การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาควรมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็น
วิชาชีพชั้นสูง โดยก ากับและประสานให้สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุ คลากร
ทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่ และการพัฒนาบุคลากรประจ า
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นผลิตครูวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ ที่มีความรู้ความสามารถด้านจัดการเรียน
การสอน ด้านการท าวิจัยทางการสอน ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศในการแสวงหาความรู้ตลอดจนการ
ถ่ายทอดความรู้ ด้านความคิดสร้างสรรค์ และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในทางทีดี ในระดับปริญญาโททาง
การศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ส าหรับสอนให้กับนักรียนของกลุ่มโรงเรียนมาตรฐานสากลและกลุ่ม
โรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน  อีกทั้งในปัจจุบันครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ โดยมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาที่ก าหนดในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 หมวดที่ 1 มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ โดยมาตรฐานความรู้
ประกอบด้วยความรู้ดังต่อไปนี้ 

1. ความเป็นครู 
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2. ปรัชญาการศึกษา 
3. ภาษาและวัฒนธรรม 
4. จิตวิทยาส าหรับครู 
5. หลักสูตร 
6. การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
9. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
10. การประกันคุณภาพการศึกษา 
11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

ส่วนมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด ดังต่อไปนี้ 

1. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพข้างต้นถือเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐาน
การปฏิบัติตนของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือให้เกิดความรู้ ความสามารถ และความช านาญเพียงพอ
ในการประกอบวิชาชีพ  โดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพเพ่ือให้เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่
ผู้รับบริการ สามารถตอบค าถามสังคมได้ว่าการมีกฎหมายรองรับและความส าคัญกับวิชาชีพทางการศึกษา 
เนื่องมาจากเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ ต้องใช้ความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ 
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น สถาบันการศึกษาที่ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าเป็นต้องจัดการศึกษา
เพ่ือการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับ
วิชาชีพทางการศึกษาและสอดรับกับความต้องการ และรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต 

 
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบผลิตบัณฑิต
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานกว่า 60 ปี  จึงตระหนักถึงบทบาท
ความเป็นผู้น าด้านการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูงในการบริหารและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์และ
คณะศึกษาศาสตร์ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดท าหลักสูตรเพ่ือผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
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สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 หมวดที่ 1 มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ นโยบาย
การศึกษาชาติ ความต้องการของชุมชนและสังคม  ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักจึงได้
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์เพ่ือผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถในทาง
วิชาการ การวิจัย และวิชาชีพครู สืบสานเจตนารมณ์ในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน สอดคล้องกับพันธกิจหลักมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

นิสิตของหลักสูตรเรียนรายวิชาหมวดวิชาพ้ืนฐานการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ในฐานะคณะร่วม
ผลิต และเรียนรายวิชาในหมวดวิชาบังคับและวิชาเลือกจาก คณะวิทยาศาสตร์ 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

การเรียนรู้ธรรมชาติด้วยองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ ท าให้มนุษย์มีความเจริญงอกงาม 
 
1.2 ความส าคัญ 

ความรู้ในศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ตลอดเวลา  การส่งเสริมครูฟิสิกส์/วิทยาศาสตร์ให้มีโอกาสเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์สูงขึ้น จึงเป็น
ประโยชน์ต่อการเสริมสร้างองค์ความรู้ และความช านาญด้านวิจัยให้แก่ตนเอง และแก้ปัญหาด้านการจัดการ
เรียนการสอนทางฟิสิกส์/วิทยาศาสตร์ได้  รวมทั้งยังส่งเสริมให้ครูฟิสิกส์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
เกิดความเชื่อมั่น และสามารถด าเนินการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ บูรณาการกับ
ประสบการณ์ด้านวิจัย โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย สอดประสานกับศักยภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ รองรับการแข่งขันทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน 

 
1.3 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ที่มีความรู้ความเข้าใจในสาระหลักของฟิสิกส์อย่างถ่อง
แท้ และน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาด้านวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และการวิจัยเฉพาะด้านฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ และ
ฟิสิกส์ประยุกต ์

2. เพ่ือผลิตครูวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาฟิสิกส์ และท าการสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายได้ 

3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ และศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบมาพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้เชิงวิชาการและงานวิจัย รวมถึง
การสร้างนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์แก่สังคมได้ในอนาคต 

4. สามารถบูรณาการความรู้และหลักการทางฟิสิกส์กับประสบการณ์ด้านวิจัย เพ่ือน าไปใช้ใน
การจัดการปัญหา/ผลกระทบที่เกี่ยวข้องต่อสังคมและประชาคมได้โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 
 

2.1. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอนทุกปี
การศึกษา 
 

 

2.1.1  มีการประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน 
2.1.2  มีการประชุมเพ่ือ
พิจารณาและก ากับดูแลการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง 
 

 

2.1.1  รายงานผลการเรียนรู้ 
และ/หรือ ผลการจัดการเรียน
การสอน 
2.1.2  เอกสารการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน/ 
กลยุทธ์ การสอน 
2.1.3  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

 

2.2  มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 3 ปีให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยน แปลงของ
สังคมและเทคโนโลยีตามมาตรฐานของ
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย 
 

 

2.2.1  วิเคราะห์และวิพากษ์
หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
แ ล ะ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย  เ พ่ื อ
ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
สัมฤทธิ์ของหลักสูตร 
2 . 2 . 2   มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
หลักสูตรโดยผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholder) เพ่ือวิเคราะห์
จุดเด่น จุดด้อย และแนวทาง
พัฒนา 
 

 

2 . 2 . 1   ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินงานของหลักสูตร 
2.2.2  บทสรุปการวิเคราะห์
และวิพากษ์หลักสูตร 
2.2.3  บทสรุปการวิเคราะห์
ผลการประเมินหลักสูตร 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1 ระบบ 
          เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2554 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

                     อาจจัดให้มีการศึกษาในภาคฤดูร้อนได้ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร โดยทั้งนี้ ให้ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
        มีการเทียบเคียงหน่วยกิต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที ่1  ข้อที่ 7. และ 8 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
ภาคต้น     ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม 

 ภาคปลาย  ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม 
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
แบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 
1. มีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3  ข้อที่ 17 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกฟิสิกส์  ฟิสิกส์ประยุกต์ หรือด้าน

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษา วิทยาศาสตรศึกษา และสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์จาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

3. ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ตาม
ประกาศผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้สมัครไม่มีพื้นความรู้ทางการศึกษา ก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานทางการศึกษาที่
เกี่ยวข้องเพิ่มเติม โดยให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย หรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
 
 



  

หลักสตูรการศกึษามหาบัณฑติ   สาขาวิชาฟิสกิส ์  พ.ศ.2557 15 

แบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 
1. มีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3  ข้อที่ 17 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  สาขาวิชาเอก

ฟิสิกส์ หรือฟิสิกส์ประยุกต์ 
 3. ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ตาม

ประกาศผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 4. มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 

5. มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามประกาศของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) ในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) 
ระยะที่สาม ( พ.ศ. 2556-2561) 
 
   2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

2.3.1  นิสิตมีพ้ืนฐานด้านวิชาการฟิสิกส์ไม่เท่าเทียมกัน 
2.3.2  นิสิตมีความรู้พ้ืนฐานด้านวิชาการทางการศึกษาน้อย 
2.3.3  นิสิตขาดกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างและ 

พัฒนาองค์ความรู้จากการท างานวิจัย 
2.3.4  นิสิตขาดความพร้อมด้านทุนทรัพย์และการบริหารจัดการเวลาเรียน เพราะต้อง 

ท างานพิเศษระหว่างการเข้าศึกษาในหลักสูตร 
   2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

2.4.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนดให้นิสิตที่มีพ้ืนฐานด้านฟิสิกส์อ่อน เข้า 
เรียนในรายวิชาของระดับปริญญาตรีด้านฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม เพ่ือปรับพ้ืนความรู้ให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งใน
กรณีที่นิสิตไม่มีพ้ืนความรู้ทางการศึกษา ต้องลงทะเบียนรายวิชาทางการศึกษาเพ่ิมเติม ทั้งนี้ในการลงเรียน
เพ่ิมเติมทั้งสองด้านต้องลงทะเยียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษาแรก 

2.4.2  นิสิตมีชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเองนอกเหนือจากชั่วโมงบรรยาย เพ่ือศึกษาค้นคว้า
นอกห้องเรียนเพิ่มเติมวิชาการท่ีขาดหายไป 

2.4.3  นิสิตท าปริญญานิพนธ์แบบวิทยาศาสตร์ที่มีเนื้อหาฟิสิกส์เข้มข้น เพ่ือเพ่ิมทักษะใน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาการท าวิจัย ซึ่งเป็นการเพ่ิมความ
เข้าใจในด้านวิชาการอย่างมีเหตุผลที่ถ่องแท้ 

2.4.4  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและภาควิชา ให้ทุนสนับสนุนแก่นิสิต เช่น ทุนผู้ช่วย
สอนและประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอก/ภายใน เพิ่มเติมให้แก่นิสิตอย่างต่อเนื่อง 
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

แบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 
        หน่วย : คน 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 
ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 10 10 10 

 
 
 
แบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 

        หน่วย : คน 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 
ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 10 10 10 
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 2.6 งบประมาณตามแผน 
งบประมาณของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
 

  
รายการ ค่าใช้จ่าย 

ยอดสะสม 
(ต่อหัว) 

หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน     
 ค่าตอบแทนผู้สอน (เช่น 34 หน่วยกิต x 1200 บาทต่อชั่วโมง x 15 ครั้งต่อภาค)   612,000.00  
 ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือ ค่าใช้จ่ายตอ่ปี x จ านวนปี)  320,000.00  
 ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ ์(ถ้ามี)   
 กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร (เช่น จัดสัมมนา/ปฐมนเิทศ)    50,000.00  
 ค่าครุภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับนิสิต   
 ค่าวิจัยพัฒนา/บริหารหลักสูตร    45,000.00  
 → ค่าใช้จ่ายรวม 1,027,000.00  
  → ค่าใช้จ่ายต่อหวั (ค่าใช้จ่ายรวม/จ านวนนิสิตขั้นต่ า 20 คน)   51,350.00   51,350.00 
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก     64,187.50 
 งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่ า 5%)    3,209.38  
 งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต่ า 5%)    3,209.38  
  ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 10    6,418.75   
หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ ์     89,187.50 
 ค่าตอบแทนกรรมการควบคมุปรญิญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)   25,000.00  
    
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)   16,722.66 111,484.00 
    
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง   28,608.00** 140,092.00 
 ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลยั (4,360 x จ านวนป)ี    8,7200.00  
 ค่าธรรมเนียมหอสมดุกลาง (3,000 x จ านวนป)ี    6,000.00  

 ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร์ (1,040 x จ านวนป)ี    2,080.00  
  ค่าธรรมเนียมบณัฑติวิทยาลยั (5,904 x จ านวนป)ี   11,808.00   
 (**ประมาณการปรับเพิ่มในหมวดนี้ ร้อยละ 30 ซึ่งจะเท่ากับ 37,190.40)  
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร   140,092.00 
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 2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด 1 

  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

  แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 

  อ่ืนๆ (ระบุ) 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
การเทียบโอนหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที ่7 ข้อที่ 38  และข้อที ่39 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 

 แบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต 
 แบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต 
 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 แบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 

 

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 
1. หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา 6 
2 หมวดวิชาบังคับ 17 
   2.1. กลุ่มวิชาแกน                   16 
   2.2. กลุ่มวิชาเอก                    1 
3. หมวดการฝึกสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - 
4. หมวดวิชาเลือก                   ไม่น้อยกว่า 6 
5. ปริญญานิพนธ์ 12 
                       รวม            ไม่น้อยกว่า 41 
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 แบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 
 

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 
1. หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา 10 
2. หมวดวิชาบังคับ 10 

 2.1. กลุ่มวิชาแกน                    6 
 2.2. กลุ่มวิชาเอก                    4 

3. หมวดการฝึกสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 8 
4. หมวดวิชาเลือก             ไม่น้อยกว่า 6 
5. ปริญญานิพนธ์ 12 

รวม           ไม่น้อยกว่า 46 
 
 

3.1.3 รายวิชา 
แบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 

 1. หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา 
 วิชาทางพ้ืนฐานทางการศึกษาเป็นวิชาที่เป็นรากฐานของการศึกษาในหลักสูตรปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต แบบปกต ิก าหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต ดังนี้ 
 พฐ 501  ชีวิตกับการศึกษา 3(3-0-6) 
 FE 501  Life and Education  
 พฐ 502  เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อสร้างและสื่อสารความรู้ 
 FE 502  Technology and Research for Knowledge  
           Construction and Communication 

3(3-0-6) 
 

 
   2. หมวดวิชาบังคับ 
กลุ่มวิชาแกน วิชาแกนก าหนดให้เรียน 16  หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
ฟส 501 คณิตศาสตร์ส าหรับครูฟิสิกส์ 4(3-2-7) 
PY 501 Mathematics for Physics Teachers  
ฟส 511 กลศาสตร์คลาสสิกส าหรับครูฟิสิกส์ 4(3-2-7) 
PY 511 Classical Mechanics for Physics Teachers  
ฟส 531 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าส าหรับครูฟิสิกส์ 4(3-2-7) 
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PY 531 Electromagnetic Theory for Physics Teachers  
ฟส 551 กลศาสตร์ควอนตัมส าหรับครูฟิสิกส์ 4(3-2-7) 
PY 551 Quantum Mechanics for Physics Teachers  
 

กลุ่มวิชาเอก ก าหนดให้เรียน 1 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้ 
ฟส 691 สัมมนาฟิสิกส์ 1(0-2-1) 
PY 691 Physics Seminar  
ฟส 692 ฝึกประสบการณ์ด้านปฏิบัติการฟิสิกส์  
PY 692 Internship in Physics Laboratory 1(0-2-1)* 
* ก าหนดให้เรียนแบบไม่นับหน่วยกิต 

 
 
แบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 

1. หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา 

 

 วิชาทางพ้ืนฐานทางการศึกษาเป็นวิชาที่เป็นรากฐานของการศึกษาในหลักสูตรปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต แบบโครงการความร่วมมือ สควค เป็นวิชาที่เป็นรากฐานมาตรฐานความรู้ด้านวิชาชีพในหลักสูตร 
ก าหนดให้เรียน 10 หน่วยกิต ดังนี้ 
    ศษ 511  ปรัชญาและจริยธรรมความเป็นครู 
    ED 511  Philosophy and Teacher‘s Professional Ethics 

2(1-2-3) 

    ศษ 512  จิตวิทยาและการแนะแนวส าหรับครู 
    ED 512  Psychology and Guidance for Teachers 

2(2-0-4) 

   ศษ 513  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
    ED 513  Innovation and Education Technology in Education 

2(1-2-3) 

    ศษ 514  การประกันคุณภาพการศึกษา 
    ED 514  Educational Quality Assurance 

2(2-0-4) 

    ศษ 521  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
    ED 521  Evaluation and Assessment 

2(2-0-4) 

 
2. หมวดวิชาบังคับ 
กลุ่มวิชาแกน ก าหนดให้เรียน 6  หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
ฟศ 591 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์ 3(2-2-5) 
PYE 591 Curriculum and Learning Management in Physics  
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วทศ 502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
SCE 502 Research for Learning Development in Sciences and 

Mathematics 
 

 

กลุ่มวิชาเอก ก าหนดให้เรียน 4 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
ฟศ 691 สัมมนาฟิสิกส์ศึกษา 1(0-2-1) 
PYE 691 Seminar in Physics Education  
ฟศ 692 สัมมนาวิจัยฟิสิกส์ศึกษา 1(0-2-1) 
PYE 692 Research Seminar in Physics Education  
ฟศ 693 ฝึกประสบการณ์ด้านปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 1(0-2-1)* 
PYE 693 Internship in Advanced Physics Laboratory  
วทศ 501 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2(1-2-3) 
SCI 501 Language and Culture for Science and Mathematics 

Communication 
 

* ก าหนดให้เรียนแบบไม่นับหน่วยกิต 

 

3. หมวดการฝึกสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 8 หน่วยกิต 

ศษ 531 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2(0-4-2) 
ED 531 Practicum in Professional of Teaching  
ศษ 532 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 6(0-12-6) 
ED 532 Internship in Professional of Teaching  
 
 
ส าหรับนิสิตแบบ 1 และแบบ2 สามารถเลือกเรียนวิชาเลือก ดังต่อไปนี้ 
 
4. หมวดวิชาเลือก ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 ฟส 507 กลศาสตร์คลาสสิกเข้มข้น 2(2-0-4) 
PY 507 Intensive Classical Mechanics  
ฟส 508 กลศาสตร์ควอนตัมเข้มข้น 2(2-0-4) 
PY 508 Intensive Quantum Mechanics  
ฟส 509 แม่เหล็กไฟฟ้าเข้มข้น 2(2-0-4) 
PY 509 Intensive Electromagnetism  
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ฟส 513 กลศาสตร์ไม่เชิงเส้น 3(3-0-6) 
PY 513 Non-linear Mechanics  
ฟส 514 กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6) 
PY 514 Fluid Mechanics  
ฟส 611 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 3(3-0-6) 
PY 611 Solid State Physics  
ฟส 612 สเปกโทรสโกปี 3(3-0-6) 
PY 612 Spectroscopy  
ฟส 615 สภาพน ายวดยิ่ง 3(3-0-6) 
PY 615 Superconductivity  
ฟส 616 ฟิสิกส์สารกึ่งตัวน า 3(3-0-6) 
PY 616 Semiconductor Physics  

ฟส 618 ฟิสิกส์พลาสมาและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
PY  618 Plasma Physics and  Applications  
ฟส 621 กลศาสตร์สถิติ 3(3-0-6) 
PY  621 Statistical Mechanics  
ฟส 626 เครื่องมือและเทคนิคทางดาราศาสตร์ 3(2-2-5) 
PY  626 Astronomical Instrumentation and Techniques  
ฟส 628 ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
PY  628 Astrophysics  
ฟส 631 แสงเชิงคลื่นและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
PY  631 Wave Optics and Applications  
ฟส 641 อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับครูฟิสิกส์ 3(2-2-5) 
PY  641 Electronics for Physics Teachers  
ฟส 652 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคมูลฐาน 3(3-0-6) 
PY  652 Nuclear Physics and Elementary Particles  
ฟส 662 ฟิสิกส์ของระบบสุญญากาศและการเตรียมฟิล์มบาง 3(2-2-5) 
PY 662 Vacuum Physics and Deposition of Thin Film  
ฟส 664 การใช้เครื่องมือเพ่ือวิเคราะห์ฟิล์มบาง 3(2-2-5) 
PY  664 Instrumentation for Thin Film Analysis  
ฟส 665 ฟิสิกส์บรรยากาศ 3(3-0-6) 
PY 665 Atmospheric Physics  
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ฟส 666 ฟิสิกส์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
PY  666 Physics and Environment  
ฟส 667 อุตุนิยมวิทยา 3(3-0-6) 
PY  667 Meteorology  
ฟส 672 การแก้ไขปัญหาทางฟิสิกส์โดยการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3(2-2-5) 
PY 672 Physics Problem Solving by Numerical Analysis  
ฟส 693 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 
PY  693 Special Topics in Physics 1  
ฟส 694 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 
PY  694 Special Topics in Physics 2  
 

5. ปริญญานิพนธ์ 
          ก าหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต 
ฟส 698 ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
PY  698 Thesis  
 

ความหมายของเลขรหัสวิชา 
1. ความหมายของรหัสตัวอักษร 

ฟส หรือ PY 
ฟศ หรือ PYE 
วทศ หรือ SCE 
พฐ หรือ FE 
ศษ หรือ ED 

หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง
หมายถึง 

วิชาในสาขาวิชาฟิสิกส์ 
วิชาในสาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา 
วิชาในคณะวิทยาศาสตร์ 
วิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
วิชาชีพครูทางการศึกษา  

2. ความหมายของรหัสตัวเลข 
เลขรหัสตัวแรก หมายถึง กลุ่มวิชาส าหรับบัณฑิตศึกษา 
เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง หมวดวิชาของสาขา 

กรณีกลุ่มวิชาในหมวดวิชาพ้ืนฐาน
การศึกษา 

1  หมายถึง  กลุ่ม ความเป็นครู 
2  หมายถึง  กลุ่ม วิชาแกน 
3  หมายถึง  กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึง ล าดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง  
 
3. ความหมายของเลขรหัสแสดงจ านวนหน่วยกิต 

  เลขรหัสนอกวงเล็บ หมายถึง จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดของรายวิชา 
  เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง จ านวนชั่วโมงทฤษฎี 
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  เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ 
  เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง จ านวนชั่วโมงท่ีศึกษาด้วยตนเอง 

 

4. ความหมายเลขรหัสตัวกลาง 
0 หมายถึง คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์พื้นฐานและภาษาอังกฤษ 
1 หมายถึง กลศาสตร์ ฟิสิกส์สถานะของแข็งและฟิสิกส์พลาสมา 
2 หมายถึง อุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์สถิติและดาราศาสตร์ 
3 หมายถึง คลื่นและแม่เหล็กไฟฟ้า 
4 หมายถึง อิเล็กทรอนิกส์ 
5 หมายถึง ฟิสิกส์แผนใหม่ ทฤษฎีสัมพัทธภาพ  ทฤษฎีควอนตัม และ 

ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
6 หมายถึง ฟิสิกส์ประยุกต์ 
7 หมายถงึ คอมพิวเตอร์ 
8 หมายถึง ปฏิบัติการฟิสิกส์ 
9 หมายถึง สัมมนา หัวข้อพิเศษ โครงงาน การศึกษาด้วยตนเอง การ

ฝึกงานและการฝึกสอน  
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3.1.4  แผนการศึกษา 

 แบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 
 

 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีที1่ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
วิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 3 วิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 3 
พฐ 501 ชีวิตกับการศึกษา 3(3-0-6) พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อสร้าง

และสื่อสารความรู ้
3(3-0-6) 

วิชาบังคับ 8 วิชาบังคับ 8 
ฟส 501 คณิตศาสตรส์ าหรับครูฟสิิกส์ 4(3-2-7) ฟส 531 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าส าหรับครู

ฟิสิกส ์
4(3-2-7) 

ฟส 511 กลศาสตรค์ลาสสิคส าหรบัครู
ฟิสิกส ์

4(3-2-7) ฟส 551 กลศาสตรค์วอนตัมส าหรบัครูฟิสิกส์ 4(3-2-7) 

รวมจ านวนหน่วยกิต 11 รวมจ านวนหน่วยกิต 11 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีที ่2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

วิชาบังคับ 1 ปริญญานิพนธ์  12 
ฟส 691 สัมมนาฟิสิกส ์ 1(0-2-1) ฟส 698 ปริญญานิพนธ์ 12 
ฟส 692 ฝึกประสบการณด์้านปฏบิัติการ
ฟิสิกส ์

1(0-2-1)*   

วิชาเลือก 6   
รวมจ านวนหน่วยกิต 7 รวมจ านวนหน่วยกิต 12 

 

* ก าหนดให้เรียนวิชา ฟส 692 ฝกึประสบการณ์ด้านปฏิบัติการฟิสกิส์ แบบไม่นับหน่วยกิต 
 



  

หลักสตูรการศกึษามหาบัณฑติ   สาขาวิชาฟิสกิส ์  พ.ศ.2557 26 

แบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 
 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีที1่ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
วิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 4 วิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 6 
ศษ 511 ปรัชญาและจริยธรรมความเป็น
คร ู

2(1-2-3) ศษ 513 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 

2(1-2-3) 

ศษ 512 จิตวิทยาและการแนะแนว
ส าหรับคร ู

2(2-0-4) ศษ 514 การประกันคณุภาพ
การศึกษา 

2(2-0-4) 

  ศษ 521 การวัดและประเมินผล
การเรยีนรู ้

2(2-0-4) 

วิชาบังคับ 3 วิชาเอก 4 
ฟศ 591 หลักสูตรและการเรียนรูฟ้ิสิกส ์ 3(2-2-5) ฟศ 692 สัมมนาวิจัยฟิสิกสศ์ึกษา 1(0-2-1) 
ฟศ 693 ฝึกประสบการณ์ดา้นปฏบิัติการ
ฟิสิกส์ขั้นสูง 

1(0-2-1)* วทศ 502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

3(2-2-5) 

วิชาเอก 3  2 
วทศ 501 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการ
สื่อสารทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

2(1-2-3) ศษ 531 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูระหว่างเรยีน 

2(0-4-2) 

ฟศ 691 สัมมนาฟิสิกส์ศึกษา 1(0-2-1)   
วิชาเลือก 4 วิชาเลือก 2 
    

รวมจ านวนหน่วยกิต 14 รวมจ านวนหน่วยกิต 14 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีที ่2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

การฝึกสอนและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

   

ศษ 532 การปฏิบัติการสอนและฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

6(0-12-6)** ฟส 698 ปริญญานิพนธ์ 6 

    
ฟส 698 ปริญญานิพนธ์ 6   

รวมจ านวนหน่วยกิต 12 รวมจ านวนหน่วยกิต 6 
** ก าหนดให้เรียนวิชา ฟศ 693 ฝึกประสบการณ์ด้านปฏิบัติการฟิสกิส์ขั้นสูง แบบไม่นบัหน่วยกิต 
** นิสิตต้องปฏิบัติการสอนและฝกึประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรยีนเป็นเวลา 2 ภาคการศึกษา 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
แบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 

1. หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา 
พฐ 501 ชีวิตกับการศึกษา 3(3-0-6) 
FE  501 Life and Education  
 ศึกษา วิเคราะห์ธรรมชาติของชีวิตที่เป็นองค์รวม เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ  การเชื่อมโยงชีวิตกับ
การศึกษา ฐานคิดทางการศึกษา สร้างความเข้าใจต่อโลกทัศน์  องค์ความรู้ที่แตกต่างหลากหลายไปตาม
บริบทของสังคมและวัฒนธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ของโลก ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต
และการศึกษาโดยเน้นการสร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ทุกด้าน 
พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อสร้างและสื่อสารความรู้ 3(3-0-6) 
FE  502 Technology and Research for Knowledge Construction 

and Communication 
 

 ศึกษาและวิเคราะห์บริบททางการศึกษา พัฒนาการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารทาง
การศึกษา กระบวนทัศน์ และบทบาทของการวิจัย  ระเบียบวิธีวิจัย  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการ
สื่อสารในกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมในการเรียนการสอน  บุคลากรและองค์การทางการศึกษา  
และการตระหนักถึงจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อสร้างและสื่อสารความรู้สู่สาธารณชน 

 
2. หมวดวิชาบังคับ 
      2.1. กลุ่มวิชาแกน 
ฟส 501 คณิตศาสตร์ส าหรับครูฟิสิกส์ 4(3-2-7) 
PY  501 Mathematics for Physics Teachers  
 ศึกษาความคิดรวบยอดและการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดได้ 
โดยให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการสอนหน้าชั้นเรียนในเนื้อหาเรื่อง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 
ฟังก์ชันพิเศษ อนุกรมเทย์เลอร์และลอร์เรนต์  อนุกรมฟูริเยร์และผลการแปลงฟูริเยร์  การวิเคราะห์เชิงซ้อน  
เมทริกซ์ 
ฟส 511 กลศาสตร์คลาสสิกส าหรับครูฟิสิกส์ 4(3-2-7) 
PY  511 Classical Mechanics for Physics Teachers  
 ศึกษาความคิดรวบยอดและการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดได้โดยให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการสอนหน้าชั้นเรียนในเนื้อหาเรื่อง สมการการเคลื่อนที่ตามแบบของนิวตัน  ลากรานจ์และแฮ
มิลตัน   แรงศูนย์กลางระหว่างวัตถุสองก้อน  การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง  พ้ืนฐานกลศาสตร์ของไหล  การ
แกว่งกวัดเป็นมุมน้อยๆ  การแปลงแบบคาโนนิคัลทฤษฎีแฮมิลตัน-จาโคบิ 
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ฟส 531 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าส าหรับครูฟิสิกส์ 4(3-2-7) 
PY  531 Electromagnetic Theory for Physics Teachers 

 ศึกษาความคิดรวบยอดและการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดได้โดยให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการสอนหน้าชั้นเรียนในเนื้อหาเรื่องไฟฟ้าสถิตสนามแม่เหล็กคงตัว  วงจรแม่เหล็ก  สนาม
เปลี่ยนแปรกับเวลา  สมการของแมกซ์เวลล์  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า   เวกเตอร์พอยน์ติง   ตัวน าคลื่น การแผ่รังสี
ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

ฟส 551 กลศาสตร์ควอนตัมส าหรับครูฟิสิกส์ 4(3-2-7) 
PY  551 Electromagnetic Theory for Physics Teachers 

 ศึกษาความคิดรวบยอดและการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดได้โดยให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการสอนหน้าชั้นเรียนในเนื้อหาเรื่องสมการชเรอดิงเงอร์ ปัญหาการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอ
ย่างง่าย  โมเมนตัมเชิงมุม  สปิน  สัญลักษณ์ของดิแรก อนุภาคเหมือน กลศาสตร์เมทริกซ์ วิธีการประมาณ
ส าหรับบาวด์สเตท การกระเจิง 

 
          2.2. กลุ่มวิชาเอก 
ฟส 691 สัมมนาฟิสิกส์ 1(0-2-1) 
PY  691 Physics Seminar 

การอภิปราย และการน าเสนอบทความ  พร้อมจัดท ารายงานในรูปแบบของการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องเพ่ือการท าวิจัยทางฟิสิกส์ 

ฟส 692 ฝึกประสบการณ์ด้านปฏิบัติการฟิสิกส์ 1(0-2-1)* 
PY  692 Internship in Physics Laboratory 

ฝึกประสบการณ์การเรียนรู้และสังเกตกิจกรรมด้านปฏิบัติการฟิสิกส์  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
เสริมสร้างทักษะในการพัฒนาศักยภาพและแนวคิดในการจัดการทดลองด้านฟิสิกส์พ้ืนฐาน 

 

* ก าหนดให้เรียนวิชา ฟส 692 ฝึกประสบการณ์ด้านปฏิบัติการฟิสิกส์ โดยไม่นับหน่วยกิต 
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แบบ 2 

1. หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา 

ศษ 511  ปรัชญาและจริยธรรมความเป็นครู     2(1-2-3) 

ED 511  Philosophy and Teacher ‘s Professional Ethics 

 ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะที่ส าคัญของครู  สภาพงานและ
คุณลักษณะของครูที่ดี จิตส านึกและคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับวิชาชีพครู กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและ
สมรรถนะความเป็นครู การเสริมสร้างกระบวนการคิดด้วยจิตส านึกทางจริยธรรม บทบาท หน้าที่และภาระ
งานของครูในฐานะนิสิตครูและผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ การเป็นผู้น าทางวิชาการและการศึกษา รวมทั้งบทบาท
ของครูในฐานะผู้ขับเคลื่อนการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ปรัชญา 
แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา กลวิธีการจัดการศึกษาและการจัดการความรู้ การศึกษาดูงานและฝึก
ปฏิบัติการด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 

ศษ 512  จิตวิทยาและการแนะแนวส าหรับครู     2(2-0-4) 

ED 512  Psychology and Guidance for Teachers 

 ศึกษาองค์ความรู้ทางจิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา 
จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา ธรรมชาติของการเรียนรู้ การคิด การสร้างแรงจูงใจ เชาว์ปัญญา 
ความถนัด บุคลิกภาพ การปรับตัว สามารถสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และ
สามารถให้ค าแนะน า ช่วยเหลือนักเรียนโดยการให้ค าปรึกษา โดยมุ่งให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ตลอดจนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

ศษ 513  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    2(1-2-3) 

ED 513  Innovation and Education Technology in Education 

 ศึกษา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีของการออกแบบ การใช้ การพัฒนาและการประเมินผลสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษา การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การวิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ส ารวจ รวบรวมและประยุกต์ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ใน
ชุมชน ตลอดจนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การจัดท าโครงงาน
ออกแบบและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
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ศษ 514  การประกันคุณภาพการศึกษา      2(2-0-4) 

ED 514  Educational Quality Assurance 

 ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เกี่ยวกับการจัดคุณภาพการศึกษาการประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บทบาทของครูในการประกันคุณภาพการศึกษา ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้และประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

ศษ 521  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้     2(2-0-4) 

ED 521  Evaluation and Assessment 

 ศึกษาและวิเคราะห์ความหมาย  วิวัฒนาการ  แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้  จุดมุ่งหมาย  หลักการ  กระบวนการ  รูปแบบและเทคนิคการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ทั้งในระดับชาติและระดับชั้นเรียน  การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม  การสร้างและใช้เครื่องมือ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้  การประเมินตามสภาพจริง  การประเมินสอบภาคปฏิบัติ  การประเมินจาก
แฟ้มสะสมงาน  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและแปลความหมาย  การรายงานและการน าผลการวัดและ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  และการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตรโดยจัดให้ผู้เรียนอภิปราย
แลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติ  การออกแบบ
และพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอกที่อยู่บนพ้ืนฐานความแตกต่าง
กันของความสามารถของนักเรียน  และจัดท ารายงานการค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนา
เครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม 
 

 

2. หมวดวิชาบังคับ 
      2.1. กลุ่มวิชาแกน 
ฟศ 591 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์ 3(2-2-5) 
PYE 591 Curriculum and Learning Management in Physics  

ศึกษาพัฒนาการและการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ วิเคราะห์ธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์ 
จิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนฟิสิกส์ น ามาเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลที่เน้นการพัฒนาทางสติปัญญาและ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ 
วทศ 502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
SCE 502 Research for Learning Development in Sciences and 

Mathematics 
 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
วิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  โดยสังเคราะห์
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ประเด็นจากผลงานวิจัยเพ่ือน าไปใช้ในการออกแบบและก าหนดประเด็นวิจัย  กระบวนการวิจัย  การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การแปลผลและสรุปผล การอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดและ
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัย  การเขียนเค้าโครงและรายงานการวิจัยทางการศึกษา การ
ปฏิบัติการวิจัยและการวางแผนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  รวมทั้งการน าเสนองานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
          2.2. กลุ่มวิชาเอก 
ฟศ 693 ฝึกประสบการณ์ด้านปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 1(0-2-1)** 
PYE 693 Internship in Advanced Physics Laboratory 

ฝึกประสบการณ์การเรียนรู้และสังเกตกิจกรรมการเรียนการสอนด้านปฏิบัติการฟิสิกส์เข้มข้น เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้และเสริมสร้างทักษะในการพัฒนาศักยภาพและแนวคิดในการจัดการทดลองด้านฟิสิกส์ขั้นสูง 
** ก าหนดให้เรียนวิชา ฟส 695 ฝึกประสบการณ์ด้านปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง โดยไม่นับหน่วยกิต 
 
ฟศ 691 สัมมนาฟิสิกส์ศึกษา 1(0-2-1) 
PYE 691 Seminar in Physics Education 

            ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากบทความทางฟิสิกส์หรือฟิสิกส์ศึกษาที่ เป็นพ้ืนฐานในการท า
ปริญญานิพนธ์ โดยให้การสัมมนาและอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมจัดท ารายงานในรูปแบบของการ
น าเสนอผลงานวิจัย 
ฟศ 692 สัมมนาวิจัยฟิสิกส์ศึกษา 1(0-2-1) 
PYE 692 Research Seminar in Physics Education 

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากบทความทางฟิสิกส์หรือฟิสิกส์ศึกษา โดยเน้นการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในห้องเรียนฟิสิกส์ที่สัมพันธ์กับปริญญานิพนธ์ โดยให้การสัมมนาและอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ 
พร้อมจัดท ารายงานในรูปแบบของการน าเสนอผลงานวิจัย 
วทศ 501 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2(1-2-3) 
SCE 501 Language and Culture for Science and Mathematics Communication 

ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง พูด อ่าน เขี ยน เพ่ือสื่อสารและ
ถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
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3.  กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

ศษ 531  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน                       2(0-4-2) 
ED 531  Practicum in Professional of Teaching 

ศึกษาและสังเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน สภาพงานครู
พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อ แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
เรียนรู้ สังเกตธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน ศึกษาและสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ศึกษาทักษะต่างๆ
โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ฝึก
ปฏิบัติการสอนระดับจุลภาค ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก และฝึกปฏิบัติการสอน
ตามแผนบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐาน ศึกษาและ
แก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน สังเกตการสอนของเพ่ือน เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของครูตลอดจนจัดกิจกรรม
อาสาและโครงการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาความเป็นครูมือ
อาชีพ 

 
ศษ 532  การปฎิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                                      6(0-12-6) 
ED532   Internship in Professional of Teaching 
 ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครูสู่การปฏิบัติการ
สอนและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 2 ภาคเรียนภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับ
สถานศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาได้แก่ การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียนการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษางานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนงานบริการของโรงเรียนการศึกษาและบริการชุมชนงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา น าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สัมมนา
การศึกษากับอาจารย์นิเทศก์การศึกษาและเพ่ือนนิสิตเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารและ /
หรือ Face to face อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง จัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์
นิเทศก์ 

 
หมายเหตุ ด าเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนเครือข่ายที่นิสิตไปฝึก
ประสบการณ์ 
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ส าหรับนิสิตแบบ 1 และแบบ 2 สามารถเลือกเรียนวิชาเลือก ดังต่อไปนี้ 
 

4. หมวดวิชาเลือก 
ฟส 507 กลศาสตร์คลาสสิกเข้มข้น 2(2-0-4) 
PY  507 Intensive Classical Mechanics  
         ศึกษาแนวคิดรวบยอดฟิสิกส์เข้มข้นส าหรับครูฟิสิกส์ และจ าลองการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาศักยภาพการสอนโดยให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการสอนหน้าชั้นเรียนในเนื้อหาเรื่อง สมการการ
เคลื่อนที่ตามแบบของนิวตัน  ลากรานจ์และแฮมิลตัน  การแปลงแบบคาโนนิคัล  การเคลื่อนที่ของวัตถุ
แข็งเกร็ง  การแกว่งกวัดเป็นมุมน้อยๆ  ทฤษฎีแฮมิลตัน-จาโคบิ 
ฟส 508 กลศาสตร์ควอนตัมเข้มข้น 2(2-0-4) 
PY  508 Intensive Quantum Mechanics 

         ศึกษาแนวคิดรวบยอดฟิสิกส์เข้มข้นส าหรับครูฟิสิกส์ และจ าลองการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้
เกิดพัฒนาศักยภาพการสอนโดยให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการสอนหน้าชั้นเรียนในเนื้อหาเรื่อง สมการชเรอดิง
เงอร์  โมเมนตัมเชิงมุม  ไฮโดรเจนอะตอม  ฮีเลียมอะตอม  สปิน  สัญกรณ์ดิแรก อนุภาคเหมือน กลศาสตร์
เมทริกซ์ วิธีการประมาณ 
ฟส 509 แม่เหล็กไฟฟ้าเข้มข้น 2(2-0-4) 
PY  509 Intensive Electromagnetism 

         ศึกษาแนวคิดรวบยอดฟิสิกส์เข้มข้นส าหรับครูฟิสิกส์ และจ าลองการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาศักยภาพการสอนโดยให้ผู้ เรียนฝึกปฏิบัติการสอนหน้าชั้นเรียนในเนื้อหาเรื่อง ไฟฟ้าสถิ ต  
สนามแม่เหล็กคงตัว  สนามเปลี่ยนแปรกับเวลา  สมการของแมกซ์เวลล์  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  การแผ่รังสีของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 

ฟส  513 กลศาสตร์ไม่เชิงเส้น 3(3-0-6) 
PY  513 Non-Linear Mechanics 

     ทฤษฎีเพอร์เทอร์เบชันคลาสสิก ตัวแกว่งกวัดไม่เชิงเส้น เสถียรภาพของผลเฉลย 
เคออสในระบบแฮมิลโทเนียน  ทฤษฎีบทของโคล์โมโกโรฟ-อาโนล์ด-โมสเซอร์  พลศาสตร์ของระบบดิสสิเพทีฟ 

ฟส 514 กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6) 
PY  514 Fluid Mechanics 

               มุมมองเชิงความต่อเนื่องและสมการเคลื่อนที่  ของไหลสถิต  การอนุรักษ์มวล  การไหลแบบ
ปราศจากความหนืด  ทฤษฎีควบคุมปริมาตร  สมการนาเวียร์-สโตร์  และการไหลแบบมีความหนืด  การ
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วิเคราะห์เชิงมิติ  ความวนและการไหลเวียน  การไหลศักย์  ชั้นขอบลามินา  ระเบียบวิธีผลเฉลยชั้นขอบ  
ความตึงผิวและผลกระทบต่อการไหล  การไหลปั่นป่วน 

ฟส 611 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 3(3-0-6) 
PY  611 Solid State Physics 

     โครงสร้างผลึก แลตทิซส่วนกลับ  การยึดเหนี่ยวผลึก  โฟนอน  แบบจ าลองอิเล็กตรอนอิสระ  
ทฤษฎีแถบพลังงาน ตัวน ายวดยิ่ง สมบัติเชิงไฟฟ้าและแม่เหล็กของของแข็ง 

ฟส 612 สเปกโทรสโกปี 3(3-0-6) 
PY  612 Spectroscopy 

     ทฤษฎีควอนตัมส าหรับสเปกโทรสโกปี  การแผ่รังสีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและอันตรกิริยาของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับอะตอมและโมเลกุล  สเปกโทรสโกปี  โฟโตอิเล็กตรอน  สเปกโทร-สโกปีอิเล็กตรอนโอ
เยร์ สเปกโทรสโกปีเอ็นเอ็มอาร์ สเปกโทรสโกปี ฟลูออเรสเซนซ์ สเปกโทรสโกปีอินฟราเรด สเปกโทรสโกปีรา
มาน และสเปกโทรสโกปี  รังสีเอกซ์ 

ฟส 615 สภาพน ายวดยิ่ง   3(3-0-6) 
PY  615 Superconductivity 

                   ประวัติความเป็นมาของสภาพน ายวดยิ่ง แบบจ าลองควอนตัมเชิงมหภาค  ทฤษฎีบาร์ดีนคู
เปอร์-ชริฟเฟอร์ของตัวน ายวดยิ่งคลาสสิก ตัวน ายวดยิ่งชนิดที่สอง ตัวน ายวดยิ่งอุณหภูมิสูง การประยุกต์ 
พรมแดนสภาพน ายวดยิ่ง 

ฟส 616 ฟิสิกส์สารกึ่งตัวน า 3(3-0-6) 
PY  616 Semiconductor Physics  

      โครงสร้างผลึกของสารกึ่งตัวน า  โครงสร้างแถบพลังงาน  สภาพน าไฟฟ้าของสารกึ่งตัวน า 
บริสุทธิ์และสารกึ่งตัวน าที่มีสารเจือปน  รอยต่อพี-เอ็น  ผลกระทบของสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า 

สมบัติเชิงแสง  อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า การเตรียมสารกึ่งตัวน า  สารกึ่งตัวน าอสัณฐาน 
ฟส 618 ฟิสิกส์พลาสมาและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
PY  618 Plasma Physics and  Applications 

     หลักการของพลาสมา การเคลื่อนที่ของอนุภาคเดี่ยว ทฤษฎีของไหลของพลาสมา คลื่นพลาสมา 
ความสมดุลและเสถียรภาพ  ทฤษฎีจลน์  ผลกระทบแบบไม่เชิงเส้น  เทคโนโลยีพลาสมา  พลาสมาเชิง
อุตสาหกรรม  และการประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์ฟิวชัน 
ฟส 621 กลศาสตร์สถิติ 3(3-0-6) 
PY  621 Statistical Mechanics 

      กฎของอุณหพลศาสตร์  อุณหพลศาสตร์มหภาค  ทฤษฎีจลน์ของปรากฏการณ์ขนส่ง  การ
อธิบายเชิงสถิติของระบบอนุภาค  วิธีการและการประยุกต์ใช้กลศาสตร์สถิติ  กลศาสตร์สถิติเชิงควอนตัม 
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ฟส 626 เครื่องมือและเทคนิคทางดาราศาสตร์ 3(2-2-5) 
PY  626 Astronomical Instrumentation and Techniques 

     สมบัติพื้นฐานและพารามิเตอร์ของกล้องโทรทรรศน์ทางแสง  กล้องโทรทรรศน์ชนิด 
สะท้อนแสงและหักเหแสงและระบบทางแสง  การออกแบบทางกลเกี่ยวกับตัวกล้องและฐานกล้อง  อุปกรณ์
ต่างๆ  ที่เกี่ยวกับกล้องโทรทรรศน์  กล้องโทรทรรศน์สมัยใหม่ขนาดใหญ่  กล้องโทรทรรศน์วิทยุ กล้อง
โทรทรรศน์คลื่นมิลลิเมตร กล้องโทรทรรศน์รังสีเอกซ์ กล้องโทรทรรศน์รังสีแกมมา  กล้องโทรทรรศน์นิวตริโน  
กล้องโทรทรรศน์คลื่นความโน้มถ่วง 
ฟส 628 ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
PY  628 Astrophysics 

     ดาวฤกษ์และระบบดาวฤกษ์ ดวงอาทิตย์ในฐานะดาวฤกษ์ดวงหนึ่ง  ธรรมชาติของดาวฤกษ์ การ
เกิดของดาวฤกษ์  วิวัฒนาการของดาวฤกษ์  ดาวนิวตรอน  หลุมด า  สเกลระยะทางคอสมิก ทฤษฎีฟิสิกส์
เกี่ยวกับดาวฤกษ์  แกแลกซี  วัตถุก่ึงดาวฤกษ์  บลาซาร์  แกแลกซีกัมมันต์ 
ฟส 631 แสงเชิงคลื่นและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
PY  631 Wave Optics and Applications 

      ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของการแผ่รังสี  ควอนตัมฟิสิกส์และกระบวนการแผ่รังสี สมบัติเชิ งแสง  
ความรู้พ้ืนฐานของเลเซอร์ และระบบเลเซอร์ส าหรับการตรวจวัดสัญญาณระยะไกล  การประยุกต์ไลดาร์เชิง
บรรยากาศ 
ฟส 641 อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับครูฟิสิกส์ 3(2-2-5) 
PY  641 Electronics for Physics Teachers 

      ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า  อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า  เครื่องรับรู้  ออปแอมป์ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง  
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ส าหรับครูฟิสิกส์ 
ฟส 652 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคมูลฐาน 3(3-0-6) 
PY  652 Nuclear Physics and Elementary Particles 

     โครงสร้างนิวเคลียส  การสลายนิวเคลียส  ปฏิกิริยานิวเคลียร์  อุปกรณ์นิวเคลียร์ฟิสิกส์
นิวตรอน   อนุภาคมูลฐาน 
ฟส 662 ฟิสิกส์ของระบบสุญญากาศและการเตรียมฟิล์มบาง 3(2-2-5) 
PY  662 Vacuum Physics and Deposition of Thin Film 

     ฟิสิกส์ของระบบสุญญากาศ  การระเหยสารในสุญญากาศ  สปัตเตอริง  การเตรียมฟิล์มบางใน
สุญญากาศด้วยวิธีอ่ืนๆ  การวิเคราะห์ฟิล์มบาง 
ฟส 664 การใช้เครื่องมือเพ่ือวิเคราะห์ฟิล์มบาง 3(2-2-5) 
PY  664 Instrumentation for Thin Film Analysis 
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     ฟิสิกส์พ้ืนฐานของการวัด  เทคนิคการวัดและการวิเคราะห์ข้อมูล  เทคนิคสเปกตรัมแบบการ
ดูดกลืนและการปลดปล่อย  เทคนิคการเลี้ยวเบนและการกระเจิง  การใช้เครื่องมือเพ่ือวิเคราะห์ฟิล์มบางเชิง
พ้ืนผิว  องค์ประกอบเชิงเคมี และเชิงโครงสร้าง 
ฟส 665 ฟิสิกส์บรรยากาศ 3(3-0-6) 
PY  665 Atmospheric Physics 

     บรรยากาศ   ภูมิอากาศพลศาสตร์   ระบบอากาศ  กระบวนการแผ่รังสีโลกและดวงอาทิตย์  
สมบัติเชิงฟิสิกส์และเชิงแสงของเมฆและละอองลอย  เทคนิคการวัดและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ฟส 666 ฟิสิกส์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
PY  666 Physics and Environment 

     ประวัติปัญหาของสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษ ปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อมลพิษ มลพิษทาง
อากาศ การก าเนิดและการป้องกันมลพิษทางอากาศ  มลพิษของเสียง  ผลกระทบของเสียงต่อมนุษย์ เทคนิค
การควบคุมและลดมลพิษทางเสียง  น้ าเสีย  การใช้วิธีทางฟิสิกส์บ าบัดน้ าเสีย การควบคุมการแผ่รังสี 
ฟส 667 อุตุนิยมวิทยา 3(3-0-6) 
PY  667 Meteorology 

      บรรยากาศ  ปรากฏการณ์ในบรรยากาศ  ภูมิอากาศวิทยา  พารามิเตอร์ทางอุตุนิยม  การ
ตรวจและพยากรณ์อากาศ 
ฟส 672 การแก้ไขปัญหาทางฟิสิกส์โดยการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3(2-2-5) 
PY  672 Physics Problem Solving by Numerical Analysis 

      การหาค าตอบเชิงตัวเลขของระบบสมการ การประมาณค่าในช่วงและการประมาณฟังก์ชัน  
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด  การอินทิเกรตเชิงตัวเลข  วิธีมอนติคาร์โล   การประยุกต์สู่
ปัญหาฟิสิกส์ 
ฟส 693 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 
PY  693 Special Topics in Physics 1 

      ศึกษาเรื่องที่น่าสนใจทางสาขาวิชาฟิสิกส์ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
ฟส 694 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 
PY  694 Special Topics in Physics 2 

     ศึกษาเรื่องที่น่าสนใจทางสาขาวิชาฟิสิกส์ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
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5. ปริญญานิพนธ์ 
ฟส 698 ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
PY  698 Thesis 

       ท าวิจัยปัญหาหรือสร้างเครื่องมือเกี่ยวกับวิชาการในสาขาวิชาฟิสิกส์  ฟิสิกส์ประยุกต์ หรือ
ฟิสิกส์ศึกษา 
 

 

3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ล าดับ
ที ่

 
รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

เลข
ประจ าตัว
ประชาชน 

1 ดร.จตุรงค์ สุคนธชาติ* วท.บ. (ฟิสิกส์) พ.ศ. 2537 
วท.ม. (ฟิสิกส)์ พ.ศ. 2542 
Dr.rer.nat.(Physics) พ.ศ. 2548 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Institute of 
Astrophysics, 
University of 
Innsbruck, Austria 

xxxxxxxxxxxxx 

2 ดร.สิริ   สิรินิลกุล* กศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง)(วิทยาศาสตร์-
ฟิสิกส์) พ.ศ.2536 
วท.ม.(ฟิสิกส)์ พ.ศ.2541 
วท.ด.(ฟิสิกส์) พ.ศ.2549 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ วิทยาเขตภาคใต้ 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นาร ี

xxxxxxxxxxxxx 

3 ดร.สุพิชญ   แขมมณ*ี วท.บ. (ฟิสิกส์) พ.ศ. 2539 
วท.ม. (ฟิสิกส์) พ.ศ. 2543 
วท.ด. (ฟิสิกส์) พ.ศ. 2548 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

4 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์  
เรืองรุ่งโรจน์ 

วท.บ. (ฟิสิกส์) พ.ศ. 2536 
M.Phil (Physics) พ.ศ. 2544 
ปร.ด. (ฟิสิกส์) พ.ศ. 2555 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 
University of Warwick, 
UK. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

xxxxxxxxxxxxx 

5 ดร.สมบูรณ์ คงเพชรศักดิ์ วท.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)(ฟิสิกส์) พ.ศ. 2546 
ประกาศณียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) พ.ศ. 2547 
Ph.D. (Physics) พ.ศ. 2555 

มหาวิทยาลัยเนศวร 
 
มหาวิทยาลัยเนศวร 
 
University of Bristol, 
U.K. 

xxxxxxxxxxxxx 

หมายเหตุ  *อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร



  

หลักสตูรการศกึษามหาบัณฑติ   สาขาวิชาฟิสกิส ์  พ.ศ.2557 38 

 

3.2.2 อาจารย์ประจ า 
        3.2.2.1 วชิาพ้ืนฐานการศึกษา 

ล าดับที ่ รายชื่อคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

 (สาขาวชิา) และปทีี่จบ 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

1 รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์), 2540 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 รศ.ดร.สุนีย์  เหมะประสิทธิ ์ กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร),2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3 ผศ.ดร.พวงรัตน์  เกษรแพทย ์ Ph.D. (Adult & Continuing 

Education/Higher Education), 2533 
University of North Texas,U.S.A. 

4 ผศ.ดร.พาสนา  จุลรัตน ์ Ph.D.(Education Psychology), 2544 University of Oklahoma, USA. 

5 ผศ.ดร.พิศมัย  รัตนโรจน์สกุล กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์), 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
6 อาจารย์ ดร.กิตติชัย  สุธาสิโนบล ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน), 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
7 อาจารย์ ดร.ครรชิต  แสนอุบล ศศ.ด. (จิตวิทยา), 2553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
8 อาจารย์ ดร.ดวงใจ  สีเขยีว ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา),2550 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
9 อาจารย์ ดร.นฤมล  ศิระวงษ ์ กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2547 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

10 อาจารย์ ดร.นัทธีรัตน์  พีระพันธุ ์ ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
11 อาจารย์ ดร.รัฐพล  ประดับเวทย ์ กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

12 อาจารย์ ดร.พัชราภรณ์  ศรีสวัสดิ ์ กศ.ด. (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา), 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรววโิรฒ 
13 อาจารย์ ดร.พรพิมล  ประสงค์พร ค.ด.(หลักสูตรและการสอน),2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
14 อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา  แย้มรุ่ง กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา), 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
15 อาจารย์ ดร.วรวุฒ ิ สุภาพ ค.ด. (พัฒนศึกษา), 2552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
16 อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์  ลังกา วท.ด. (วิจยัพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์), 2554 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
17 อาจารย์ ดร.ศุภววรรณ  สัจจพิบูล ค.ด. (หลักสูตรและการสอน), 2553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
18 อาจารย์ ดร.สกล  วรเจริญศรี กศ.ด. สาขาวิชาจิตวิทยาให้ค าปรึกษา, 2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
19 อาจารย์ ดร.สมชาย เทพแสง กศ.ด.(การบริหารการศึกษา), 2548 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
20 อาจารย์ ดร.สุวิมล  กฤชคฤหาสน ์ ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา), 2551 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
21 อาจารย์ ดร.อรอุมา  เจริญสุข ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจยัการศึกษา), 2552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
22 อาจารย์รุ่งอรุณ  โรตน์รัตนาด ารง ศษ.ม.(การสอนภาษาไทยเป็นภาษาตา่งประเทศ), 

2552 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

23 อาจารย์วิลาวัลย ์ ด่านสิริสุข กศ.ม. (การประถมศึกษา),2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
                                   3.2.2.2 วิชาเอก 

ล าดับที ่
 

รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

1 รศ.ดร.พงษ์แก้ว  อุดมสมุทรหิรัญ วท.ด. (ฟิสิกส)์ พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
2 ผศ.บัญชา  ศิลป์สกุลสุข วท.ม. (ฟิสิกส์) พ.ศ. 2527 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3 ผศ.ดร. สุพจน์  มุศิริ Ph.D. (Physics) พ.ศ. 2546 University of Tennessee, U.S.A. 
4 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์  เรืองรุ่งโรจน์ ปร.ด. (ฟิสิกส์) พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
5 ดร.เข้ม  พุ่มสะอาด Dr.rer.nat.(Physics) พ.ศ. 2549 University of Tübingen, Germany 
6 ดร.จตุรงค์  สุคนธชาติ Dr.rer.nat.(Physics) พ.ศ. 2548 Institute of Astrophysics, University of 

Innsbruck, Austria 
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7 ดร.โชคชัย  พุทธรักษา Ph.D. (Physics) พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล 
8 ดร.ทรงศักดิ์  พงษ์หิรัญ Ph.D. (Physics) พ.ศ. 2550 Moscow State University, Russia 
9 ดร.นพมณี  ศุภนาม วท.ด. (ฟิสิกส์) พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
10 ดร.ปณิธาน  วนากมล Ph.D. (Material Science and 

Engineering) พ.ศ. 2549 
Massachusette Institute of 
Technology, U.S.A. 

11 ดร.ปัทมาศ  บิณฑจิตต์ Ph.D. (Material Science and 
Engineering) พ.ศ. 2552 

The Pennsylvania State University, 
U.S.A. 

12 ดร.ภูณิศรา  ลิ้มนนทกุล ปร.ด  (ฟิสิกส์) พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
13 ดร.วิชุดา  บุญยรัตกลิน วท.ด. (ฟิสิกส)์ พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
14 ดร.สมบูรณ์  คงเพชรศักดิ์ Ph.D. (Physics) พ.ศ. 2555 University of Bristol, UK 
15 ดร.สิริ  สิรินิลกุล วท.ด.(ฟิสิกส์) พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
16 ดร.สุพิชญ   แขมมณี วท.ด. (ฟิสิกส์) พ.ศ. 2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
17 ดร.อารียา   เอี่ยมบู ่ วท.ด. (วัสดุศาสตร์) พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
18 ดร.อนุศิษฏ์ ทองน า วท.ด. (ฟิสิกส์) พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
19 อ.จามร ี อมรโกศลพันธ ์ วท.ม.(ฟิสิกส)์ พ.ศ. 2546 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
20 อ.จารุภัทร  ดิษรัฐกิจ* วท.ม. (ฟิสิกส)์ พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยมหิดล 
21 อ.มาโนชญ ์ เฮงวัฒนะ วท.ม. (ฟิสิกส์) พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
22 อ.สมศักดิ์  มณีรัตนะกูล วท.ม. (ฟิสิกส์) พ.ศ. 2529 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
23 อ.อิทธิศักดิ์   ลัชชานนท์ วท.ม. (ฟิสิกส์) พ.ศ. 2531 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ไม่มี 
4.2 ช่วงเวลา 

ไม่มี 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

  ไม่มี 
หมายเหตุ 

ส าหรับแบบโครงการความร่วมมือ สควค คณะศึกษาศาสตร์ในฐานะคณะร่วมผลิตที่รับผิดชอบการ
สอนในกลุ่มวิชาชีพคร ูและดูแลรายวิชาของกลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้วย 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

ข้อก าหนดในการวิจัยต้องเป็นหัวข้อทางสาขาวิชาฟิสิกส์ หรือฟิสิกส์ประยุกต์ และได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
การท างานวิจัยเน้นเนื้อหาทางฟิสิกส์เชิงทฤษฎี หรือเชิงทดลอง ภายใต้การควบคุมและ

http://www.psu.edu/
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ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อแสดงให้เห็นชัดเจนว่านิสิตสามารถประยุกต์วิธีคิดแบบมีกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา เพ่ือสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้
ทางฟิสิกส์ได ้

 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นิสิตรู้จักการวิเคราะห์ การใช้องค์ความรู้ และเทคโนโลยีในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น

ระบบ โดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือน าไปพัฒนาหรือต่อยอดองค์ความรู้เดิมให้สามารถใช้ใน
การสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และการท าวิจัยต่อไป รวมถึงการประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียน
การสอนโดยเฉพาะการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ และการสอนให้เกิดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ที่
เป็นส่วนส าคัญในการประกอบอาชีพครูได้ 

 
5.3 ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาท่ี 3  เป็นต้นไป 
 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 

ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

 
5.5 การเตรียมการ 

นิสิตต้องจัดท าปริญญานิพนธ์แบบเดี่ยว ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม(ถ้ามี) โดยนิสิตต้องด าเนินการดังนี้ 

5.5.1 เสนอชื่อหัวข้อปริญญานิพนธ์และแผนด าเนินการในรูปแบบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 
(บทที่ 1-3) ตามแบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือผ่านความเห็นชอบ 
ภายในภาคการศึกษาท่ี 3 และไม่เกินภาคการศึกษาท่ี 5 

5.5.2 เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพ่ือท าการแต่งตั้งให้เป็นผู้ให้ค าปรึกษา 
ตลอดทั้งดูแลนิสิตเกี่ยวกับงานวิจัยทั้งหมด จนกระทั่งสามารถน าเสนอออกมาในรูปแบบรายงาน และการ
น าเสนอผลงานวิจัยด้วย 

5.5.3 รายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
5.5.4 การสอบปริญญานิพนธ์ ให้นิสิตส่งรายงานปริญญานิพนธ์ โดยมีจ านวนเล่มเท่ากับ

จ านวนกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนสอบ และท าการนัดหมายวันเวลาเพ่ือ
ขอสอบปริญญานิพนธ์ 

 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1 มีการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์ของนิสิตในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการซึ่งเป็น
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ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 
5.6.2 ก าหนดให้มีการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ การสอบปากเปล่า ต่อคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 
5.6.3 ก าหนดให้มีการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ต่อคณะกรรมการ ประกอบด้วย 

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม(ถ้ามี)  และกรรมการเพ่ิมเติมอีก 2 คน โดยมีข้อก าหนดให้ 
กรรมการ 1 คนเป็นตัวแทนจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอีก  1 คนเป็นอาจารย์หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ร่วมกันพิจารณา 
แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน และปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

ทั้งนี้กระบวนการประเมินผลการสอบปริญญานิพนธ์จะเป็น เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 หมวด 8 และ9 
 

 
หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

 

คุณลักษณะพิเศษของนิสิต กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมของนิสิต 
1. มีความรู้ความเข้าใจในสาระหลักของฟิสิกส์อย่าง

ถ่องแท้และสามารถประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฎี
ที่ส าคัญในด้านวิชาการ วิชาชีพและงานวิจัยขั้น
สูงได ้

2. สามารถจัดการปัญหาเชิงวิชาการและวิชาชีพที่
ซับซ้อนโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกี่ยวข้องต่อ
ตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างผู้รู้ ตามหลักคุณธรรม
และจริยธรรม 

3. มีภาวะผู้น าที่มีศักยภาพสูงในการปฏิบัติงาน 
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนทั้งในด้าน
วิชาการและวิชาชีพ สอดรับกับสภาพสังคมและ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงได้ 

4. มีทักษะการสื่อสารและสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1. จัดให้การเรียนการสอนทุกรายวิชามีการสอดแทรก
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาบัณฑิตสาขาวิชา
ฟิสิกส์ ด้วยการให้นิสิตปฏิบัติจริงโดยเชื่อมโยงกับ
การเรียนการสอน 

2. มีการท าปริญญานิพนธ์ที่เน้นการวิจัยด้านฟิสิกส์ 
หรือฟิสิกส์ประยุกต ์และเผยแพร่บทความที่เป็นส่วน
หนึ่งของปริญญานิพนธ์ต่อสาธารณะ 
 

3. สอดแทรกจัดกิจกรรมเสริมทั้ งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้นิสิตมีโอกาสฝึกฝนและพัฒนา
ตนเองทั้งในทักษะด้านวิชาการ วิชาชีพ และทาง
สังคม 

4. ส่งเสริมให้นิสิตน าเสนอผลงานแบบปากเปล่า โดย
สอดแทรกทั้งในการเรียนการสอนทุกรายวิชาและ
การท าวิจัย 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

2.1 ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 

1.  มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถจัดการ
ปัญหาเชิงวิชาการหรือวิชาชีพอย่างผู้รู้ 
มีเหตผุล และยตุิธรรม 

2.  มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมการ
ประพฤติปฏบิัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

3.  มีจิตสาธารณะ เคารพสิทธ์ิและความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
 

1   จัดการเรียนการสอนตามระเบยีบ
ของมหาวิทยาลัย สอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม จรยิธรรม ให้รู้จัก
วิเคราะห์และสังเคราะห์ทาง
วิชาการ /วิชาชีพ อย่างมีเหตุผล
บนรากฐานของข้อเท็จจริง 

2.  ศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง หรือจัด
กิจกรรมกลุ่ม โดยมีการอภิปราย
หรือสัมมนาในช้ันเรียน เพื่อ
ส่งเสริมบรรยากาศการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่าผู้เรยีน 

ผู้สอน : 
ประเมินจากความ
รับผิดชอบในการเรียน 
และการท างานตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
โดยสังเกตจากพฤติกรรม
การแสดงออก และการ
แสดงความคดิเห็น ตลอด
จนถึงผลการศึกษาในรูป
ของเกรด 
ผู้เรยีน : 
ประเมินตนเอง และ/หรือ
โดยผู้ร่วมชั้นเรียนจากการ
สงัเกตจากพฤติกรรมการ
แสดงออกท้ังในและนอก
ช้ันเรียน 

2.2 ด้านความรู้ 1.  มีความรู้และความเขา้ใจในเนือ้หา
สาระหลักของสาขาวิชาและน ามา
ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได ้

2.  สามารถประยุกตค์วามรู้ของสาขาวิชา
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา 
และ/หรือสร้างองค์ความรูเ้ชิงวิชาการ
และงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.. มีความเข้าใจถึงผลกระทบของงานวิจัย
ต่อสภาพแวดล้อมท้ังระดับชาติและ
นานาชาติ 

ก าหนดเนื้อหาสาระด้านความรู้ในทุก
รายวิชาและใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกวา่ 
ดังนี ้
1.. การบรรยายและแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น วิเคราะห์ วิพากษ์ และ
อภิปรายร่วมกันจากปญัหาหรือ
กรณีศึกษา 

2...การศึกษาค้นคว้าและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

3...เชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคณุวุฒิ
ทางวิชาการและวิชาชีพ มาร่วม
เป็นวิทยากร 

ผู้สอน : 
ก าหนดรูปแบบการ
ประเมินใหส้อดคล้องกับ
ลักษณะรายวิชา/กิจกรรม
การเรยีนการสอน ได้แก่ 
การสอบ การน าเสนอ
ผลงานด้วยวาจาหรือใน
รูปแบบรายงาน การ
ประเมินผลการศึกษาใน
รูปแบบของเกรด 
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มาตรฐานการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

2.2 ด้านความรู้ 
(ต่อ) 

 4...การเรยีนรู้จากงานวิจัย/บทความ
วิชาการเป็นฐาน ให้นิสิตสรา้ง
เสรมิประสบการณ์การเรียนรูโ้ดย
การศึกษาดูงาน/การเข้าร่วม
ประชุมสมัมนา/ประชุมวิชาการ 
ในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ผู้เรยีน : 
ประเมินตนเองจากการท า
แบบทดสอบก่อนและหลัง
เรียน หรือผลการสอบใน
รูปแบบที่รายวิชาก าหนด 

2.3 ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

1.  ใช้ความรู้ในการจัดการบริบทใหม่ทาง
วิชาการและวิชาชีพได้อยา่งเหมาะสม 

2...วิเคราะห์ผลงานวิชาการ งานวิจัย และ
พัฒนาแนวความคิดใหมโ่ดยบรูณา
การให้สัมพันธ์กับองค์ความรู้เดมิ 

3...มีความคิดริเริ่มและสามารถวินจิฉัย
ปัญหาเชิงวิชาการหรือวิชาชีพได ้

4.  วางแผนและด าเนินโครงการวชิาการ
หรืองานวิจัยด้วยตนเองที่มีประโยชน์
ต่อสังคมและวิชาชีพ 

ก าหนดเนื้อหาสาระด้านความรู้ในทุก
รายวิชา โดยเน้นการวิเคราะห์จาก
งานวิจัย/บทความวิชาการภายใตก้าร
จัดการเรียนการสอนอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือมากกว่า ดังนี ้
1...การบรรยายและแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น วิเคราะห์ วิพากษ์ และ
อภิปรายร่วมกันจากปญัหาหรือ
กรณีศึกษา 

2...การศึกษา ค้นคว้าและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

3...เชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคณุวุฒิ
ทางวิชาการและวิชาชีพ มาร่วม
เป็นวิทยากร 

4...ให้นิสิตสร้างเสริมประสบการณ์
การเรยีนรู้โดยการศึกษาดูงาน/
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/
ประชุมวิชาการ ในสาขาที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้สอน : 
ก าหนดรูปแบบการ
ประเมินใหส้อดคล้องกับ
ลักษณะรายวิชา/กิจกรรม
การเรยีนการสอน ได้แก่ 
การสอบ การน าเสนอ
ผลงานด้วยวาจาหรือใน
รูปแบบรายงาน การ
ประเมินผลการศึกษาใน
รูปแบบของเกรด 
โดยเฉพาะปรญิญานิพนธ์
ต้องมีบทความวิชาการ
ตีพิมพ์เผยแพร่อย่างน้อย 
1 เรื่อง 
ผู้เรยีน : 
ประเมินพัฒนาการทาง
วิชาการจากผลงานท่ีได้
ท าวิจัย ท้ังในรูปแบบการ
น าเสนอผลงานและการ
สอบปากเปล่า 
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2.4 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1...มีความรับผิดชอบในการด าเนนิงาน
ของตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2...ด าเนินงานด้วยตนเองได้อย่างเป็น
ระบบและมีพัฒนาการการเรียนรูท้าง
วิชาการและวิชาชีพของตนเองได ้

3...มีภาวะผู้น าและปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร
ได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส 

 

1. มอบหมายงานท้ังเป็นรายบคุคล 
และเป็นกลุ่มใหผู้้เรยีนได้ศึกษา 
ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
น าเสนอเป็นรายงานโดยใช้
รูปแบบการน ามาอภิปรายกันใน
ช้ันเรียน 

2. จัดกิจกรรมใน/นอกช้ันเรียนตาม
ความสนใจ เพื่อเป็นการฝึก
ปฏิบัติการ พัฒนาทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบของผู้เรยีน
โดยตรง 

 

ผู้สอน : 
1.การประเมินจากรายงาน 

/สังเกตการท างานเป็น
กลุ่ม และการมสี่วนร่วม
ในกิจกรรม ในรูปแบบ
ของเกรด 

2.การประเมินจากการ
สังเกตพฤติกรรม 
ความสามารถในการ
ตัดสินใจแกไ้ขปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ 

ผู้เรยีน : 
ประเมินตนเอง และ/
หรือโดยผู้ร่วมชั้นเรียน
จากการสังเกตจาก
พฤติกรรมการอยู่
ร่วมกันทั้งในและนอก
ช้ันเรียน 

2.5 ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีทักษะการวิ เคราะห์และคัดกรอง
ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อ
การศึกษาค้นคว้าและวิจัย 

2.  สืบค้นและติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  ถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ งานวิจัยในรูปแบบต่างๆ ใน
วงการวิชาการ วิชาชีพ และชุมชนได้ 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
โดยอาจารย์เสนอแหล่งข้อมลู
ค้นคว้าแต่ละรายวิชาผ่าน Links 
ซึ่งดูได้จากรายงาน/ผลงานจาก
ปริญญานิพนธ ์

2. ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อสนับสนุนงานวิจัย 

3. มีการเรยีนการสอนโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมยัและฝึกให้
ผู้เรยีนสามารถถ่ายทอดเนื้อหา
สาระทางวิชาการไปยังผูเ้รียนใน
ฐานะผูส้อนได้อยา่งถูกต้อง 

ผู้สอน : 
1.ประเมินผลจาก

การศึกษา ค้นคว้าและ
การวิเคราะห์ข้อมลู 

2.ประเมินจากการท า
แบบฝึกหัด/รายงาน 
หรือการน าเสนอผลงาน 

ผู้เรยีน : 
ประเมินพัฒนาการจาก
ผลงานท่ีได้และการใช้
ประโยชน์ในรูปแบบท่ี
รายวิชาก าหนด 
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มาตรฐานการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
2.6 ด้านทักษะการ

จัดการเรียนรู้ 
1  สามารถวิเคราะห์หลักสูตรฟิสิกส์  การ

จัดการเรียนรู้  การวัดและประเมิน ผล
การเรียนรู้  การจัดท าแผนการเรียนรู้
และการท าวิจัยในช้ันเรียนได้เป็นอย่าง
ดี  

2. สามารถประยุกต์หลักการและทฤษฎีที่
ส าคัญไปใช้ในการออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้  และการท าวิจัยใน ช้ัน
เรียนได้อย่างเหมาะสม 

 

1  จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เปิด
โ อ ก า ส ใ ห้ นิ สิ ต ไ ด้ วิ เ ค ร า ะ ห์
หลักสูตรฟิสิกส์  การจัดการเรียนรู้  
การวัดและประเมิน ผลการเรียนรู้  
การจัดท าแผนการเรียนรู้และการ
ท าวิจัยในช้ันเรียน  โดยการตั้ง
ประเด็นอภิปราย  

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการฝึก
ปฏิบัติจริง (learning by doing) ดัง
รายวิชาเอกเช่น ฟส 692 และฟส 
695 โดยเปิดโอกาสให้นิสิตได้ฝึก
ปฎิ บั ติ ก า รสอนหน้ า ช้ัน เ รี ยน 

พร้อมการการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพระหว่างเรียน  และฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

ผู้สอน : 
1. ประเมินพฤติกรรมของ
นิสิต ขณะท ากิจกรรมการ
สอนหน้า ช้ันเรียน หรือ
กา รอภิ ป ร าย เกี่ ย วกั บ
หลั กสู ต รฟิ สิ ก ส์   ก า ร
จัดการเรียนรู้  การวัดและ
ประเมิน ผลการเรียนรู้  
การจัดท าแผนการเรียนรู้
และการท าวิจัยในช้ันเรียน  
รวมถึงการประเมินตนเอง
ของนิสิต 

2. ประเมินผลจากการ
จัดท าแผนการเรียนรู้  การ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระหว่างเรียน  การปฎิบัติ
ก า ร ส อ น แ ล ะ ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ  การ
ท า วิ จั ย ใ น ช้ั น เ รี ย น ใ น
สถานศึกษา  โดยให้ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่
เลี้ยง ครูประจ าช้ัน เพื่อน 
อ า จ า ร ย์ นิ เ ท ศ  ร่ ว ม
ประเมินนิสิตในด้านการ
จัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 



 

 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 ความรับผดิชอบหลัก           ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านทักษะ
การจัดการ

เรียนรู้ 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) 
พฐ 501 ชีวิตกับการศึกษา                  

พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อ 
สร้างและสื่อสารความรู้                  

ศษ 511 ปรัชญาและจริยธรรมความเป็นครู                  

ศษ 512 จิตวิทยาและการแนะแนวส าหรับ
ครู                  

ศษ 513 สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา                  

ศษ 514 การประกันคุณภาพทางการศึกษา                  

ศษ 521 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                  

ศษ 531 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ระหว่างเรียน                  
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รายวิชา 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านทักษะ
การจัดการ

เรียนรู้ 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) 

ศษ 532 
การปฎิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์                  

วทศ 501 
ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการ
สื่อสารทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

                 

วทศ 502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                  

ฟศ 591 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ฟิสิกส์                  

ฟศ 691 สัมมนาฟิสิกส์ศึกษา                   

ฟศ 692 สัมมนาวิจัยฟิสิกส์ศึกษา                   

ฟศ 693 ฝึกประสบการณ์ด้านปฎิบัติการ
ฟิสิกส์ขั้นสูง                  

ฟส 501 คณิตศาสตร์ส าหรับครูฟิสิกส์                  

ฟส 507 กลศาสตร์คลาสสิกเข้มข้น                  

ฟส 508 กลศาสตร์ควอนตัมแบบเข้มข้น                  
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รายวิชา 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) 

ฟส 509 แม่เหล็กไฟฟ้าแบบเข้มข้น                  

ฟส 511 กลศาสตร์คลาสสิกส าหรับครูฟิสิกส์                  

ฟส 514 กลศาสตร์ของไหล                  

ฟส 531 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าส าหรับครูฟิสิกส์                  

ฟส 551 กลศาสตร์ควอนตัมส าหรับครูฟิสิกส์                  

ฟส 553 กลศาสตร์ควอนตัมขั้นสูง                  

ฟส 611 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง                  

ฟส 612 สเปกโทรสโกปี                  

ฟส 615 สภาพน ายวดยิ่ง                  

ฟส 618 ฟิสิกส์พลาสมาและการประยุกต์                  

ฟส 621 กลศาสตร์สถิติ                  

ฟส 626 
เครื่องมือและเทคนิคทางดารา
ศาสตร์                  

ฟส 628 ดาราศาสตร์ฟิสิกส์                  
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รายวิชา 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) 

ฟส 631 แสงเชิงคลื่นและการประยุกต์                  

ฟส 641 อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับครูฟิสิกส์                  

ฟส 652 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคมูลฐาน                  

ฟส 662 
ฟิสิกส์ของระบบสุญญากาศและ 
การเตรียมฟิล์มบาง                  

ฟส 664 การใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ฟิล์มบาง                  

ฟส 665 ฟิสิกส์บรรยากาศ                  

ฟส 666 ฟิสิกส์กับส่ิงแวดล้อม                  

ฟส 667 อุตุนิยมวิทยา                  

ฟส 672 การแก้ไขปัญหาทางฟิสิกส์โดยการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข                  

ฟส 691 สัมมนาฟิสิกส์                  

ฟส 692 ฝึกประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ
ฟิสิกส์                  

ฟส 693 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ 1                  

ฟส 694 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ 2                  

ฟส 698 ปริญญานิพนธ์                  



 

หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี พ.ศ.2554 หมวดที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษาใช้
ระบบค่าระดับข้ัน  ดังนี้ 

การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบค่าระดับขั้น ดังนี้ 
ระดับขั้น ความหมาย ค่าระดับข้ัน 

A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0  
  B+  ดีมาก (Very Good) 3.5  

B  ดี (Good) 3.0  

  C+  ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5  
C  พอใช้ (Fair) 2.0  

  D+  อ่อน (Poor) 1.5  
D  อ่อนมาก (Very Poor) 1.0  
E  ตก (Fail) 0.0  

การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อก าหนดของหลักสูตร ได้แก่ การสอบภาษา 
(Language Examination) และการประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ โดยมีหลักเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพประกอบด้วย 

 
 สัญลักษณ์   ความหมาย 
 S ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝึกงาน/เป็นที่พอใจ 
 U ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝึกงาน/ไม่เป็นที่พอใจ 
 AU การเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
 I การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
 W การงดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
 IP ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In progress) 

 

กระบวนการวิจัย การเขียน และการสอบปากเปล่า ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ การประเมินให้กระท าหลังจากนิสิตสอบปากเปล่าผ่านแล้ว 
และให้ผลการประเมินเป็น ระดับข้ัน ความหมาย ดังนี้ 
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 สัญลักษณ์ ความหมาย 
 P ผ่าน(Pass)  
 F ไม่ผ่าน (Fail) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ซึ่งเป็นตาม
เกณฑ์การประเมินของ มคอ. 3 ของรายวิชาที่ท าการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

2.1  ก าหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชา  และทบทวนระบบด้วยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

 2.2  อาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาเดียวกัน  ก าหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลร่วมกัน 
และให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานหลักสูตร  ท าการทวนสอบโดยการประชุมตัดสินผลการเรียนร่วมกัน
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ.2554 หมวดที่ 9 การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ข้อที่ 48 
ส าหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ก 2 

นิสิตที่จะส าเร็จการศึกษาได้ส าหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ก 2 ต้องมีคุณสมบัติ 
ดังนี้ 

1. มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

2. สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร  
3. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ ากว่า 3.00 
4. ลงเรียนรายวิชา ฟส 692 ฝึกประสบการณ์ด้านปฏิบัติการฟิสิกส์ หรือ ฟส 695 ฝึก

ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง โดยมีผลการเรียนเป็นที่พอใจ (S) 
5. สอบภาษาต่างประเทศได้ 
6. เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่า

ปริญญานิพนธ์ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง  
7. ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
8. ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วน

หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่เป็นเรื่องเต็ม 
(Full Paper) 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศแนะน านโยบาย ปรัชญา ปณิธานของสถาบัน หลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนและบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ระดับ
บัณฑิตศึกษา พร้อมทั้งจัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์
ใหม ่

1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ชี้แจงเป้าหมายของการผลิตบัณฑิตและรายละเอียดต่างๆ ใน
หลักสูตร 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2.1.1 ภาควิชาฯ ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนทักษะที่เก่ียวกับกลยุทธ์การสอน และการวัดการ

ประเมินผลการเรียนรู้  
2.1.2 ภาควิชาฯ สนับสนุนการศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์

ของคณาจารย์และน าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
2.2.1 จัดให้มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารย์ที่

ชัดเจน มีการติดตามและประเมินผล รวมทั้งการน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 2.2.2 จัดให้มีกลไกส่งเสริม สนับสนุน และจูงใจ ให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการใน
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ/หรืองานสร้างสรรค์อ่ืนที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

2.2.3 มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และคณะจัดสรรทุนสนับสนุนให้คณาจารย์ท าวิจัย เพ่ือ
ตอบสนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 

2.2.4 คณะจัดสรรทุนให้คณาจารย์ท าวิจัย น าเสนอผลงานทางวิชาการและท าผลงานทาง
วิชาการเพ่ือขอต าแหน่งวิชาการ 

2.2.5 คณะส่งเสริมให้คณาจารย์ลาศึกษาต่อ / ลาเพิ่มพูนความรู้ในสาขาเฉพาะ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
1.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร และอาจารย์ประจ า ร่วมท างานในฐานะคณะกรรมการเพ่ือบริหารหลักสูตรให้สัมฤทธิ์ผลตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 

1.2 คณาจารย์ของภาควิชาเป็นกลไกส าคัญในการผลิตมหาบัณฑิต และดูแลรับผิดชอบการจัดการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 

1.3 มีการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตต่ออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกภาคการศึกษา 
เพ่ือพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการด าเนินงาน 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

     คณะวิทยาศาสตร์จัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อ
การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิตและภาควิชาจัดสรร
ทุนผู้ช่วยสอนให้แก่นิสิตในหลักสูตรเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา 
 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนในส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้แก่ 

 1. ต ารา  หนังสือ  สื่อและวารสาร  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

เนื้อหา 

ต าราและ
หนังสือ

ภาษาอังกฤษ 
(เล่ม) 

ต าราและหนังสือ
ภาษาไทย 

(เล่ม) 
สื่อ รวม 

คณิตศาสตร ์ 8,579 11,193 597 20,369 

เคมี 5,345 6,568 88 12,001 

ชีววิทยา 10,961 15,834 172 26,967 

ฟิสิกส ์ 6,390 8,118 332 14,840 
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เนื้อหา 

ต าราและ
หนังสือ

ภาษาอังกฤษ 
(เล่ม) 

ต าราและหนังสือ
ภาษาไทย 

(เล่ม) 
สื่อ รวม 

สถิติศาสตร ์ 2,845 5,109 83 8,037 

วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 4,591 9,387 108 14,086 

จุลชีววิทยา 9,296 13,633 176 23,105 

คหกรรมศาสตร์ 3,513 10,899 221 14,633 

วัสดุศาสตร์ (อัญมณ ี
และเครื่องประดับ) 

6,491 10,571 964 18,026 

รวม 58,011 91,312 2,741 152,064 

 

2. ฐานข้อมูล/สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ประกอบด้วย ThaiLIS จ านวน 11  ฐาน  EBSCO จ านวน 
5 ฐาน  e-book จ านวน 2 ฐาน   e-thesis จ านวน 2 ฐาน   SciVerse Scopus จ านวน 1 ฐาน  และ e-
journal จ านวน 6 สาขาวิชา 
 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

2.3.1 ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และต ารา ไปยังแหล่ง
ค้นคว้าทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

2.3.2 จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ต ารา และสื่อการเรียนการสอน 
2.3.3 จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

 
2.4 การประเมินความพียงพอของทรัพยากร 

2.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
2.4.2 จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 

 
3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ  โดยก าหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
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3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา   เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้
บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์
 

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
3.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วม

สอนในบางรายวิชา และบางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเช่น คณาจารย์จากคณะ
ศึกษาศาสตร์ 

3.3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เชิญอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอื่นเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมหรือกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 

3.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดให้อาจารย์พิเศษมีแผนการสอนตามค าอธิบาย
รายวิชาเพ่ือประกอบการสอน โดยตัวแทนจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
4.1.1 ก าหนดให้มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  เพ่ือท าหน้าที่ประสานและสนับสนุนการ

ด าเนินงานของหลักสูตร   

4.1.2 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนด าเนินการตามกฎระเบียบในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

 

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
จัดให้มีการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงาน 

ในด้านต่าง ๆ อย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปี 
 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 
5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิต 

มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาในการ
ลงทะเบียน การเรียน การร่วมกิจกรรม การปรับตัวและการพัฒนาทักษะชีวิต 

5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 
มีการจัดระบบที่เปิดโอกาสให้นิสิตอุทธรณ์เรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ  มีการ

ก าหนดเป็นกฎระเบียบและกระบวนการในการพิจารณาค าอุทธรณ์เหล่านั้น  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
5.2.1 นิสิตสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนน

และวิธีการประเมินผล 
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5.2.2 จัดช่องทางรับค าร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนิสิต 
  5.2.3 จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนิสิต 
 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

6.1 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตจากการให้ข้อมูลหรือเชิญเข้าร่วมประชุม เพ่ือ
น าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 

6.2 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือผู้มีส่วนได้เสียในการ
ร่วมวิพากษ์หลักสูตร เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 2557 2558 2559 2560 2561 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอยา่งน้อยร้อยละ 80 
มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 
และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปดิสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา
และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

     

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

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน 
กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรยีนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินการที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 
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ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 2557 2558 2559 2560 2561 
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ไดร้ับการปฐมนเิทศหรือค าแนะน า
ด้านการจดัการเรียนการสอน      

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนไดร้ับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง      

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี      

(11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อ
คุณภาพหลักสตูรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตที่มีต่อมหาบณัฑิต
ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

 
 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 ก่อนการสอน 
อาจารย์ในภาควิชาฯ ประชุมร่วมกันก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือพิจารณาโครงการ

สอนของรายวิชาที่จะเปิดสอน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและขอค าแนะน า เพ่ือน าไปวางแผน
กลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชาที่อาจารย์แต่ละคนรับผิดชอบ 

1.1.2 ระหว่างสอน 
อาจารย์ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนิสิตที่แสดงถึงความเข้าใจ สอบถามจากนิสิตถึง

ประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการสอน ด้วยการสัมภาษณ์ การสนทนา หรือใช้แบบสอบถาม 
1.1.3 หลังการสอน 

อาจารย์ผู้สอนประเมินการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมที่แสดงออก การท า
กิจกรรม แบบฝึกหัด และผลการสอบ ผลที่ได้จากการประเมินจะมาน ามาพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์การ
สอนประกอบกับการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและวิธีสอน 
 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 นิสิตประเมินการสอนอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจง

เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน โดยใช้แบบ
ประเมิน ปค.003 ผ่านระบบออนไลน์ 
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1.2.2 การประเมินการสอนเป็นแบบครบวงจร ได้แก่ การประเมินตนเอง การประเมินจาก
เพ่ือนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา โดยสังเกตวิธีสอน สื่อการสอน กิจกรรม/งานที่มอบหมายแก่นิสิต และ
ความสอดคล้องกับโครงการสอน 

1.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาความสอดคล้องระหว่างประสิทธิภาพ
ของกลยุทธ์การสอนกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนิสิต 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 ก าหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรภายในและภายนอก

สถาบัน 
2.2 ประเมินหลักสูตรเมื่อครบรอบ 3 ปีการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย การประเมินการจัดการเรียน

การสอน การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  การประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลที่ได้ 
(Outcome) 

2.3ประเมินความพึงพอใจจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อคุณภาพของมหาบัณฑิต  หลักสูตร
และการส ารวจการได้งานของบัณฑิตประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต 

2.4 จัดท าการวิจัยเชิงประเมินหลักสูตร เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key 
Performance Indicators) ในหมวดที ่7 ข้อ 7 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
4.1 จัดท ารายงานการประเมินหลักสูตร เชิญผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) มีส่วนร่วมในการให้

ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
4.2 จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ผลการประเมิน

เป็นฐานในการปรับปรุง 
4.3 ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการประเมินคุณภาพภายใน

ภาควิชาฯ และวางแผนปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะกรรมการประเมิน 
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ภาคผนวก ก 
 

ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา   
พ.ศ. 2554 

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

โดยที่เป็นการสมควรแกไ้ขปรับปรงุข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา
ให้มีความเหมาะสม และให้การบรหิารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบัญญตัิมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ. 2541 ประกอบ
กับมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุม ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันท่ี 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2554 จึงมีมติให้
ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี ้

 
ข้อ 1     ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา 

ระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ. 2554 ” 
ข้อ 2     ให้ยกเลิก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548   
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใด ในส่วนท่ีก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ง

กับข้อบังคับนี้ให้ใช้ ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ 3     ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
“อธิการบด”ี หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
“คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวโิรฒ 
“คณบด”ี หมายความว่า คณบดีหรือต าแหน่งท่ีเทียบเท่าท่ีหลักสตูรหรือสาขาวิชาสังกัด ซึ่งหมายความถึงบุคคลที่

ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีหรือต าแหน่งที่เทียบเท่าของคณะ สถาบัน ส านัก หรือหน่วยงานท่ีเทียบเท่า ซึ่งเป็น
ส่วนงานในก ากับของมหาวิทยาลัยด้วย  

“คณะกรรมการบริหารหลักสตูร” หมายความว่าคณะกรรมการบริหารหลักสูตรต่างๆ  ภายในคณะหรอืภาควิชา 
หรือ สถาบัน หรือส านัก หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า  หรือคณะกรรมการบัณฑติศึกษาพหุวิทยาการระดับบัณฑติศึกษาท่ี
ได้รับแต่งตั้งจากคณบดีบณัฑิตวิทยาลัย ให้ท าหน้าท่ีบริหารจดัการหลักสูตร  

“คณาจารย์บัณฑิตศึกษา” หมายความว่า คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยที่สอนหรือมีหน้าทีเ่กี่ยวข้องกับ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
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“ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายความว่า บุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอยา่งดี ซึ่งอาจ
เป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการหรือเป็นผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้องพิจารณาดา้นคณุวุฒิและต าแหน่ง
ทางวิชาการ และแต่งตั้งโดยเสนอผ่านคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความ
เห็นชอบ 

ข้อ 4     เพื่อให้การด าเนินการของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑติวิทยาลยัอาจก าหนดวิธี
ปฏิบัติในรายละเอียดเพิม่เตมิและสั่งปฏิบัติการได้โดยที่ไม่ขดัหรือแยง้กับข้อบังคับนี้  ส่วนการด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับ
การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาซึ่งมิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้  และมิได้มีข้อบังคับหรือระเบียบอื่นก าหนดไว้  หรือไม่เป็นไป
ตามข้อบังคับนี้ให้บัณฑติวิทยาลยัน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นกรณีไป 

ข้อ 5     ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความข้อบังคับนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหา
เกี่ยวกับการปฏบิัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจตคีวาม วินจิฉัยสั่งการ และให้ถือเป็นที่สดุ 

 
 

หมวด 1 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
ข้อ 6    ระบบการจัดการศึกษาแบ่งการเรียนออกเป็น 3 ระบบ ดังนี ้
6.1  การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาค หนึ่งปีการศกึษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 

สัปดาห ์
6.2  การจัดการศึกษาโดยแบ่งเปน็ภาค ดังน้ี 

    6.2.1  การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หน่ึงภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   

    6.2.2  การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์  

    6.2.3  การศึกษาระบบจตรุภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ  หนึ่งภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห ์

    ระบบการจัดการศึกษาต่าง ๆ ในข้อ 6.2.1-6.2.3  อาจจัดภาคฤดูร้อนขึ้นได้ โดยก าหนดระยะเวลาและจ านวน
หน่วยกิตให้มสีัดส่วนเทียบเคยีงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ  

6.3  การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูร้อน เป็นการจดัการศึกษาปีละ 1 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 
สัปดาห์  

จ านวนช่ัวโมงการเรยีนในแต่ละรายวิชาตามการจัดการศึกษาข้างต้น ให้มีจ านวนช่ัวโมงการเรียนตามที่ก าหนดไว้
ตามข้อ 8 

การจัดการศึกษาอาจเป็นระบบชุดวิชา (Modular System) ซึ่งเป็นการจัดการเรยีนการสอนเป็นช่วงเวลาช่วงละ
หนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได้ 

ให้แต่ละหลักสตูรก าหนดให้ชัดเจนว่าจะจัดระบบการจัดการศึกษาแบบใด 

ข้อ 7     การจัดการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ใช้แบบหน่วยกิต โดย 1 หน่วยกิตระบบ ทวิภาค ต้องจัดการเรยีน
การสอนไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ การจดัการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี ้
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7.1  การศึกษาแบบเตม็เวลา (Full Time) นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวชิาในแต่ละภาคการศึกษาไม่เกิน 15 
หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปกตติามระบบทวิภาค  

7.2  การศึกษาแบบไมเ่ตม็เวลา (Part Time) นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาไมเ่กนิ 6 
หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปกตติามระบบทวิภาค  

ส าหรับหลักสูตรที่จดัการศึกษาในระบบอ่ืน ๆ ตามข้อ 6 ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ให้เทียบจ านวนหน่วยกติให้เป็นไป
ตามสดัส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น 

ข้อ 8    หน่วยกิต หมายถึง การก าหนดแสดงปริมาณการศึกษาที่นิสิตได้รับ แต่ละรายวิชาจะมีหน่วยกิตก าหนดไว้ 
ดังนี ้

8.1  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปญัหาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค 

8.2  รายวิชาภาคปฏิบัต ิที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 
หน่วยกิตตามระบบทวิภาค 

8.3  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกต ิให้มีค่าเท่ากับ 1 
หน่วยกิตตามระบบทวิภาค 

8.4  การปฏิบตัิการในสถานศึกษา การปฏิบัติการคลินิก การท าโครงงาน หรือกิจกรรมอื่นใดตามทีไ่ด้รบั
มอบหมายที่ใช้เวลาปฏิบัติงาน 3 ถึง 12 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือ 45 ถึง 180  ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 
1 หน่วยกิต ตามระบบทวิภาค 

8.5  การศึกษาด้วยตนเอง (Self Study) หรือการค้นควา้อิสระที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแผนการ
เรียนตามที่อาจารย์ผูส้อนไดเ้ตรียมการไว้ให้นสิิตได้ใช้ศึกษาไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 
หน่วยกิตตามระบบทวิภาค  

8.6  สารนิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค  

ส าหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอื่น ๆ ตามข้อ 6 ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ให้เทียบค่าหน่วยกติกับช่ัวโมง
การศึกษาให้เป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคขา้งต้น 

 
 

หมวด 2 
หลักสูตรการศึกษา  

ข้อ 9     หลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี ้
9.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรบัผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ 

ปริญญาบัณฑติ หรือเทียบเท่ามาแล้ว 
9.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาบณัฑติ 
9.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับผู้ส าเรจ็การศึกษา 

ระดับปริญญามหาบณัฑติ หรือเทยีบเท่ามาแล้ว  
9.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป็นหลักสตูรการศึกษาในระดับสงูกว่าปริญญามหาบณัฑิต 
9.5 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอืน่ ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
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ข้อ 10    มหาวิทยาลัยอาจจดัหลกัสูตรเทียบความรู้ได้ตามระดับการศึกษาในข้อ 9 โดยหลักเกณฑ์การเทียบ

ความรู้ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด 

ข้อ 11    โครงสร้างของหลักสตูรเป็นดังน้ี 
11.1  หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ประกอบด้วยรายวิชารวมกัน

ตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
11.2  หลักสตูรปริญญามหาบณัฑติ ประกอบด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

หลักสตูรนี้มี 2 แผน 
         11.2.1 แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยัโดยมีการท าปริญญานิพนธ์ ซึ่งอาจมีได้  2  แบบ คือ 

                   แบบ ก 1 ประกอบด้วยปรญิญานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรอาจก าหนดให้มีการเรยีนรายวิชา หรือท ากิจกรรมวิชาการอืน่ประกอบได้โดยไม่นบัหน่วยกิต แต่จะต้องมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาตามที่หลกัสูตรก าหนด 
                   แบบ ก 2 ประกอบด้วยปรญิญานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาไม่น้อยกว่า 24 
หน่วยกิต  
                  11.2.2 แผน ข เปน็แผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องท าปรญิญานิพนธ์ แต่ต้องท าสาร
นิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

11.3  หลักสตูรปริญญาดุษฎีบณัฑติ เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจยัเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูงโดยมี
การท าปริญญานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ และมีคณุภาพสูงในทางวิชาการ  หลักสูตรนี้มี 2 แบบ คือ 

แบบ 1  เป็นหลักสูตรที่เน้นการวจิัย โดยมีการท าปริญญานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม ่ซึ่งหลักสูตรอาจก าหนดให้มี
การเรยีนรายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นประกอบได ้โดยไมน่ับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสมัฤทธ์ิตามที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสตูรก าหนด ดังนี ้

แบบ 1.1  ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเรจ็ปรญิญามหาบัณฑิต  จะต้องท าปรญิญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกติ 
แบบ 1.2  ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเรจ็ปรญิญาบณัฑิต จะต้องท าปริญญานพินธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
ทั้งนี้ปริญญานิพนธ์ ตามแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคณุภาพเดียวกัน  
แบบ 2 เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจยั โดยมีการท าปรญิญานิพนธ์ที่มีคณุภาพสูงและก่อให้เกดิความก้าวหน้าทาง

วิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 
แบบ 2.1  ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเรจ็ปรญิญามหาบัณฑิต จะต้องท าปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ และเรียน

รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
แบบ 2.2  ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเรจ็ปรญิญาบณัฑิต จะต้องท าปริญญานพินธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และเรียนรายวิชา

อีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต  
ทั้งนี้ปริญญานิพนธ์ ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคณุภาพเดียวกัน  
ข้อ 12    ก าหนดระยะเวลาการศกึษาตามหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษาส าหรับนสิิตเต็มเวลา เป็นดังนี้ 
12.1  หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตาม

หลักสตูรจนส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา และอย่างมากไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
12.2   หลักสูตรปรญิญามหาบณัฑิต ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสตูรจนส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย 3 ภาค

การศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
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12.3   หลักสูตรปรญิญาดุษฎีบณัฑิต ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสตูรจนส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย 3 ภาค
การศึกษาปกติตามระบบทวิภาค  และอย่างมากส าหรับนิสติวุฒิเริ่มต้นต่างกัน ดังนี้ 

          12.3.1  นิสิตวุฒิระดับปรญิญาบณัฑิตหรือเทียบเท่าไมเ่กิน 8 ปีการศึกษา 
          12.3.2  นิสิตวุฒิระดับปรญิญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
12.4  หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษาอื่น ๆ ให้มหาวิทยาลยัเป็นผู้ก าหนดระยะเวลา 
ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามความในข้อน้ี หากมีเหตผุลอันควร บัณฑติวิทยาลัยอาจพิจารณาขยายเวลาให้กับนิสิตได้ไม่

เกิน 1 ภาคการศึกษา โดยการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และเมื่อได้รบัการอนุมัติแล้วต้อง
ด าเนินการช าระค่ารักษาสภาพนิสติตาม ข้อ 25 

ส าหรับนสิิตที่ศึกษาแบบไมเ่ต็มเวลาในหลักสูตรใด ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดจ านวนหน่วยกิตที่ให้
ลงทะเบียนเรียนได้ในแตล่ะภาคการศึกษาปกติโดยเทียบเคียงกับจ านวนหน่วยกิตในสัดส่วนท่ีเหมาะสม  

หากมีเหตผุลและความจ าเป็นพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มจี านวนหน่วยกิตแตกตา่งไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจท า
ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลัย   

ข้อ 13  การเปิดสอนหลักสูตรปรญิญาเอก แบบ 1 ซึ่งเป็นแผนการศึกษาแบบท าปริญญานิพนธ์อย่างเดียว ให้
หลักสตูรค านึงถึงเรื่องดังต่อไปนี ้

13.1 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานพินธ์ ต้องมีผลงานท่ีไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการซึ่งเป็นท่ี
ยอมรับในระดับสากล และเป็นผลงานท่ีช้ีชัดได้ว่าสามารถที่จะสนับสนุนการวิจัยในสาขาวิชาที่เปิดสอนได ้

13.2 หลักสตูรที่จะเปิดสอนควรมีเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุน 

ข้อ 14    การนับระยะเวลาเป็นปกีารศึกษาตามข้อ 12.1 ข้อ12.2 และ ข้อ 12.3 ให้นับตั้งแต่วันที่ข้ึนทะเบียนเป็น
นิสิตตามข้อ 19.2 

ข้อ 15   จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย ์
หลักสตูรทีจ่ะเปิดใหมห่รือหลักสตูรที่ขอปรับปรุง จะต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสตูรตลอดระยะเวลาที่จดัการศึกษา

ตามหลักสูตรนั้นไม่น้อยกว่า 5 คน โดยอาจารย์ประจ าหลักสตูรจะตอ้งเป็นคณาจารย์บณัฑิตศึกษา มคีณุวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาทีเ่ปิดสอน  ทั้งนี้อาจารย์ประจ าในแตล่ะหลักสตูรจะเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรพหวุิทยาการ (Multidisciplinary) ที่อาจก าหนดให้เป็นได้อีก 1 หลักสตูร โดยต้องเป็น
หลักสตูรที่ตรงหรือสมัพันธ์กับหลกัสูตรทีไ่ด้ประจ าอยู่แล้ว หรือในกรณีที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับมหาบณัฑิต
หรือดุษฎีบณัฑิตหลักสูตรใดหลักสตูรหนึ่ง อาจเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับดุษฎีบัณฑติหรือมหาบัณฑติใน
สาขาวิชาเดียวกันได้อีก 1 หลักสูตร  

ในกรณีเป็นหลักสตูรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมือของหลายสถาบัน อาจารย์ประจ าของสถาบัน
ในความร่วมมือนั้น ให้ถือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูรได้   

โดยอาจารย์ประจ าหลักสตูร ประกอบด้วย อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ อาจารยผ์ู้สอบ หรอือาจารย์ผูส้อน โดยทั้งหมดจะต้องมีคุณสมบัติแบ่งตามระดับหลักสตูรดังนี้  

15.1 หลักสูตรระดับมหาบณัฑิต   
        15.1.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูร มีคณุวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า 

หรือเป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขา วิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่าง
น้อย 3 คน  
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        15.1.2  อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
        15.1.2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามีคณุวุฒิปรญิญาเอกหรอื

เทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
ต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

     15.1.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาปรญิญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคณุวุฒิ
ภายนอกสถาบัน มคีุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพนัธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 

     15.1.3  อาจารย์ผูส้อบปรญิญานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารยป์ระจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
โดยต้องมีคณุวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจยัที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

     15.1.4  อาจารย์ผูส้อน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกสถาบัน มีคณุวุฒิไม่ต่ ากว่า
ปริญญาโทหรือเทยีบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในด้านการสอนและการท าวิจยัที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

15.2  หลักสูตรระดับดุษฎีบณัฑิต 
         15.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มคีุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
จ านวนอย่างน้อย 3 คน  

         15.2.2  อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
                     15.2.2.1  อาจารย์ที่ปรึกษาปรญิญานิพนธ์หลัก ตอ้งเป็นอาจารย์ประจ ามคีุณวุฒิปรญิญาเอก

หรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

        15.2.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเปน็อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคณุวุฒิ
ภายนอกสถาบัน มคีุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

         15.2.3 อาจารยผ์ู้สอบปรญิญานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน โดยต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

         15.2.4 อาจารยผ์ู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกสถาบัน มีคณุวุฒิปรญิญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และต้องมีประสบการณ์ในด้านการสอนหรือการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

         ส าหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบณัฑติ และประกาศนียบัตรบณัฑิตชั้นสูงจ านวนและคณุสมบัติ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรและอาจารย์ผูส้อน ให้เป็นไปตามข้อ 15.1.1 และข้อ 15.1.4 โดยอนุโลม  
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ข้อ 16 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ ์
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ก าหนดให้อาจารยป์ระจ า 1 คน เป็นที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ของนิสิต

ปริญญาโทและปรญิญาเอกไดไ้ม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพพร้อมท่ีจะดแูลนิสิต ใหส้ามารถท า
หน้าท่ีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้มากกว่า 5 คน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คน 

อาจารย์ประจ า 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ของนิสิตปริญญาโทได้ไมเ่กิน 15 คน หากเป็นท้ังอาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้คิดสัดส่วนจ านวนนิสติที่ท าปริญญานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจ านวนนิสิตที่ท าสาร
นิพนธ์ 3 คน ทั้งนี้ให้รวบรวมนิสติที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดยีวกัน 

 

หมวด 3 
การรับเข้าเป็นนิสิต 

 
ข้อ 17  คุณสมบตัิของผู้เข้าเป็นนสิิต 
17.1  หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลักสตูรปรญิญามหาบณัฑิต   จะต้องเป็น 

ผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า 
17.2  หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง   จะต้องเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาขั้นปรญิญามหาบัณฑิต หรือ

เทียบเท่า  
17.3  หลักสตูรปริญญาดุษฎีบณัฑติ  จะต้องเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขัน้ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่มผีลการเรยีนดี

มากตามที่หลักสตูรก าหนด หรือส าเร็จปริญญามหาบณัฑติ หรือเทียบเท่า 
ทั้งนี้ผู้เข้าเป็นนิสติจะต้องแสดงหลกัฐานการส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัย หรอืหน่วยงาน

ของรัฐที่มีหน้าที่รับรองวุฒิการศึกษาให้การรับรองและต้องมีคณุสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด 

ข้อ 18  การรับเข้าเป็นนสิิต ใช้วิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
18.1  สอบคัดเลือก   
18.2  คัดเลือก   
18.3  รับโอนนิสติ จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
18.4  รับเข้าตามข้อตกลงของมหาวิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ หรือ โครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 19   การขึ้นทะเบยีนเป็นนสิิต   
19.1  ผู้ที่ผ่านการรับเข้าเป็นนิสติต้องมารายงานตัวพร้อมหลักฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยช าระเงินตาม

ประกาศมหาวิทยาลยั เรื่องการเกบ็เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา ตามวัน เวลา และสถานท่ี ที่
มหาวิทยาลยัก าหนด  

ผู้ที่ผ่านการรับเข้าเป็นนิสติที่ไม่อาจมารายงานตัวเป็นนิสติตามวัน เวลา และสถานท่ีที่ก าหนด เป็นอันหมดสิทธิที่
จะเข้าเป็นนสิิต เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขัดข้องให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในวันท่ีก าหนดให้รายงานตัว และ
เมื่อไดร้ับอนุมัตติ้องมารายงานตัวตามที่ก าหนด 

19.2 การขึ้นทะเบียนเป็นนิสติจะนับจากวันแรกของภาคการศึกษาที่นิสติรายงานตัว 
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หมวด 4 
การลงทะเบียน 

   
ข้อ 20    การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
20.1 ก าหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนเรยีนและขอเพิ่ม-ลดรายวิชาในแต่ละระบบการจัดการศึกษาใหเ้ป็นไปตาม

ประกาศของบัณฑติวิทยาลัย 
20.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบรูณ์ต่อเมื่อนิสิตได้ช าระค่าธรรมเนยีมตา่งๆ ของมหาวิทยาลยัเรียบร้อย

แล้วภายในก าหนดเวลาตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตผู้ใดลงทะเบียนเรียน หรือช าระคา่ธรรมเนียมต่าง ๆ 
ภายหลังก าหนด จะต้องถูกปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนยีมการศึกษา 

20.3 ผู้ที่ข้ึนทะเบียนเป็นนิสติในภาคการศึกษาใดของแต่ละระบบการจัดการศึกษา ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ในภาคการศึกษานั้น  

20.4 นิสิตที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบรูณ์ในภาคการศึกษาใดภายในก าหนดเวลาตามประกาศของ
บัณฑิตวิทยาลัย จะไมม่ีสิทธ์ิเรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะไดร้บัอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 

20.5 รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดวา่ต้องเรียนรายวิชาอื่นก่อนหรือมีบรุพวิชา นิสิตต้องเรยีนและสอบไดร้ายวิชา
หรือบุรพวิชาที่ก าหนดไว้ก่อนจึงจะมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ได้ 

ข้อ 21  จ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนได้  
นิสิตจะต้องลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติใหเ้ป็นไปตามระบบการจัดการศึกษาในข้อ 6 และประเภทการ

จัดการศึกษาในข้อ 7  นอกจากน้ีนิสิตอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ไมเ่กิน 6 หน่วยกิต และหากนิสิตจะต้อง
ลงทะเบียนตา่งไปจากท่ีก าหนดข้างต้น จะต้องไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลักสตูรและได้รับการอนุมัติ
จากคณบดีบัณฑติวิทยาลยั  

ข้อ 22  การลงทะเบียนเรียนรายวชิาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
22.1 นิสิตจะลงทะเบยีนเรยีนวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตได้ ตอ่เมื่อไดร้ับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่

ปรึกษา และอาจารยผ์ู้สอนรายวิชานั้น  
22.2  จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต จะไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตสะสม 
22.3  รายวิชาที่เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต จะไม่นับรวมเข้าในจ านวนหน่วยกิตท่ีต่ าสุด แต่จะนับรวมเป็น

จ านวนหน่วยกิตสูงสุดที่นิสติสามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
22.4  นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับหน่วยกติ จะตอ้งมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

เวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชานั้น และไม่บังคับให้นิสติสอบ 
22.5  บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกเข้าเรียนบางรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตได้ แต่ต้องมี

คุณสมบัติและพื้นความรู้ตามที่บณัฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบยีบต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลยั 

ข้อ 23    นิสิตระดับบณัฑติศึกษาที่ขาดความรู้พื้นฐานของวิชาเอก คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรอาจให้เรียน
วิชาปรับพื้นฐาน โดยไม่มีหน่วยกิตและจะต้องสอบผ่าน โดยผลการเรยีนได้ในระดับ S 



  

หลักสตูรการศกึษามหาบัณฑติ   สาขาวิชาฟิสกิส ์  พ.ศ.2557 68 

ข้อ 24    การของดเรยีนรายวิชาใด ๆ ต้องยื่นค าร้องก่อนสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ โดยไดร้ับอนุมัติ
จากคณบดีบัณฑติวิทยาลยั 

ข้อ 25    การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนสิิต 
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามที่ก าหนดในหลักสตูร แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาต้องลงทะเบยีนช าระเงิน

ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบณัฑติศึกษา เพื่อรักษาสภาพนิสิตทุกภาค
การศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา โดยให้แล้วเสร็จภายใน 4 สัปดาห์นับจากวันเปดิภาคการศึกษา 

ในกรณีที่นิสติลงทะเบยีนแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร การรักษาสภาพนิสิตให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลยั 

 
หมวด 5 

การวัดและประเมินผลการศึกษา  
 

ข้อ 26    นิสิตต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมสีิทธ์ิเข้า
สอบในรายวิชาดังกล่าวได้ ยกเว้นกรณีการจัดการศึกษาแบบการศึกษาด้วยตนเอง(Self Study)  

ข้อ 27    การประเมินผลการเรียนรายวิชา  
27.1  การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบค่าระดับขั้น ดังนี ้

ระดับขั้น ความหมาย ค่าระดบัขั้น 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0  

  B+  ดีมาก (Very Good) 3.5  

B  ดี (Good) 3.0  

  C+  ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5  
C  พอใช้ (Fair) 2.0  

  D+  อ่อน (Poor) 1.5  
D  อ่อนมาก (Very Poor) 1.0  
E  ตก (Fail) 0.0  

27.2  ในกรณีที่รายวิชาในหลักสตูร ไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับขั้น ให้ประเมินผลโดยใช้สญัลักษณ์ ดังนี้  

สัญลักษณ ์                       ความหมาย 
S  ผลการเรยีน การปฏิบตัิ ฝึกงาน เป็นท่ีพอใจ (Satisfactory)  
U  ผลการเรยีน การปฏิบตัิ ฝึกงาน ไม่เป็นท่ีพอใจ (Unsatisfactory)   
AU  การเรยีนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)  
I  การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)  

W  การงดเรยีนโดยไดร้ับอนุมตัิ (Withdraw)  
IP  ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In Progress)  
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27.3  การให้ E  สามารถกระท าในกรณีต่อไปนี ้
      27.3.1  นิสิตสอบตก 

                  27.3.2  นิสิตขาดสอบ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
                  27.3.3  นิสิตมเีวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ 26 
                  27.3.4  นิสิตทุจรติในการสอบ หรือการทุจรติใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
       27.3.5  เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ในข้อ 27.5.2 

27.4  การให้ S หรือ U จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกติ หรือมีหน่วยกิตแต่สาขาวิชาเห็นว่า ไม่สมควร
ประเมินผลการศึกษาในลักษณะของค่าระดับขั้น  หรือการประเมินผลการฝึกงานท่ีมไิด้ก าหนดเป็นรายวิชา  ให้ใช้
สัญลักษณ์ S หรือ U แล้วแต่กรณ ี  แต่ในกรณีที่นิสิตได้ U จะต้องปฎิบัติงานเพิ่มเติมจนกว่าจะได้รับความเห็นชอบให้
ผ่านได้ จึงจะถือว่าไดศ้ึกษาครบถว้นตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  

27.5  การให้ I จะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี ้
                  27.5.1  นิสิตมเีวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ 26 แต่ไมไ่ดส้อบเพราะป่วยหรือเหตสุุดวิสัย และไดร้ับ
อนุมัติจากคณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 

         27.5.2  อาจารยผ์ู้สอนและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เพราะนสิิตยังปฏิบัติงาน
ซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบรูณ ์ นิสิตที่ได้รับการให้คะแนนระดับขั้น I จะต้องด าเนินการแก้
สัญลักษณ์ I ให้เสร็จสิ้นภายใน 4 สัปดาห์นับแต่เปดิภาคการศึกษาถดัไป  เพื่อให้อาจารย์ผูส้อนแก้สัญลักษณ์ I  หากพ้น
ก าหนดดังกล่าว อาจารยผ์ู้สอนจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็นค่าระดบัขั้น E ได้ทันที 

27.6  การให้ W จะกระท าในกรณีต่อไปนี ้
         27.6.1  นิสิตได้รับอนมุัติให้งดเรียนรายวิชานั้นตามข้อ 24 
         27.6.2  นิสิตได้รับอนมุัติให้ลาพักการเรียนตามข้อ 34 
         27.6.3  นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนั้น 
         27.6.4  นิสิตได้รับอนมุัติจากคณบดีบณัฑติวิทยาลยัให้เปลีย่นจากสัญลักษณ์ I  

เนื่องจากการป่วยหรือเหตุอันสุดวสิัยยังไม่สิ้นสุด 
27.7  การให้ AU  จะกระท าในกรณีที่นิสติได้รับอนุมตัิให้ลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหนว่ยกิตตาม

ข้อ 22 
27.8  การให ้IP ใช้ส าหรับรายวิชาที่มีการสอนหรือการท างานต่อเนือ่งกัน เกินกว่า 1 ภาคการศึกษา  
27.9  ผลการสอบต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดีบณัฑติวิทยาลัย  

ข้อ 28  การประเมินผลการสอบพเิศษตามข้อก าหนดของหลักสตูร ได้แก่ การสอบภาษา (Language 
Examination) การสอบวัดคณุสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 
Examination)  การประเมินผลการสอบพิเศษดังกล่าว ให้ผลการประเมินเป็น ดังนี ้

 
ระดับขั้น   ความหมาย  

P   ผ่าน (Pass)  
F   ไม่ผา่น (Fail)  
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ข้อ 29   การประเมินคุณภาพปรญิญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์   ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา   กระบวนการวิจัย การ
เขียน และการสอบปากเปล่า ให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปรญิญานิพนธ์/สารนิพนธ ์  การ
ประเมินให้กระท าหลังจากนิสติสอบปากเปล่าแล้ว และให้ผลการประเมินเป็น ดังนี้ 

ระดับขั้น   ความหมาย  
P   ผ่าน (Pass)  
F   ไม่ผา่น (Fail)  

ข้อ 30  การเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
30.1 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาบังคับในหลักสตูรทีส่อบได้ต่ ากว่าค่าระดับขั้น B หรือจะเลอืกเรียนวิชา

อื่นในหมวดเดียวกันและมลีักษณะเนื้อหาคล้ายคลึงกันแทนกันได้  ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูร และไดร้ับอนุมัติจากคณบดีบัณฑติวิทยาลัย   

30.2 นิสิตที่ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.00 แต่มากกว่า 2.50 อาจเรียนซ้ าวิชาที่สอบไดต้่ ากว่าค่าระดับขั้น B 
หรือจะเลือกเรยีนวิชาอื่นในหมวดเดียวกันแทนกันได้ 

ข้อ 31   การนับจ านวนหน่วยกิต และการค านวณคา่คะแนนเฉลี่ยสะสม 
31.1 การนับจ านวนหน่วยกติเพื่อใช้ในการค านวณหาค่าคะแนนเฉลีย่สะสม ให้นับจากรายวิชาท่ีมีการประเมินผล

การศึกษาท่ีมีค่าระดับขั้นตามข้อ 27.1 ในกรณีที่นิสติลงทะเบียนเรยีนซ้ า หรือเรียนแทนในรายวิชาใดให้น าจ านวนหน่วยกิต 
และค่าระดับขั้นท่ีไดไ้ปใช้ในการค านวณหาค่าระดบัขั้นเฉลีย่ด้วย 

31.2 การนับจ านวนหน่วยกติสะสมเพื่อให้ครบตามจ านวนท่ีก าหนดในหลักสูตรให้นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่
สอบไดค้่าระดับขั้น D ขึ้นไปเท่านัน้ 

31.3 ค่าคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ให้ค านวณจากผลการเรยีนของนิสิตในภาคเรียนนั้น   โดยเอาผลรวมของ
ผลคณูระหว่างจ านวนหน่วยกิตกบัค่าระดบัขั้นของแต่ละวิชาเป็นตัวตัง้หารด้วยจ านวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น 

31.4 ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการเรียนของนิสติตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนจนถึงภาคเรียนสุดท้าย โดยเอา
ผลรวมของผลคณูระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชาที่เรียนทั้งหมดเป็นตัวตั้งหารด้วยจ านวนหน่วย
กิตรวมทั้งหมด 

31.5 การค านวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณเมื่อสิ้นภาคการศกึษาปกติภาคเรียนท่ี 2 ที่นิสิตลงทะเบียนเรียน 
31.6 ในภาคการศึกษาท่ีนสิิตได้ IP รายวิชาใด ไม่ต้องน ารายวิชานัน้มาค านวณคา่ระดับขั้นเฉลี่ยรายภาคการศึกษา

นั้น แต่ให้น าไปค านวณในภาคการศึกษาที่มีการประเมินผล 

ข้อ 32   การทุจรติใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการสอบ  
32.1  นิสิตที่เจตนาหรือท าการทุจริตใดๆ ที่เกีย่วข้องกับการศึกษาหรือการสอบ อาจไดร้ับโทษ อย่างใดอย่างหน่ึง

ดังนี ้  
         32.1.1  ตกในรายวิชานั้น 
         32.1.2  ตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือเลื่อนการเสนอช่ือขอรบัปริญญา

ไปอีก 1 ปีการศึกษา      
         32.1.3  พ้นจากสภาพนิสติ 
32.2  นิสิตที่ท าการลอกเลยีนปรากฎในปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัยจะเสนอให้มีการเพิกถอน

ปริญญาได้แม้จะตรวจพบในภายหลัง 
การพิจารณาการทุจริตดังกล่าว ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยั 
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หมวด 6 
สถานภาพของนสิิต การลาพักการเรียนและการลาออก 

ข้อ 33  สถานภาพนิสติ  มีดังน้ี 
33.1  สถานภาพนิสติตามการจดัการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  
         33.1.1  นิสิตเต็มเวลา (Full Time) ได้แก่ นิสติที่ลงทะเบยีนเรียนแบบเต็มเวลา 
         33.1.2  นิสิตแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) ได้แก่ นิสิตทีล่งทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลา 
33.2  สถานภาพนิสติตามการรับเข้าศึกษา  
         33.2.1  นิสิต ได้แก่ ผู้ที่ผา่นการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย และเข้าศึกษาใน

หลักสตูรใดหลักสตูรหนึ่ง 
         33.2.2  นิสิตทดลองศึกษา ได้แก่ ผู้ที่หลักสูตรใดหลักสตูรหนึง่ในระดับบัณฑิตศึกษารับเข้าทดลองศึกษา

ในภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขที่ก าหนดขึ้นเฉพาะคราว  ยกเว้นหลักสตูรปริญญามหาบณัฑติแผน ก แบบ ก1 และ
หลักสตูรปริญญาดุษฎีบณัฑติ ไม่ให้มีนิสิตทดลองศึกษา 

         33.2.3  นิสิตดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Candidate) ได้แก่ นิสิตหลักสตูรปรญิญาดุษฎีบณัฑิตทีส่อบภาษา
และสอบวดัคุณสมบตัิผ่าน และไดร้ับอนุมัติจากบณัฑติวิทยาลยัให้ด าเนินการท าปรญิญานิพนธไ์ด้  

         33.2.4  นิสิตสมทบ ได้แก ่นิสิตหรือนักศึกษาของสถาบันอดุมศึกษาอ่ืน ที่ได้รับอนมุัติจากบณัฑิตวิทยาลยั
ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพื่อน าหน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันที่ตนสังกัด  

         33.2.5  ผู้เข้าร่วมศึกษา ได้แก่  บุคคลภายนอกที่ไดร้ับอนุมตัิจากคณบดีบณัฑิตวิทยาลัยให้เขา้ร่วมศึกษา
ในรายวิชา  โดยอาจเทียบโอนหนว่ยกิตที่เรียนไดเ้มื่อได้รับคดัเลือกให้เป็นนิสิต 

ข้อ 34   การลาพักการเรียน 
34.1  นิสิตอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรยีนได้ ในช่วงที่มีการเรียนรายวิชา ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้ 
         34.1.1  ได้รับทุนแลกเปลีย่นนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดท่ีมหาวิทยาลัยเห็นควรสนับสนุน 
         34.1.2  ป่วยและต้องรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย ์
         34.1.3  มีเหตุจ าเป็นส่วนตัว โดยอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ ถ้ามสีภาพนิสิตมาแล้วอย่างน้อย 1 

ภาคการศึกษา 
34.2  การลาพักการเรยีน นิสิตต้องยื่นค าร้องภายใน 4 สัปดาห์นับแต่เปิดภาคเรียนของภาคการศึกษาที่ลาพักการ

เรียนและจะต้องช าระเงินค่ารักษาสภาพนิสติกรณีลาพักการเรียนของภาคการศึกษานั้น  โดยคณบดีบณัฑิตวิทยาลัยเป็นผู้
พิจารณาอนุมัติการลาพักการเรียน 

34.3  การลาพักการเรยีน ให้อนุมัติครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ถ้านสิิตยังมีความจ าเป็นที่จะต้องขอลาพักการเรยีน
ต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องใหมต่ามข้อ 34.2 

34.4  ให้นับระยะเวลาทีล่าพักการเรียนรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

ข้อ 35  การลาออก 
นิสิตที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนิสติของมหาวิทยาลยั ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่าน

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีที่หลักสตูรสังกัด 

ข้อ 36  การพ้นจากสภาพนิสิต  
นิสิตพ้นจากสภาพนสิิตในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
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36.1  ส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร 
36.2  ได้รับอนมุัติจากคณบดบีัณฑิตวิทยาลยัให้ลาออกตามข้อ 35 
36.3  ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังต่อไปนี ้
         36.3.1  ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ข้ึนทะเบยีนเป็นนิสติตาม  ข้อ 20.3 
         36.3.2   เมื่อพ้นก าหนดเวลา 1 ภาคการศึกษาแล้ว ไม่ช าระเงินเพื่อรักษาสภาพนสิิตตามข้อ 25 
         36.3.3  ขาดคุณสมบตัิตามข้อ 17 อย่างใดอย่างหนึ่ง 
         36.3.4  ค่าคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรกที่ศึกษาได้ต่ ากว่า 2.50 
         36.3.5  ได้ค่าคะแนนเฉลีย่สะสมต่ ากว่า 3.00 แต่สูงกว่า 2.50 และไมส่ามารถท าค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมได้

ค่าตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป ภายในเวลาที่ก าหนด ดังนี ้
                  36.3.5.1  ภาคการศึกษาถัดไปส าหรับนิสติ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตร

ประกาศนียบตัรช้ันสูง 
        36.3.5.2  สองภาคการศึกษาถัดไป ส าหรับนสิิตหลักสตูรปรญิญามหาบัณฑิตและหลักสตูร

ปริญญาดุษฎีบณัฑติ 
         36.3.6 ระยะเวลาอนุมัติเคา้โครงปรญิญานิพนธ์ถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ไม่เป็นไป

ตามก าหนด ดังนี ้
                  36.3.6.1  สารนิพนธ์ จ านวน 6 หน่วยกิต จะต้องมีเวลาอย่างน้อย 3 เดือน 

     36.3.6.2  ปริญญานิพนธ์ จ านวน 12 และ 15 หน่วยกิต จะต้องมีเวลาอย่างน้อย 6 เดือน  
     36.3.6.3  ปริญญานิพนธ์ จ านวน 36 หน่วยกิต จะต้องมีเวลาอย่างน้อย 9 เดือน 
     36.3.6.4  ปริญญานิพนธ์ จ านวนมากกว่า 36 หน่วยกิตขึ้นไป จะต้องมีเวลาอย่างน้อย  12 เดือน 

      36.3.7  สอบประมวลความรู ้หรือ สอบวัดคณุสมบัติ  3 ครั้ง แล้วยังไมผ่่าน 
      36.3.8  เป็นนิสิตทดลองศึกษาตามข้อ 33.2.2 ได้ค่าคะแนนเฉลีย่ในภาคการศึกษาแรกต่ ากว่า 3.00 
      36.3.9  ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาตามข้อ 12 หรือไดผ้ลการประเมินคุณภาพ

ปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ระดับขั้นไมผ่่าน (Fail) 
      36.3.10  ท าการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการสอบ 
      36.3.11  มีความประพฤตเิสือ่มเสียอยา่งร้ายแรง 
      36.3.12  ท าผิดระเบยีบของมหาวิทยาลยัอย่างร้ายแรง 

         36.3.13  ถูกพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
36.4  ถึงแก่กรรม 

 

หมวด 7 
การเปลี่ยนสถานภาพนสิิตและการโอนหน่วยกิต 

ข้อ 37    การเปลี่ยนสถานภาพนิสิต 
37.1  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง  บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสติเปลี่ยนสถานภาพตามการจัด

การศึกษาแบบเต็มเวลาหรือไม่เตม็เวลาได้ ทั้งนี้นิสิตจะต้องปฏิบตัิตามข้อบังคับและระเบียบต่างๆ รวมทั้งช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในการเปลีย่นสถานภาพให้ถูกต้อง 
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37.2  นิสิตที่เปลี่ยนสถานภาพตามข้อ 37.1 ได้ จะต้องลงทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และต้อง
ลงทะเบียนเรียนในประเภทที่เปลีย่นใหม่อย่างน้อย 1 ปีการศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา 

37.3  นิสิตทดลองศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรก และสอบได้ค่าคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 ให้เปลี่ยน
สถานภาพเป็นนิสิตได้เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรก 

ข้อ 38    การโอนหน่วยกิตและการเทียบโอนหน่วยกิต ให้ใช้เกณฑ์ดังนี้ 
38.1  การโอนหน่วยกิต นิสิตอาจขอโอนหน่วยกิตรายวิชาเดียวกันในหลักสตูรระดับบณัฑติศึกษาท่ีไดเ้คยศึกษามาแล้ว

ได้ เฉพาะรายวิชาที่สอบได้ค่าระดบัขั้น B ขึ้นไป โดยนับหน่วยกิต รายวิชาที่ขอโอนมาเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกิตในหลักสูตรที่
ก าลังศึกษาไดโ้ดยไมต่้องเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีก  ท้ังนี้รายวิชาท่ีขอโอนหน่วยกิตต้องเป็นรายวิชาที่เรียนมาแล้วไม่เกิน  3 ปี    

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนยีบัตรบณัฑิตทีเ่ข้าศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกติไดไ้ม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 

การขอโอนหน่วยกิตรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณบดี และได้รับอนุมัติ
จากคณบดีบัณฑติวิทยาลยั 

38.2   การรับและเทียบโอนหน่วยกิต บัณฑติวิทยาลยัอาจยกเว้น หรือ เทียบโอนหน่วยกติ รายวิชา หรือปริญญา
นิพนธ์จากหลักสตูรระดับบณัฑติศกึษา ให้กับนิสิตที่มีความรู้ ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การเทียบโอนของบัณฑิตวิทยาลยั 

ข้อ 39    การเทียบโอนความรู้และประสบการณ ์
มหาวิทยาลยัอาจยกเว้น หรือ เทียบโอนความรู้และประสบการณ์การท างาน จากการศึกษานอกระบบหรือ

การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นรายวชิาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรหรือระดับการศึกษาทีเ่ปิดสอนในมหาวิทยาลยัได้  ท้ังนี้
หลักเกณฑ์การเทียบโอนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ข้อ 40    การเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชา 
นิสิตที่ประสงค์จะเปลีย่นวิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ศึกษา ให้กระท าได้โดยการคดัเลือกจากวิชาเอกหรือสาขาวิชาที่

ต้องการเข้าศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณบดี และไดร้ับอนุมตัิจากคณบดีบณัฑิต
วิทยาลัย   ระยะเวลาการศึกษาของนิสิตจะนับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตระดบับัณฑติศึกษาวิชาเอกหรือสาขาวิชาแรก
ที่เข้ามาศึกษา  ส าหรับการโอนหน่วยกิตรายวิชาให้เป็นไปตามข้อ 38 

ข้อ 41   การรับโอนนิสติหรือนักศกึษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
41.1  มหาวิทยาลยัอาจพิจารณารบัโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอื่นที่มีฐานะเทยีบเท่า

มหาวิทยาลยัได้ โดยมีเง่ือนไขและวิธีการตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด ทั้งนี้การนับระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร ให้เริม่
นับตั้งแต่เข้าศึกษาในสถาบันอดุมศึกษาเดิม 

41.2  นิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ท่ีไดร้ับโอนเข้าศกึษาในมหาวิทยาลัย จะต้องยอมรบัการเทียบ
โอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ตามข้อ 38 

41.3 นิสิตรับโอนจะต้องใช้เวลาศกึษาในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา แต่ต้องไม่เกิน
ก าหนดเวลาตามข้อ 12   

ข้อ 42  การคืนสภาพนสิิต 
สภาวิชาการมีอ านาจคืนสภาพนสิติให้แก่ผู้ที่ถูกคัดชื่อออกเฉพาะกรณีที่มีเหตุอันสมควรอย่างยิ่งเท่าน้ัน และเมื่อ

ด าเนินการแล้วให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ 
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หมวด 8 
การสอบพิเศษ ปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ ์

 
ข้อ 43    การสอบภาษา 
43.1  นิสิตทุกหลักสูตรในระดับบณัฑิตศึกษาจะต้องสอบภาษาที่ไม่ใช่ภาษาประจ าชาติของตนอย่างน้อย 1 ภาษา 

การสอบภาษาใดให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยการอนุมัติของคณบดีบณัฑติวิทยาลัย 
43.2  นิสิตอาจยกเว้นให้ไมต่้องสอบภาษาได้ในกรณีใดกรณหีนึ่งดังต่อไปนี ้
         43.2.1  นิสิตสอบภาษาไดแ้ล้วจากสถาบันการศึกษาหรือหนว่ยงานวัดและประเมินผลที่ได้มาตรฐานตาม

เกณฑ์ที่บณัฑิตวิทยาลัยก าหนดตามประกาศบณัฑติวิทยาลยั 
         43.2.2  นิสิตที่ก าลังศึกษาหลักสตูรวิชาเอกหรือสาขาวิชาทางภาษาที่ไม่ใช่ภาษาประจ าชาติของตนซึ่งมี

รายวิชาเกี่ยวกับ การอ่าน การใช้ภาษาไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต และมีผลการประเมินผ่านรายวิชานั้นในค่าระดับขั้นไม่ต่ า
กว่า B  

         43.2.3  ผู้ที่จบการศึกษาจากประเทศท่ีใช้ภาษาอื่นท่ีไม่ใช่ภาษาของตนเป็นภาษาหลักในการสือ่สาร และ
การศึกษา 

43.3   การประเมินผลการสอบผา่น นิสิตจะต้องไดร้ะดับขั้น P ตามข้อ 28 

ข้อ 44     การสอบวัดคณุสมบัติ (Qualifying Examination) 
44.1  นิสิตหลักสตูรปรญิญาดุษฎบีัณฑิต จะต้องสอบผ่านการสอบวดัคุณสมบัติ 
44.2  การสอบวัดคณุสมบัตเิป็นการสอบในวิชาเอกและวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัดว่านิสติมีความรู้พื้นฐานและมีความ

พร้อมในการท าปรญิญานิพนธ์  
44.3  ผู้มีสิทธิสอบวัดคณุสมบัติ คอื 
         44.3.1  นิสิตหลักสตูรปรญิญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 ที่ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและผา่นการ

ประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสตูรว่าสมควรเข้าสอบวัดคุณสมบัตไิด ้
         44.3.2  นิสิตหลักสตูรปรญิญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 ที่ลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสตูร 

และได้ค่าคะแนนเฉลีย่สะสมของรายวิชาไม่ต่ ากว่า 3.00  เมื่อนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรในภาค
การศึกษาใด จะมสีิทธ์ิสอบวดัคุณสมบัตติั้งแต่ภาคการศึกษานั้นเป็นต้นไป 

44.4  วัน เวลา และกระบวนการสอบวัดคณุสมบตัิให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
44.5  นิสิตที่สอบไมผ่่าน (Fail) จะต้องสอบแก้ตัวใหม ่ ทั้งนี้นิสิตมีสทิธ์ิสอบวัดคุณสมบตัิเพียง 3 ครั้ง และหากนสิิต

ขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลสมควร ถอืว่านิสิตสอบไมผ่่านในครั้งนั้น 
ข้อ 45    การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
45.1  นิสิตหลักสตูรปรญิญามหาบัณฑิต แบบ ก 1 และ แผน ข จะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ 
45.2  ผู้มีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ คือ นิสิตหลักสตูรปรญิญามหาบณัฑิต ดังนี ้
         45.2.1  หลักสตูรปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก 1   ที่ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและผา่น

การประเมินของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรว่าสมควรเข้าสอบประมวลความรูไ้ด้ 
         45.2.2  หลักสตูรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข  ที่ลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสตูรและได้

ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ ากว่า 3.00  เมื่อนิสติลงทะเบยีนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรในภาค
การศึกษาใด จะมสีิทธ์ิสอบประมวลความรู้ตั้งแต่ภาคการศึกษานั้นเปน็ต้นไป 

45.3  วัน เวลา และกระบวนการสอบประมวลความรู้ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑติวิทยาลัย 
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45.4  นิสิตที่สอบไมผ่่าน (Fail) จะต้องสอบแก้ตัวใหม ่ทั้งนี้นิสิตมีสทิธ์ิสอบประมวลความรู้เพียง 3 ครั้ง และหาก
นิสิตขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลสมควร ถือว่านิสิตสอบไมผ่่านในการสอบครั้งนั้น 

ข้อ 46   ปริญญานิพนธ์ 
46.1  นิสิตหลักสตูรปรญิญามหาบัณฑิต แผน ก และหลักสตูรปริญญาดุษฎีบณัฑติ ตอ้งท าปริญญานพินธ์ 
46.2  นิสิตจะด าเนินการเสนอเค้าโครงปรญิญานิพนธ ์เมื่อไดล้งทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลยัมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 

ภาคการศึกษา แต่ไมเ่กินภาคเรียนท่ี 5 ส าหรบัหลักสูตรมหาบณัฑติ และไม่เกินภาคเรยีนที่ 7 ส าหรับหลักสตูรดุษฎีบัณฑิต 
โดยก าหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ทุกภาคการศึกษา หากมิได้ด าเนินการรายงาน
ความก้าวหน้า นิสติอาจถูกระงับการลงทะเบยีนหรือการรักษาสภาพนิสิตในภาคการศึกษาถัดไป จากการพิจารณาของ
คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลัย 

46.3   อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ โดยการแต่งตั้งของบัณฑิตวิทยาลัย ดังน้ี  
          46.3.1  ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบณัฑิต (Thesis) ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 1 คน หรืออาจมี

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 1 คน ในกรณีที่มีความจ าเป็นอาจเสนออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมได้อีก 1 คน  โดยตอ้งมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามข้อ 15.1.2  

          ในกรณีทีข่าดแคลนอาจารย์ที่ปรึกษาปรญิญานิพนธ์หลัก  อาจแต่งตั้งผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกสถาบันท า
หน้าท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานพินธ์ร่วมให้ท าหน้าท่ีอาจารย์ที่ปรกึษาปริญญานิพนธ์หลักได้โดยอนุโลม ในกรณีทีม่ี
คุณสมบัติแตกต่างจากนี้ให้เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

          ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปน็อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักต้องเป็นบุคลากรประจ าในสถาบันเท่าน้ัน 
ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมอาจเป็นบุคลากรประจ าในสถาบันหรือผู้ทรงคณุวุฒิ
ภายนอกสถาบันท่ีมคีวามรู้ ความเช่ียวชาญหรือ 
ประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดบักระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้นๆ เทียบได้
ไม่ต่ ากว่าต าแหน่งระดับ 9 หรือผูเ้ช่ียวชาญขึ้นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก าหนดโดยการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะให้เสนอผา่นคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแต่งตั้งดังกล่าว  

       46.3.2 ปริญญานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต (Dissertation) ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 1 คน หรือ
อาจมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 2 คน และในกรณีที่มีความจ าเป็นอาจเสนออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเพิ่มได้อีก 1 คน  โดยต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามข้อ 15.2.2  

       ในกรณีที่ขาดแคลนอาจารยท์ี่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก อาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท า
หน้าท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานพินธ์ร่วมให้ท าหน้าท่ีอาจารย์ที่ปรกึษาปริญญานิพนธ์หลักได้โดยอนุโลม ในกรณีที่มี
คุณสมบัติแตกต่างจากนี้ให้เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
                   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักต้องเป็นบุคลากรประจ าในสถาบันเท่านั้น 
ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม อาจเป็นบุคลากรประจ าในสถาบันหรือผู้ทรงคณุวุฒิ
ภายนอกสถาบันท่ีมคีวามรู้ ความเช่ียวชาญหรือประสบการณส์ูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นท่ียอมรับในระดบัหน่วยงานหรือ
ระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้นๆ เทียบไดไ้ม่ต่ ากวา่ต าแหน่งระดับ 9 หรือผูเ้ชี่ยวชาญขึ้นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด โดยการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ให้เสนอผ่านคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้
คณะกรรมการการอดุมศึกษารบัทราบการแต่งตั้งดังกล่าว 
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                   ในกรณีหลักสตูรปริญญาเอก ไมม่ีอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผูส้อบปริญญานิพนธ์ หรือ
อาจารยผ์ู้สอน ท่ีไดร้ับคณุวุฒิปรญิญาเอก หรือไม่เป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปใน
สาขาวิชาที่เปิดสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจเสนอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นกรณีๆ ไป โดยเสนอผ่าน
คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบการแต่งตั้งดังกล่าว 
                  ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารย์พิเศษใหป้ระเมินผลงานทางวิชาการให้เทียบเคียงได้กับ
ผลงานของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา หรือต าแหน่งที่เรยีกช่ือเป็นอย่างอื่นที่เทียบเคียงและยอมรับให้เทยีบเท่าผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขาวิชา 

      46.3.3  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ต่อบณัฑิต
วิทยาลัย  และอาจเสนอบคุคลนอกมหาวิทยาลยัที่มีคุณวุฒิและคณุสมบัตเิหมาะสมเป็นอาจารย์ที่ปรกึษาปริญญานิพนธ์ร่วม
ได ้ 

46.4  คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปรญิญานิพนธ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอีกไม่
น้อยกว่า 4 คน ที่ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกั อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) และ
กรรมการที่คณะกรรมการบริหารหลักสตูรเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 คน และให้แต่งตั้งกรรมการ 1 คนท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ   

ในคณะกรรมการที่แต่งตั้งจะต้องมีอย่างน้อย 1 คน ที่มาจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูรที่ไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ ์และนอกจากน้ันผูท้ี่ท าหน้าท่ีประธานต้องไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาปรญิญานิพนธ์ด้วย  

เลขานุการทีต่้องเข้าร่วมพิจารณาทุกครั้ง อาจจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานกุารหรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรมอบหมายได ้

โดยรายชื่อคณะกรรมการให้กรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชาเป็นผู้เสนอรายชื่อโดยความเหน็ชอบจาก
คณบดตี้นสังกัด เพื่อเสนอคณบดบีัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง 

ส าหรับคุณสมบัติของกรรมการพิจารณาเค้าโครงปรญิญานิพนธ์ต้องเป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลยัหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยั มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า หรือเป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการไมต่่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมปีระสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา   

46.5  คณะกรรมการสอบปากเปลา่เกี่ยวกับปรญิญานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาปรญิญานิพนธ์หลัก และ
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์รว่ม (ถ้ามี)  และกรรมการอีก 1 คนท่ีเป็นกรรมการบรหิารหลักสตูรประจ าวิชาเอกหรือ
สาขาวิชาซึ่งเคยเข้าประชุมพิจารณาเค้าโครงปรญิญานิพนธ์ของนิสิต และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 1 คน  โดยรายชื่อ
กรรมการให้คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประจ าสาขาวิชาเป็นผู้เสนอโดยความเห็นชอบจากคณบดีของหน่วยงานต้น
สังกัด เพื่อเสนอคณบดีบณัฑติวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง 

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ตอ้งไม่เป็นประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ์  
หากมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องแต่งตั้งกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์เพิ่มเตมิ ให้อาจารย์ทีป่รึกษา

ปริญญานิพนธ์หลักเสนอเรื่องผ่านคณะกรรมการบรหิารหลักสตูรเพือ่ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลัยอนุมตัิ และในกรณีที่นิสิต
จะต้องสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ แต่คณะกรรมการสอบปากเปล่าอยู่ไม่ครบคณะ ให้นสิิตเสนอเรือ่งผ่านคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูร เพื่อใหค้ณบดีบณัฑติวิทยาลัยอนุมัติ 

46.6  ลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปญัญาอื่นๆ ที่เกดิจากการท าปริญญานิพนธ์ซึ่งบัณฑติวิทยาลัยอนุมัติ ให้นับเป็น
ส่วนหน่ึงของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นของมหาวิทยาลยั 

นิสิตต้องส่งหนังสือข้อตกลงว่าด้วยลิขสิทธิ์ในปรญิญานิพนธ์ ให้แก่มหาวิทยาลัยพร้อมกับปรญิญานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ ์
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ข้อ 47   สารนิพนธ์ 
47.1  นิสิตหลักสตูรปรญิญามหาบัณฑิต แผน ข จะต้องท าสารนิพนธ ์
47.2  บัณฑิตวิทยาลัยจะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หน่ึงคนตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูร  โดยมีคณุสมบัติเป็นไปตามข้อ 47.3 
47.3  องค์ประกอบ คุณสมบัติ และจ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาสารนพินธ์ และกรรมการสอบสารนิพนธ์ บัณฑิต

วิทยาลัยก าหนดดังนี้  
         47.3.1  อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ จ านวน 1 คนต่อโครงการ  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยมี

คุณวุฒิปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมปีระสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา  

         47.3.2  กรรมการพิจารณาโครงการสารนิพนธ์ มีจ านวนไมต่่ ากว่า 3 คน ประกอบด้วย ประธาน
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรหรอืกรรมการบริหารหลักสูตรที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน 1 คน ผู้แทนจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูรไม่ต่ ากวา่ 1 คน เป็นกรรมการ และอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เป็นกรรมการและเลขานุการ และ
อาจเชิญผู้ทรงคณุวุฒิที่เช่ียวชาญในสาขาวิชานั้นเป็นกรรมการเพิ่มเติมได้อีก 1 คน หรือ อาจให้คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรเป็นผู้พิจารณาโครงการสารนิพนธ์ได ้

         คุณสมบัติของกรรมการต้องเป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลยั มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

         47.3.3  กรรมการสอบสารนิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 1 คน ท าหน้าที่เป็นประธาน
สอบสารนิพนธ์ กรรมการบริหารหลักสูตรที่เข้าร่วมพิจารณาโครงการสารนิพนธ์ 1 คน และผู้ทรงคณุวฒุิจากภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน หากมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะต้องตั้งกรรมการสอบเพิม่เตมิ ให้อาจารยท์ี่ปรึกษาสาร
นิพนธ์เสนอเรื่องผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่
คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์อยูไ่ม่ครบคณะ แต่นสิิตมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต้องสอบ ให้นิสิตเสนอเรื่องผ่านคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูรเพื่อให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลัยอนุมตัิ  

         กรรมการสอบสารนิพนธต์อ้งเป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคณุวุฒิภายในหรอืภายนอก
มหาวิทยาลยั มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

47.4  ลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปญัญาอื่นๆ ที่เกดิจากการท าสารนพินธ์ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ ใหน้ับเป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบณัฑิต และเป็นของมหาวิทยาลัย    

นิสิตต้องส่งหนังสือข้อตกลงว่าด้วยลิขสิทธิ์ในสารนิพนธ์ให้แก่มหาวทิยาลัยพร้อมกับการส่งสารนิพนธฉ์บับสมบรูณ์ 
 
 

หมวด 9 
การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

 
ข้อ 48    การขอรับปริญญา  
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48.1  ในภาคเรียนใดที่นิสิตคาดวา่จะส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอรับปริญญาหรือประกาศนยีบัตรที่บัณฑิต
วิทยาลัย 

48.2  นิสิตจะขอรับปรญิญาหรือประกาศนียบตัรไดต้้องมีคุณสมบตัิดังนี้  
คุณสมบัติทั่วไป 

      48.2.1  มีเวลาเรียนท่ีมหาวทิยาลัยนีไ้ม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และมรีะยะเวลาศึกษาตามที่ก าหนดในข้อ 
12 

      48.2.2  สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร  
      48.2.3  ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ ากว่า 3.00  
      48.2.4  สอบภาษาต่างประเทศได้หรือไดร้ับยกเว้นตามข้อ 43.2  

      คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับปริญญามหาบณัฑติ แผน ก แบบ ก 1  
      48.2.5  สอบประมวลความรูไ้ด ้
      48.2.6  เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และสอบผ่านการสอบปากเปล่าปรญิญา

นิพนธ์ข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกีย่วกับปรญิญานพินธ์ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง 
      48.2.7  ส่งปริญญานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
      48.2.8  ผลงานปรญิญานิพนธ์จะต้องไดร้ับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการใหผ้ลงานหรือส่วนหนึ่ง

ของผลงานไดร้ับการยอมรับใหต้ีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง และมรีายงานการประชุม (Proceedings) ที่เป็นเรื่องเต็ม (Full Paper)  

     ในกรณีที่ไมเ่ป็นไปตามความในข้อน้ี หากมีเหตผุลอันควร บณัฑติวิทยาลัยอาจพิจารณาขยายเวลาให้กับ
นิสิตได้ครั้งละไม่เกิน 1 ภาคการศกึษาโดยการอนมุัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลยั และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วต้องช าระค่า
รักษาสภาพการเป็นนสิิต ตามข้อ 25       

      คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับปริญญามหาบณัฑติ แผน ก แบบ ก 2  
      48.2.9  เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่าปรญิญา

นิพนธ์ข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกีย่วกับปรญิญานพินธ์ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง  
      48.2.10  ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณต์ามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
      48.2.11  ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องไดร้ับการตีพิมพ์หรืออยา่งน้อยด าเนินการใหผ้ลงานหรือสว่นหน่ึง

ของผลงานไดร้ับการยอมรับใหต้ีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง และมรีายงานการประชุม (Proceedings) ที่เป็นเรื่องเต็ม (Full Paper)  

      ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามความในข้อนี้ หากมีเหตุผลอันควร บณัฑิตวิทยาลยัอาจพิจารณาขยายเวลาให้กับ
นิสิตได้ครั้งละไม่เกิน 1 ภาคการศกึษาโดยการอนมุัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลยั และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วต้องช าระค่า
รักษาสภาพการเป็นนสิิต ตามข้อ 25     

      คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับปริญญามหาบณัฑติ แผน ข  
      48.2.12  สอบประมวลความรู้ได ้ 
      48.2.13  เสนอสารนิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยัและสอบผ่านการสอบปากเปล่าสารนพินธ์ข้ัน

สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง  
      48.2.14  ส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
      คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับปริญญาดุษฎีบณัฑติ 
      48.2.15  สอบวัดคณุสมบัตไิด้  
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      48.2.16  เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่าปรญิญา
นิพนธ์ข้ันสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปรญิญานิพนธ์ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง  

      48.2.17  ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณต์ามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
      48.2.18  ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องไดร้ับการตีพิมพ์หรืออยา่งน้อยด าเนินการใหผ้ลงานหรือสว่นหน่ึง

ของผลงานไดร้ับการยอมรับใหต้ีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer 
Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเปน็ท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น  

       ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามความในข้อน้ี หากมีเหตผุลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยายเวลาให้กับ
นิสิตได้ครั้งละไม่เกิน 1 ภาคการศกึษาโดยการอนมุัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลยั และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วต้องช าระค่า
รักษาสภาพการเป็นนสิิต ตามข้อ 25  

 ข้อ 49    การให้ปริญญา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอช่ือนิสิตทีไ่ด้ยื่นความจ านงขอรับปริญญา ที่มี
คุณสมบัติตามข้อ 48.2 และมีความประพฤตดิี ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปริญญา หรือประกาศนียบัตร 

หมวด 10 
การประกันคุณภาพ 

 
ข้อ 50  ทุกหลักสูตรจะต้องก าหนดระบบประกันคณุภาพของหลักสตูรให้ชัดเจน ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น

หลัก 7 ประเด็น คือ 
50.1 การบริหารหลักสตูร 
50.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจยั 
50.3 การบริหารคณาจารย ์
50.4 การบริหารบุคลากรสนับสนนุการเรยีนการสอน 
50.5 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิตบณัฑติศึกษา 
50.6 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
50.7 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ข้อ 51 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสตูรให้ทันสมัย โดยมีการปรบัปรุงเพื่อพัฒนาหลักสตูรอย่างต่อเนื่องทุก 5 

ปี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษาก าหนด 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ 52 การด าเนินการใดที่เกิดขึ้นก่อนวันที่เขียนข้อบังคับนี้มีผลใช้บงัคับ และยังด าเนินการไม่แล้วเสรจ็ในขณะที่
ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ด าเนินการหรือปฏบิัติการต่อไปตามข้อบงัคับท่ีใช้บังคับอยู่ก่อนวันท่ีข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ
จนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประกาศ ณ วันท่ี  22 เมษายน พ.ศ. 2554 

           
        (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม  สุวรรณกุล) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ข 
 

ตารางแสดงความสอดคล้องของรายวิชากับมาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพของคุรุสภาส าหรับแบบโครงการความร่วมมอื สควค 
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ตารางแสดงความสอดคล้องของรายวิชากับมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ของคุรุสภาส าหรับหลักสูตรแบบโครงการความร่วมมือ สควค 
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หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 10  หน่วยกิต            

ศษ 511 ปรัชญาและจริยธรรมความเป็นครู      2(1-2-3)            
ศษ 512 จิตวทิยาและการแนะแนวส าหรับครู    2(1-2-3)            
ศษ 513 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา 
                 2(1-2-3) 

           

ศษ 514 การประกันคณุภาพการศึกษา             2(1-2-3)            
ศษ 521 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู ้        2(1-2-3)            
หมวดวิชาบังคับ  10  หน่วยกิต            
  กลุ่มวิชาแกน  6  หน่วยกิต 
วทศ 502 การวิจัยเพือ่พัฒนาการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร ์             3(2-2-5) 

  
 

     
 

    

ฟศ 591 หลักสูตรและการจดัการเรียนรู้ฟิสกิส์   3(2-2-5)            
  กลุ่มวิชาเอก  4  หน่วยกิต 
วทศ 501 ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่การสือ่สารทาง
วิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์               2(1-2-3) 

           

ฟศ 691 สัมมนาฟิสกิส์ศึกษา               1(0-2-1)            
ฟศ 692  สัมมนาวิจัยฟิสิกส์ศกึษา               1(0-2-1)            
ฟศ 693  ฝึกประสบการณ์ด้านปฏิบัตกิารฟสิิกส์ขัน้สูง  

                 1(0-2-1) 
           

หมวดการฝึกสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
       8 หน่วยกติ 
ศษ 531 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครรูะหว่างเรียน      
         2(0-4-2) 

มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 
การฝกึปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 

ศษ 533  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  
            คร ู       6(0-12-6) 

 
การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษาในสาขาวชิาเฉพาะ 

หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต            

ปริญญานิพนธ ์    12  หน่วยกติ            
รวม   ไม่น้อยกว่า   46 หน่วยกิต            
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W. Wongpinit,  P. Sripirom and  S. Sirininlakul. Inflation of fermionic matter in two dimensions.  Thai 
journal of physics, series 6, (2010) (SPC2010) 

ผลงานวิจัย  : 

โครงการวิจัย สาขา สถานภาพ ระยะเวลา 

ขีดจ ากัดของสสาร ฟิสิกส ์ ปิดโครงการ 1 ปี 

ขอบเขตบนของพลังงานสถานพื้นของสสาร ฟิสิกส ์ ปิดโครงการ 1 ปี 
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ชื่อ-สกลุ (ภาษาไทย) :  นายสุพิชญ แขมมณ ี

ชื่อ-สกลุ (ภาษาอังกฤษ) :  Mr. Supitch Khemmani 

ต าแหน่งวิชาการ  :   อาจารย ์

ที่ท างาน :   ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
    โทรศัพท:์ 02-649-5000 ต่อ 18565 
    โทรสาร: 02-649-5000 ต่อ 18163 
    E-mail: supitch@swu.ac.th 

ประวัติการศึกษา  : 
2539    B.Sc. (Physics), Chulalongkorn University 
2543    M.Sc. (Physics), Chulalongkorn University 
2548     Ph.D. (Physics), Chulalongkorn University 

 

ความเชี่ยวชาญ  :  

- Separability of quantum systems  

- Aspects of the Jaynes-Cummings model in quantum optics 

- Time in quantum mechanics 

- Vortex pinning and effective vortex mass 

ภาระงานสอน :  
ระดับปริญญาตรี 

ฟส 181 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1 

ฟส 182 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 2 

ฟส 273 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 3 

วทศ 423 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 

วทศ 424 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

ฟส 511 กลศาสตร์ส าหรับครูฟิสิกส์ 

ฟส 691 สัมมนาฟิสิกส์ 

ฟส 699 ปริญญานิพนธ์ 

 

mailto:supitch@swu.ac.th
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ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ : 

1. Supitch Khemmani, Virulh Sa-yakanit, and Walter T. Strunz, Inseparability of light and matter, 
Physics Letters A 341 (2005) 87-93. 

2. Supitch Khemmani and Virulh Sa-yakanit, Localization and the effective mass of a vortex, Journal 
of Physics: Condensed Matter 18 (2006) 2655-2663. 

3. John S. Briggs, Sutee Boonchui, and Supitch Khemmani, The derivation of time-dependent 
Schroedinger equations, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 40 (2007) 1289-1302. 

4. Supitch Khemmani and Virulh Sa-yakanit, Jaynes-Cummings model as a case study for the 
derivation of time-dependent Schroedinger equation, International Journal of Modern Physics B 22 
(2008) 4557-4564. 

ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ :   - 

ผลงานตีพิมพ์ผ่านการประชุมวิชาการ : 

1. Suttipong Locharoenrat and Supitch Khemmani, Entanglement of two coupled two-level atoms, 
2nd Academic SWU 1 (2008) 328-334. 

2. Bhuriwat Visoon and Supitch Khemmani, Entanglement of two coupled qubits: Failure of the local 
information criterion and some consequences, 3rd Academic SWU 1 (2009) 202-208. 

ผลงานวิจัย : 

โครงการวิจัย สาขา สถานภาพ ระยะเวลา 

Entanglement, Dissipation, and Time 
Dependence of Quantum Systems 
“Research Grant for New Scholar”  

granted by the Thailand Research Fund 

Theoretical 
Physics 

หัวหน้าโครงการ 2549-2551 

Entanglement of two coupled  
two-level atoms 
"Young Blood"  

granted by Srinakharinwirot University 

Theoretical 

Physics 
หัวหน้าโครงการ 2550-2551 

Excellent Center of Prasarnmit Physics Research 
Unit 

granted by Srinakharinwirot University 

Theoretical 

Physics 
ผู้ร่วมวิจยั 2550-2552 
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Thailand Center of Excellence  
in Physics (ThEP) 

granted by the Commission on Higher Education 

Theoretical 

Physics 
ผู้ร่วมวิจยั 2551-2554 

 

ต ารา/เอกสารประกอบการสอน/บทความ : 

Mechanics for Industrial Technology, Sukhothai Thammathirat University Press (2552), pp. 4-1 to 4-50 
(Centroid and Center of Mass, written by Supitch Khemmani). 
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ประวัติโดยย่อ 
 

ชื่อ-สกลุ (ภาษาไทย) :   นางสาวศิรลิักษณ์  เรืองรุ่งโรจน ์
ชื่อ-สกลุ (ภาษาอังกฤษ) :   Ms Siriluk  RUANGRUNGROTE 

ต าแหน่งวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ที่ท างาน :   ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
    โทรศัพท์: 02-649-5000 ต่อ 18555 
    E-mail: sirilukr@swu.ac.th หรือ sirilukr@g.swu.ac.th 
ประวัติการศึกษา 

2536 Bachelor of Science (Physics), Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand 

2542 Certificate of Attendance 36th Culham Plasma Physics Summer School UKAEA,  

St Edmund Hall, Oxford University, United Kingdom 

2544 Master of Philosophy (Physics), University of Warwick, Coventry,  

United Kingdom 

2555 Doctor of Philosophy (Physics), King Mongkut’s University of Technology, Thonburi, 
Bangkok, Thailand 

 

ความเชี่ยวชาญ Plasma Physics, Nonlinearity, Hamiltonian and Classical Mechanics, Chaos, 

Geophysics, Atmospheric Science, Computational Physics, Numerical Analysis 

and Science Education 

 

ต ารา/เอกสารประกอบการสอน: 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา วษ 533 แรงและพลังงาน (เรื่องพลังงานความร้อน และการใช้พลังงาน) 

2. เอกสารประกอบการสอนวิชา ฟส 100 ฟิสิกส์ทั่วไป (เรื่องสมบัติของสสารและเทอร์โมไดนามิกส์) 

3. เอกสารประกอบการสอนวิชา ฟส 371 ภาษาอังกฤษส าหรับฟิสิกส์ 1 

4. เอกสารประกอบการสอนวิชา ฟส 372 ภาษาอังกฤษส าหรับฟิสิกส์ 2 

5. เอกสารประกอบการสอนวิชา ฟส 312 กลศาสตร์ 2 

6. หนังสือฟิสิกส์พลาสมาเบื้องต้น (ISBN 978-974-258-396-5) พิมพ์ครั้งท่ี 2 

7. เอกสารประกอบการสอนวิชา ฟส 211 กลศาสตร์ (ครึ่งหลัง) 

8. เอกสารประกอบการสอนวิชา วทอ 302 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 2 
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ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตรี 

ฟส 100 ฟิสิกส์ทั่วไป 

ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 

ฟส 211 กลศาสตร์ 

ฟส 312 กลศาสตร์ 2 

ฟส 371 ภาษาอังกฤษส าหรับฟิสิกส์ 1 

ฟส 372 ภาษาอังกฤษส าหรับฟิสิกส์ 2 

ฟส 432 ฟิสิกส์พลาสมาเบื้องต้น 

วทอ 302 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 2 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

ฟส 502 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 1 

ฟส 503 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 2 

ฟส 501 คณิตศาสตร์ส าหรับครูฟิสิกส์ 

ฟส 672 การแก้ไขปัญหาทางฟิสิกส์โดยการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

ฟส 691 สัมมนาฟิสิกส์ 

ฟส 699 ปริญญานิพนธ์ 

วษ 533 แรงและพลังงาน 

 

ผลงานตีพิมพ ์

Scientific Journals: 

1. S. Ruangrungrote, E. Erbim, and A. Intasorn, Quantitative Elemental Analysis of Smoke 

Samples Using Wavelength Dispersive X-RAY Fluorescence Spectrometer. KMITL International 

Science Journal, Vol. 6(1), 2006, pp. 106-112. (Impact Factor 0.023, TCI 2006) 

2. S. Ruangrungrote, A. Intasorn and A. Chabangbon, Observation of Tropospheric Aerosol Using 

Mie Scattering LIDAR at Srisamrong, Sukhothai Province. Naresuan University Science Journal, 

Vol. 4(1), 2007, pp. 25-30. (Impact Factor 0.024, TCI 2006) 

3. S. Ruangrungrote, A. Intasorn, J. Sindermsuk and M. Attasongkroah, The Feasibility of GasPak 

Envelope Production for Anaerobic Bacterial Cultivation. Thammasat International Journal of 

Science and Technology. Vol. 13(3), 2008. pp. 1-7. (Impact Factor 0.031, TCI 2006) 

4. S. Ruangrungrote and A. Intasorn, Physical Description of the Apparent Color of Glass 

Samples as an Undergraduate. KMITL International Science Journal. Vol. 8(1), 2008, pp. 51-54. 

(Impact Factor 0.023, TCI 2006) 
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5. S. Ruangrungrote, A. Intasorn and J. Sindermsuk, Gas Analyses of Anaerobic or Microaerophillic 

Generating Systems Using Gas Chromatography. J. Met. Mater. Miner. Vol. 18(2), 2008, pp. 13-

16. (Impact Factor 0.102, TCI 2007) 

6. S. Ruangrungrote, A. Intasorn, A. Rungjang and A. Chabangbon, Two Approaches of 

Tropospheric Aerosol Volume Backscattering Coefficient Determination Using Mie Scattering 

LIDAR in Sukhothai. KMUTT Research and Development J. 32, 2009, pp. 77-87. (Impact Factor 

0.044, TCI 2008) 

7. S. Ruangrungrote, A. Chitchaeng, A. Intasorn and A. Chabangbon, Clear Sky Fitting of Multifilter 

Rotating Shadowband Radiometer Data for Aerosol Optical Depth Determinations. Naresuan 

University Science Journal, Vol. 6(1), 2009, pp. 1-9. (Impact Factor 0.036, TCI 2008) 

8. S. Ruangrungrote, W. Srisongpleay and, A. Intasorn. Retrieval Algorithm of Total Atmospheric 

Column Nitrogen Content Using Multi-Filter Rotating Shadowband Radiometer in Thailand. 

Khon Kaen University Science Journal, Vol. 2(38), 2010, pp. 261-270. (Impact Factor 0.033, TCI 

2008) 

9. S. Ruangrungrote, and P. Limsuwan. Aerosol Lidar Ratio Determination and Its Effect on 

Troposphere in Thailand. Procedia Engineering, Vol. 32, 2012, pp. 793-799 (SJR value 2012: 0.16) 

10. S. Ruangrungrote, P. Limsuwan.. and A. Intasorn A. Retrieval of 24-hour Aerosol Optical Depths    

from Mie Lidar Data at Phimai, Thailand. International Review of Physics, Vol. 7(2), 2013, pp. 

150-156 (Index Copernicus - IC Journal Master List 2012: ICV 6.05) 

Conference Papers: 

1. S. Ruangrungrote and K. Jaroensutasinee. Quantum Chaos of Excited Hydrogen Atoms in 

Strong Magnetic Field. Poster presented in The 22nd Congress on Science and Technology of 

Thailand. Bangkok, Thailand.1996 

2. S. Ruangrungrote, A. Intasorn, S. Taveeta and M. Hengwattana The Study of Quantitative X-

RAY Fluorescence Analysis under The Influence of Fraction Binder in Zircon Pellets., 

Proceedings of The 30th Congress on Science and Technology of Thailand. Bangkok, Thailand. 

2004 

3. S. Ruangrungrote, A. Intasorn and S. Songsom, The Wavelength Dispersive X-RAY 

Fluorescence Analysis in Thick Emulsion Paint Film Specimens. Proceedings of The 30th 

Congress on Science and Technology of Thailand. Bangkok, Thailand. 2004 

4. S. Ruangrungrote, A. Chabangbon and A. Intasorn, Troposphere Atmospheric Observation by 

Mie Scattering Lidar at Srisamrong, Sukhothai Province. Proceedings of The 32nd Congress on 

Science and Technology of Thailand. Bangkok, Thailand, 2006 



  

หลักสตูรการศกึษามหาบัณฑติ   สาขาวิชาฟิสกิส ์  พ.ศ.2557 102 

5. P. Khumkhom, S. Ruangrungrote and S. Angkaew, A Construction of Low Cost Electrospinning 

Equipment. Proceedings of The 2nd International Conference on Advances in Petrochemicals 

and Polymers (ICAPP 2007). Bangkok, Thailand, 2007 

6. S. Ruangrungrote and A. Intasorn, Experimental Design of Project Task for Ungergraduate 

Students to Elucidate Their Conceptual Physics Knowledge. Proceedings of ICASE Asian 

Symposium 2007. Chonburi, Thailand, 2007 

7. S. Ruangrungrote and A. Intasorn, Problem-Based Learning for Graduate Student in Science 

Education Program. Proceedings of ICASE Asian Symposium 2007. Chonburi, Thailand, 2007 

8. S. Ruangrungrote, A. Intasorn and A. Chabangbon, Retrieval of Instantaneous Aerosol Optical 

Depths from MFR-7 and Mie Lidar dataset at Sukhothai Province, Thailand. Proceedings of 

International Symposium on Geoscience Resources and Environments of Asian Terranes: GREAT 

2008 (Special Issue of Bulletin of Earth Sciences of Thailand). Bangkok, Thailand, 2008 

9. S. Ruangrungrote, A. Intasorn and A. Chabangbon, Tropospheric Aerosol Volume 

Backscattering Coefficients Determination Using Mie Lidar at Phimai District, Thailand. 

Proceedings of International Symposium on Geoscience Resources and Environments of Asian 

Terranes: GREAT 2008 (Special Issue of Bulletin of Earth Sciences of Thailand). Bangkok, 

Thailand, 2008 

 

Research Reports: 

1. S. Ruangrungrote, N. Phinichka, A. Intasorn, and O. Jeerapong, Developing the Academic 

Evaluation System Based on Teaching Feedback Evaluation Form. Sponcered by 

Srinakharinwirot University, 2002-2004. (Head of Project) 

2. A. Intasorn, D. Sakdee, S. Chainakul, S. Wongboonnak and S. Ruangrungrote, Learning-Process-

Effectiveness of Master of Education Program in Science Education (Program B). Sponcered 

by Faculty of Science, Srinakharinwirot University, 2005-2006. (Co-Researcher) 

3. S. Ruangrungrote and A. Intasorn, Mie Scattering Lidar for the Study of Aerosols Vertical 

Profiles in Thailand. Sponcered by Srinakharinwirot University, 2007-2008. (Head of Project) 

4. S. Ruangrungrote and A. Intasorn, การศึกษาค่าความลึกเชิงแสงของละอองลอยและไนโตรเจนตลอด

คอลัมน์ของชั้นบรรยากาศท่ีความยาวคลื่น 415 นาโนเมตร ณ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ด้วยเคร่ืองเรดิ

โอมิเตอร์เชิงแสง. Sponcered by Faculty of Science, Srinakharinwirot University, 2009-2010. (Head 

of Project) 
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5. S. Ruangrungrote and A. Intasorn, Retrieval Algorithm of Spectral Dependence of Aerosol 

Optical Depth in Climate Studies at Srisamrong District of Sukhothai Province Using Multi-

Filter Rotating Shadowband Radiometer (MFR-7). Sponsored by Srinakharinwirot University, 

2010-2011. (Co-Researcher for 1st half and Head of Project for 2nd half) 

6. S. Ruangrungrote and A. Intasorn, Study of Lidar Ratio Effect on Aerosol and Cloud 

Backscattering Coefficients in Thailand Using Mie Scattering Lidar. Sponsored by 

Srinakharinwirot University, 2010-2012. (Head of Project) 

7. S. Ruangrungrote, การประมาณค่าการกระเจิงเชิงเด่ียวอัลบีโดของละอองลอยที่ขึ้นกับสเปคตรัมของแสงใน

บรรยากาศด้วยข้อมูลจากเคร่ืองเรดิโอมิเตอร์ MFR-7. Sponsored by Srinakharinwirot University, 2012-

2013. (Head of Project) 
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ประวัติโดยย่อ 
ชื่อ-สกลุ (ภาษาไทย) : นายสมบรูณ ์คงเพชรศักดิ ์
ชื่อ-สกลุ (ภาอังกฤษ) : Mr. Somboon Khongphetsak 

ต าแหน่งวิชาการ :  อาจารย ์

ที่ท างาน  :  ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร ์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
    สุขุมวิท 23   เขตวัฒนา   กรุงเทพ   10110 
    โทรศัพท:์ 0-2664-1000  ต่อ 18553 
    โทรสาร  : 0-2664-1000 ต่อ 18551 หรือ 18163 
    E-mail :    somboonk@swu.ac.th 

ประวัติการศึกษา : 
2546   วท.บ.(ฟิสิกส)์ (เกียรตินิยมอันดับ1)   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2547   ป.บัณฑิต(ทางการสอน) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2555   Ph.D.(Physics)  University of Bristol, UK 

ความเชี่ยวชาญ :  Defect Analysis by TEM 
 

ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตรี 

ฟส 101 ฟิสิกส์เบื้องต้น 1 

ฟส 102 ฟิสิกส์เบื้องต้น 2 

ฟส 104 ฟิสิกส์ 2 

ฟส 180  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 

ฟส 181 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1 

ฟส 182 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 2 

ฟส 251 ฟิสิกส์แผนใหม่ 1 

ฟส 274 สถิติส าหรับฟิสิกส์ 

ฟส 331 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 1 

ฟส 351 ฟิสิกส์แผนใหม่ 

ฟส 352 กลศาสตร์ควอนตัม 1 

ฟส 413 สวนศาสตร์และการประยุกต์ 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

ฟส 691 สัมมนาฟิสิกส์ 

วศ 547 ผลิกศาสตร์ขั้นสูง 

 

mailto:somboonk@swu.ac.th
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ผลงานตีพิมพ:์ 

1. Cherns D., Meshi L., Griffiths I., Khongphetsak S., Novikov S.V., Farley N., Campion R.P., Foxon C.T.,  
   “ Defect reduction in GaN/(0001)sapphire films grown by molecular-beam epitaxy using 

nanocolumn intermediate layers”, Applied Physics Letters 92 (12): 121902 (2008)  
2. Cherns D., Meshi L., Griffiths I., Khongphetsak S., Novikov S.V., Farley N., Campion R.P., Foxon C.T.,  

   “Defect-controlled growth of GaN nanorods on (0001)sapphire by molecular beam epitaxy”, 
Applied Physics Letter 93 (111911): DOI 10.1063/1.2987423 (2008)  

3. Meshi L., Cherns D., Griffiths I., Khongphetsak S., Gott A., Liu C., Denchitcharoen S., Shields P.,   
    Wang W., Campion R.P., Novikov S.V., Foxon T., “The Reduction of Threading Dislocations in GaN 

Using a GaN Nanocolumn Interlayer”, Phys. Stat. Soc (c) 1-3: DOI12.1220 (2008)  
4. Wang Nang WANG, C. Liu, A. Gott, S. Denchitcharoen, P. Shields, L. Meshi,  
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ชื่อหลักสูตรเดิม หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

เริ่มเปิดรับนิสิตในภาคการศึกษาท่ี 2557 ปีการศึกษาที่ 1 
สาระส าคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง 
                   หลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
 แบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา โดยมีจ านวนหน่วยกิตรายวิชา
เท่ากับหรือไม่น้อยกว่า 29 หน่วยกิต และปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 41 
หน่วยกิต 
 แบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา โดยมีจ านวนหน่วยกิตรายวิชา
เท่ากับหรือไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต และปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 46 
หน่วยกิต 
 

1. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 2 แบบ 
แบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 
1. หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 6 
2 หมวดวิชาบังคับ 17 
   2.1. กลุ่มวิชาแกน                   16 
   2.2. กลุ่มวิชาเอก                    1 
3. หมวดการฝึกสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - 
4. หมวดวิชาเลือก                   ไม่น้อยกว่า 6 
5. ปริญญานิพนธ์ 12 
                       รวม            ไม่น้อยกว่า 41 

 

แบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 
หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 

1. หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 10 
2. หมวดวิชาบังคับ 10 

 2.1. กลุ่มวิชาแกน                    6 
 2.2. กลุ่มวิชาเอก                    4 

3. หมวดการฝึกสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 8 
4. หมวดวิชาเลือก             ไม่น้อยกว่า 6 
5. ปริญญานิพนธ ์ 12 

รวม           ไม่น้อยกว่า 46 
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2. รายละเอียดการปรับปรุง 
 

หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2557 หมายเหตุ 
ดร.ภณูิศรา  ลิ้มนนทกุล 
ดร.อนุศิษฎ์  ทองน า 

ผศ.ดร.ศิริลักษณ์  เรืองรุ่งโรจน์ 
ดร.สมบูรณ์  คงเพชรศักดิ์ 

- เปลี่ยนรายชื่อาจารย์ 
  ประจ าหลักสูตร 
 

ไม่ม ี ตารางรายชื่ออาจารยผ์ู้สอนในรายวิชาพื้นฐานทางการศึกษา - เพ่ิมรายชื่ออาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาพ้ืนฐาน
ทางการศึกษา 
 

ไม่ม ี ศษ 511 ปรัชญาและจริยธรรมความเป็นคร ู
ED 511 Philosophy and Teacher’s Professional Ethics    2(1-2-3) 
ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะที่
ส าคัญของครู  สภาพงานและคุณลักษณะของครูที่ดี จิตส านึกและคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพครู 
กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การเสริมสร้าง
ศักยภาพและสมรรถนะความเป็นครู การเสริมสร้างกระบวนการคิดด้วย
จิตส านึกทางจริยธรรม บทบาท หน้าที่และภาระงานของครูในฐานะนิสิตครู
และผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ การเป็นผู้น าทางวิชาการและการศึกษา รวมทั้ง
บทบาทของครูในฐานะผู้ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 
การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา 
กลวิธีการจัดการศึกษาและการจัดการความรู้ การศึกษาดูงานและฝึก
ปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 

- เพ่ิมรายวิชา 

ไม่ม ี ศษ 512 จิตวิทยาและการแนะแนวส าหรับคร ู
ED 512 Phychology and Guidance for Teachers            2(2-0-4) 
ศึกษาองค์ความรู้ทางจิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการ
เรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 
ธรรมชาติของการเรียนรู้ การคิด การสร้างแรงจูงใจ เชาว์ปัญญา ความถนัด 
บุคลิกภาพ การปรับตัว สามารถสร้างบรรยากาศการจัดการช้ันเรียนให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ 
นักเรียนโดยการให้ค าปรึกษา โดยมุ่งให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 
 

- เ
พ่ิ
ม
ร
า
ย
วิ
ช
า 

-  



  

หลักสตูรการศกึษามหาบัณฑติ   สาขาวิชาฟิสกิส ์  พ.ศ.2557 109 

หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2557 หมายเหตุ 
ไม่ม ี ศษ 513 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 

 ED 513 Innovation and Education Technology in Education 
                                                                              2(1-2-3) 
ศึกษา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีของการออกแบบ การใช้ การพัฒนาและ
การประเมินผลสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษา การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจาก
การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม ใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจัดการเรียนการสอน ส ารวจ 
รวบรวมและประยุกต์ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชน ตลอดจนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงผ่านแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การจัดท า
โครงงานออกแบบและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับผู้เรียน สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 

- เพ่ิมรายวิชา 

ไม่ม ี ศษ 514 การประกันคณุภาพการศึกษา 
ED 514 Educational Quality Assurance                       2(2-0-4) 
ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เกี่ยวกับการจัดคุณภาพการศึกษา
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน บทบาทของครูในการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
และประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

- เพ่ิมรายวิชา 

ไม่ม ี ศษ 521 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู ้
ED 521 Evaluation and Assessment                            2(2-0-4) 
ศึกษาและวิเคราะห์ความหมาย  วิวัฒนาการ  แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้   จุดมุ่ งหมาย  หลักการ  
กระบวนการ  รูปแบบและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทั้งใน
ระดับชาติและระดับช้ันเรียน  การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม  การ
สร้างและใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้  การประเมินตามสภาพ
จริง  การประเมินสอบภาคปฏิบัติ  การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน  การ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและแปลความหมาย  การรายงานและการน า
ผลการวัดและประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  และการปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้และหลักสูตรโดยจัดให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดและ
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติ  การ
ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้แต่ละระดับการศกึษา
และวิชาเอกท่ีอยู่บนพื้นฐานความแตกต่างกันของความสามารถของนักเรียน  
และจัดท ารายงานการค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนา
เครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม 

- เพ่ิมรายวิชา 
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หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2557 หมายเหตุ 
ไม่ม ี ศษ 531 การฝกึประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 

ED  531 Practicum in Professional of Teaching             2(0-4-2) 
ศึกษาและสังเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน การบริหารจัดการใน
โรงเรียน สภาพงานครู พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน ผู้บริหาร
สถานศึกษา สื่อ แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ สังเกตธรรมชาติ
การเรียนรู้ของนักเรียน ศึกษาและสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ศึกษา
ทักษะต่างๆ โดยเช่ือมโยงกับทฤษฎีการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและ
น าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการสอนระดับจุลภาค ฝึก
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละระดับการศึกษา
และวิชาเอก และฝึกปฏิบัติการสอนตามแผน บันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเป็นฐาน ศึกษาและ
แก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน สังเกตการสอนของเพื่อน เรียนรู้บทบาท
หน้าที่ของครูตลอดจนจัดกิจกรรมอาสาและโครงการทางวิชาการที่เป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 
 

- เพ่ิมรายวิชา 

ไม่ม ี ศษ 532 การปฎิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ED  532 Internship in Professional of Teaching             6(0-12-6) 
ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและ
วิชาชีพครูสู่  การปฏิบัติการสอนและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 2 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกัน
ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ครู การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ได้แก่ การปฏิบัติการสอนในช้ันเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการ
วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษางานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนงานบริการของโรงเรียนการศึกษาและบริการชุมชนงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา น าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน สัมมนาการศึกษากับอาจารย์นิเทศก์การศึกษาและ
เพื่อนนิสิตเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารและ/หรือ Face 
to face อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ช่ัวโมง จัดท าบันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์ 
 

- เพ่ิมรายวิชา 
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ไม่ม ี วทศ 501 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร ์
SCE 501 Language and Culture for Science and  
            Mathematics Communication                        2(1-2-3) 
ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง พูด อ่าน เขียน 
เพื่อสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 

- เพ่ิมเติมรายวิชา 

ไม่ม ี วทศ 502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
SCE 502 Research for Learning Development in  

              Sciences and Mathematics       3(2-2-5) 
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์  วิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์  โดยสังเคราะห์ประเด็นจากผลงานวิจัยเพื่อน าไปใช้ในการ
ออกแบบและก าหนดประเด็นวิจัย  กระบวนการวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การแปลผลและสรุปผล การอภิปราย
แลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัย  การเขียน
เค้าโครงและรายงานการวิจัยทางการศึกษา การปฏิบัติการวิจัยและการ
วางแผนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ รวมทั้งการน าเสนองานวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

 

- เพ่ิมเติมรายวิชา 

ไม่ม ี ฟศ 507 กลศาสตร์คลาสสิกเข้มขน้ 
PYE  507 Intensive Classical Mechanics       2(2-0-4) 
ศึกษาแนวคิดรวบยอดฟิสิกส์เข้มข้นส าหรับครูฟิสิกส์ และจ าลองการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการสอนโดยให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการ
สอนหน้าช้ันเรียนในเนื้อหาเรื่อง สมการการเคลื่อนที่ตามแบบของนิวตัน  
ลากรานจ์และแฮมิลตัน  การแปลงแบบคาโนนิคัล  การเคลื่อนที่ของวัตถุ
แข็งเกร็ง  การแกว่งกวัดเป็นมุมน้อยๆ  ทฤษฎีแฮมิลตัน-จาโคบิ 
 

- เพ่ิมเติมรายวิชา 
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ไม่ม ี ฟศ 508 กลศาสตร์ควอนตัมเข้มข้น 
PYE  506 Intensive Quantum Mechanics    2(2-0-4) 
ศึกษาแนวคิดรวบยอดฟิสิกส์เข้มข้นส าหรับครูฟิสิกส์ และ
จ าลองการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดพัฒนาศักยภาพการสอน
โดยให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการสอนหน้าช้ันเรียนในเนื้อหาเรื่อง 
สมการชเรอดิงเงอร์  โมเมนตัมเชิงมุม  ไฮโดรเจนอะตอม  
ฮีเลียมอะตอม  สปิน  สัญกรณ์ดิแรก อนุภาคเหมือน 
กลศาสตร์เมทริกซ์ วิธีการประมาณ 

- เพ่ิมเติมรายวิชา 

ไม่ม ี ฟศ 509 แม่เหล็กไฟฟ้าเข้มข้น 
PYE  507 Intensive Electromagnetism       2(2-0-4) 
ศึกษาแนวคิดรวบยอดฟิสิกส์เข้มข้นส าหรับครูฟิสิกส์ และ
จ าลองการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการ
สอนโดยให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการสอนหน้าช้ันเรียนในเนื้อหา
เรื่อง ไฟฟ้าสถิต  สนามแม่เหล็กคงตัว  สนามเปลี่ยนแปร
กับเวลา  สมการของแมกซ์เวลล์  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  การ
แผ่รังสีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

- เพ่ิมเติมรายวิชา 

ไม่ม ี ฟศ 591 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ฟสิิกส ์
PYE 591 Curriculum and Learning Management  
 in Physics                                  3(2-2-5) 

ศกึษาพัฒนาการและการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สาขา
ฟิสิกส์ วิเคราะห์ธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์ จิตวิทยาและ
ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนฟิสิกส์ น ามา
เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน ศึกษาและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลที่
เน้นการพัฒนาทางสติปัญญาและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ 

- เพ่ิมเติมรายวิชา 

ไม่ม ี ฟศ 691 สัมมนาฟิสิกส์ศึกษา 
PYE 691 Seminar in Physics Education 

                      1(0-2-1) 
ทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้องจากบทความทางฟิสิกส์
หรือฟิสิกสศ์ึกษาที่เป็นพื้นฐานในการท าปริญญานิพนธ์ 
โดยให้การสัมมนาและอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อม
จัดท ารายงานในรูปแบบของการน าเสนอผลงานวิจัย 

- เพ่ิมเติมรายวิชา 
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ไม่ม ี ฟศ 692 สัมมนาวิจัยฟิสิกสศ์ึกษา 
PYE 692 Research Seminar in Physics Education 

1(0-2-1) 
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากบทความทางฟิสิกส์หรือ
ฟิสิกส์ศึกษา โดยเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในห้องเรียน
ฟิสิกส์ที่สัมพันธ์กับปริญญานิพนธ์ โดยให้การสัมมนาและ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมจัดท ารายงานในรูปแบบ
ของการน าเสนอผลงานวิจัย 
 

- เพ่ิมเติมรายวิชา 

ไม่ม ี ฟศ 693 ฝึกประสบการณ์ดา้นปฎบิัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 
PYE 693 Internship in Advanced Physics 
            Laboratory                             1(0-2-1)* 

ฝึกประสบการณ์การเรยีนรู้และสังเกตกิจกรรมการเรียนการ
สอนด้านปฏิบตัิการฟสิิกสเ์ข้มข้น เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และ
เสรมิสร้างทักษะในการพัฒนาศักยภาพและแนวคิดในการ
จัดการทดลองด้านฟิสิกส์ขั้นสูง 
* ไม่นับหน่วยกิต 

- เพ่ิมเติมรายวิชา 

 


