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สารบัญ
หมวดที่
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพทีป่ ระกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดําเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
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สารบัญ (ต่อ)
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร
สู่รายวิชา
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสติ
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การบริหารหลักสูตร
2. บัณฑิต
3. นิสิต
4. อาจารย์
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
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ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปรับปรุง โดยปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ พ.ศ. 2555
โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษา 1 ของปีการศึกษา 2560
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุม
เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 5/2560
เมื่อวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพทีป่ ระกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
1. นักวิจัยฟิสกิ ส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ครู หรือ อาจารย์ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
3. บุคลากรในหน่วยงานที่ทํางานเกี่ยวข้องกับฟิสิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. อาชีพอิสระอื่นๆ ที่ใช้พื้นฐานความรู้และกระบวนการทางฟิสิกส์
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ระดับสูงจึงมีความสําคัญ และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความมั่นคงและวางรากฐานที่ยั่งยืน
บนพื้นฐานความร่วมมือทั้งของภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาประเทศและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการเพื่อ
เป็นรากฐานที่สําคัญทางการศึกษา จนนํามาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพอเพียงโดยการลดการ
พึ่งพาโทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเสริมสร้างนวัตกรรมในประเทศให้มีความก้าวหน้าและเข้มแข็งจน
สามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้ต่อไป
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่
สําคัญคือการเข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วได้ส่งผลให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูล
ข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สังคมยุคดิจิตอลทําให้เกิดการ
แข่งขันและความร่วมมือในระดับภูมิภาคในวงกว้างดังเช่นการค้นพบคลื่นโน้มถ่วง (Gravitational Wave) ที่
ตรวจพบได้โดยเครื่องตรวจวัดคลื่นโน้มถ่วง Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory
(LIGO) ที่สถานีตรวจวัดHanford, Washington และ Livingston, Louisiana ประเทศสหรัฐอเมริกาในเวลา
เดียวกันและมีการเผยแพร่ขอ้ มูลและข้อเท็จจริงผ่านสังคมยุคดิจิทัล ทําให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาวิทยาการ
ใหม่ๆเป็นวงกว้าง ทําให้การศึกษาและการวิจัยในระดับสูงเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงทาง
สังคม ขยายโอกาสและความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ รวมไปถึงการรับรู้ข้อเท็จจริงผ่าน
สื่อสังคมดิจิทัลบนรากฐานของการวิเคราะห์ด้วยเหตุผลยังสามารถลดความเหลื่อมล้ําและความแตกแยกใน
สังคมดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับองค์ความรู้ที่มีความทันสมัยจากกระแสสังคมยุคดิจิทัล
จนนํามาสู่การสร้าง
โอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษา ส่งเสริมให้เกิดการหาความรู้จากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบ
พหุภาคี เพื่อพัฒนาสังคมให้เกิดความร่วมมือจนเป็นรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศต่อไปการศึกษาและ
พัฒนางานวิจัยในระดับสูงจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการสร้างรากฐานของความมั่นคงในสังคมยุคปัจจุบัน
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากการเปลี่ ยนแปลงของระบบเศรษฐกิ จซึ่ งนํามาสู่การแข่งขันและความร่ วมมื อ รวมถึ งการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมที่เข้าสู่ยุคดิจิทัลซึ่งส่งผลให้มีการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร วิทยาการและข้อเท็จจริงได้
อย่างรวดเร็ว หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์จึงได้ทําการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยซึ่ง
สามารถคลอบคลุมกรอบความรู้จากกระแสนวัตกรรมสมัยใหม่ ทันต่อสถานการณ์ด้านการเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจในยุคปัจจุบันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ นอกเหนือไปกว่านั้นวิทยาการสมัยใหม่ที่ต้องการใช้องค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใ ช้ใ ห้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและพั ฒนา
งานวิจัยในระดับสูงในการยกระดับพื้นฐานคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ
ให้เกิดการขับเคลื่อนและกระจายตัวอย่างทั่วถึงในทุกภูมิภาค ดังนั้นความสําคัญของการศึกษาและการวิจัยองค์
ความรู้อย่างตกผลึกในระดับสูงจึงเป็นสิ่งจําเป็นในการยกระดับความรู้เพื่อเป็นกลไลในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศในทุกมิติ ทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มีภารกิจหลักในการผลิตดุษฎีบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์โดยตระหนักถึงคุณภาพผู้สําเร็จ
การศึกษาที่พึงมีความเข้มแข็งด้านวิชาการควบคู่กับสมรรถนะในการประกอบอาชีพ สามารถผลิตงานวิจัยใน
ระดับสูงจากการตกผลึกทางความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ จึงได้ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรในการจัดการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ผนวกกับการพัฒนา/บ่มเพาะ
นิสิตตามสมรรถนะเฉพาะ/ค่านิยม (Core value) SCI ซึ่งหมายถึง Scientific Excellence, Corporate and
Social Responsibility, International Recognition ในการยกระดับคุณภาพดุษฎีบัณฑิตไปสู่ความเป็นมือ
อาชีพตามบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงด้วยการให้ความรูท้ างวิชาการ ควบคู่กับการเสริมสร้างความสามารถ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่พึงมี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามนโยบายการศึกษาของชาติ
ความต้องการของชุมชนและสังคม
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาที่คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืน่ เปิดสอนให้
13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืน่
13.3 การบริหารจัดการ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีความสัมพันธ์กับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยมีการใช้รายวิชาในหมวด
วิชาเลือกที่เป็นศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์ที่มีความสอดคล้องกัน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ การทํางานวิจัย และการเรียนรู้ฟิสิกส์ในระดับสูง คือการเข้าใจธรรมชาติเพื่อการ
พัฒนามนุษย์และสร้างสรรค์สังคมที่มีคณ
ุ ภาพ
1.2 ความสําคัญ
การพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ จํ า เป็ น ต้ อ งอาศั ย รากฐานของทฤษฎี แ ละหลั ก การทางความคิ ด เจตคติ
วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกันในทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อันจะนําไปสู่การสร้างสรรค์งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มี
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ดังนั้นภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงมุ่ง
พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านฟิสิกส์ ด้วยการบูรณาการตรรกะทางด้านความคิดและหลักการกลไก
ธรรมชาติของแต่ละรายวิชา ให้มีความสอดคล้องกันและเอื้อต่อการเข้าใจวิทยาศาสตร์แขนงอื่นที่สัมพันธ์กันได้
อย่างบูรณาการ
1.3 วัตถุประสงค์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์มีวัตถุประสงค์ในการผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้
1. สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ในระดับสูง และสามารถนําเอาความรู้ ความเข้าใจในทางฟิสิกส์ ไปใช้ใน
การประยุกต์องค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. มีความรูแ้ ละความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลักรวมถึงปัญหาและข้อจํากัดของวิชาฟิสิกส์
3. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
4. มีความตระหนักถึงความสําคัญของจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองตลอด
ชีวิต
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มีแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่คาดว่าจะดําเนินการแล้ว
เสร็จภายใน 5 ปี นับตั้งแต่ที่มีการเปิดการเรียนการสอนของหลักสูตรนี้ คือ
พ.ศ. 2560 เปิดรับนิสิตใหม่เข้าเรียนในหลักสูตร
พ.ศ. 2560-2563 ติดตามผลการใช้หลักสูตร และประเมินหลักสูตรโดย อาจารย์ผู้สอน นิสิตปัจจุบัน
นิสิตที่สําเร็จการศึกษาไปแล้ว และผูใ้ ช้บัณฑิต
พ.ศ. 2564 ปรับปรุงหลักสูตรตามผลที่ได้จากการประเมินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายนอกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทัง้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคม
ทั้งนี้มีการระบุ แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ และ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ ดังนี้
แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. มี การพัฒนา/ปรั บปรุงการจัดการ 1.1 มีการประเมินผลการ
เรี ย นการสอน กลยุ ท ธ์ ก ารสอนทุ ก ปี จัดการเรียนการสอน
การศึกษา

ตัวบ่งชี้
1.1.1 รายงานผลการเรียนรู้
และ/หรือ ผลการจัดการเรียน
การสอน (มคอ. 3-7)
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แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์
ตัวบ่งชี้
1.2 มีการประชุมเพื่อ
1.1.2 เอกสารการปรับปรุง
พิจารณาแนวทางการพัฒนา การจัดการเรียนการสอน/กล
และปรับปรุง การจัดการเรียน ยุทธ์ การสอน (มคอ. 3-7)
การสอน

2. การพัฒนาบุคลากรของประเทศด้าน 2.1 สนับสนุนให้อาจารย์
การวิจัยทั้งทางฟิสิกส์และการเรียนการ ทํางานวิจัย
สอนฟิสิกส์
2.2 สนับสนุนให้อาจารย์และ
นิสิตในหลักสูตรเข้าร่วม
ประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ
2.3 สนับสนุนให้อาจารย์และ
นิสิตในหลักสูตรตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติที่อยู่
ในฐานข้อมูลของ สกอ หรือ
สากล
3. การประเมินผลและติดตามการใช้
3.1 มีการประเมินหลักสูตร
หลักสูตร
โดยอาจารย์ผู้สอน อาจารย์
พิเศษ นิสิตในหลักสูตร (ปี
สุดท้าย)
3.2 ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต
3.3 นํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร
(มคอ. 7) มาเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรต่อไป
4. การทําหลักสูตรฉบับปรับปรุง
4.1 วิเคราะห์รายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร
(มคอ.7) เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร
4.2 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาที่เกี่ยวข้องมาวิพากษ์
หลักสูตร
4.3 ปรับปรุงหลักสูตรตามผล
การวิเคราะห์ และการวิพากษ์

2.1 ร้อยละของอาจารย์
ประจําที่มีผลงานวิจัย
2.2 ร้อยละของอาจารย์
ประจํา และนิสิตในหลักสูตรที่
เข้าร่วมประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัยทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
2.3 ร้อยละของอาจารย์
ประจํา และนิสิตในหลักสูตรที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
วารสารระดับชาติและ
นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล
ของ สกอ หรือสากล
3.1 รายงานผลการประเมิน
จากอาจารย์ผู้สอน อาจารย์
พิเศษ นิสิตปีสดุ ท้าย ของ
หลักสูตร
3.2 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต
3.3 มคอ.7 รายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร
4.1 ผลการวิเคราะห์รายงาน
ผลการดําเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7)
4.2 รายงานผลการวิพากษ์
จากผู้ทรงคุณวุฒิ
4.3 เล่มหลักสูตรที่ปรับปรุง
แล้ว
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ตามความเห็นชอบของกรรมการบริหารหลักสูตรและเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคต้น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
(ทั้งนี้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องการเปิดภาคเรียน)
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 แบบ 2.1 สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หรือเทียบเท่าในสาขาฟิสิกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์จากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.2.2 แบบ 2.2 สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าในสาขาฟิสิกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์จากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และมีผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า 3.5
2.2.3 มีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2.2.4 มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
2.3 ปัญหาของนิสติ แรกเข้า
2.3.1 นิสิตมีความรู้ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์พื้นฐานที่แตกต่างกัน ทําให้เกิดข้อจํากัดในการเรียนรู้
ของนิสิตแต่ละคน
2.3.2 นิสิตมีความรู้และทักษะด้านการสืนค้นข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ค้นคว้าวิจัยค่อนข้างน้อย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

12

2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จัดให้นสิ ิตที่มีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอให้ลงเรียนรายวิชาที่จําเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
รายวิชาในหลักสูตร และหาอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าใจข้อจํากัดให้
2.4.2 จัดให้นสิ ิตเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.4.3 ประชาสัมพันธ์ หาข้อมูลและผลักดันให้นิสิตรู้แหล่งทุนการศึกษา ทุนอบรมและทุนวิจัย ทั้ง
ในและนอกประเทศ
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาํ เร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
แบบ 2.1 รับนิสิตจํานวน 3 คน
จํานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา

2560
3
3
-

จํานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2561
2562
2563
3
3
3
3
3
3
3
3
6
9
9
3
3

2564
3
3
3
9
3

2560
2
2
-

จํานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2561
2562
2563
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
6
8
2

2564
2
2
2
2
8
2

แบบ 2.2 รับนิสิตจํานวน 2 คน
จํานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ เพื่อใช้ในการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ปีงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
ปีที่ 5
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
375,000.00 750,000.00 1,125,000.00 1,260,000.00 1,260,000.00
เหมาจ่าย 1 ปีการศึกษา

(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x
จํานวนรับ)
รวมรายรับ
375,000.00 750,000.00 1,125,000.00 1,260,000.00 1,260,000.00
* คิดในกรณีทรี่ ับนิสิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทจํานวน 3 คน (ค่าธรรมเนียม 240,000 บาท) และรับ
นิสิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 2 คน (ค่าธรรมเนียม 270,000 บาท)
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2.6.2 ประมาณการค่าใช้จา่ ย
สําหรับผูส้ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
รายการ

ค่าใช้จ่าย

หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน

ยอดสะสม
123,380.00

ค่าตอบแทนผูส้ อน (12 หน่วยกิตx1200บาท/ชั่วโมงx16 ครั้ง/ภาค)
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน(ทั้งหลักสูตร)

230,400.00
90,000.00

ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย

10,000.00

กิจกรรมตามทีร่ ะบุในโครงสร้างหลักสูตร(เช่น จัดสัมมนา/ปฐมนิเทศ) 39,740.00
ค่าครุภัณฑ์ที่ใช้สําหรับนิสิต
ค่าวิจัยพัฒนา/บริหารหลักสูตร
→ค่าใช้จ่ายรวม
→ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จํานวนนิสิตขั้นต่ํา 3คน)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก

370,140.00
123,380.00
154,225.00

งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่ํา 5%)

12,000.00

งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต่ํา 5%)

12,000.00

ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ10

24,000.00

หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)

167,525.00
13,300.00

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)

29,563.00

197,088.00

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

42,912.00

240,000.00

ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 3 ปี)

13,080.00

ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 3 ปี)

9,000.00

ค่าธรรมเนียมสํานักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 3 ปี)

3,120.00

ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x 3 ปี)

17,712.00

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร
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สําหรับผูส้ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
รายการ

ค่าใช้จ่าย

หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน

ยอดสะสม
134,053.00

ค่าตอบแทนผูส้ อน (24 หน่วยกิต x 600บาท/ชั่วโมง x 16 ครั้ง/ภาค) 230,400.00
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน(ทั้งหลักสูตร)
27,706.00
ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย
กิจกรรมตามทีร่ ะบุในโครงสร้างหลักสูตร(เช่น จัดสัมมนา/ปฐมนิเทศ) 10,000.00
ค่าครุภัณฑ์ที่ใช้สําหรับนิสิต
ค่าวิจัยพัฒนา/บริหารหลักสูตร
→ค่าใช้จ่ายรวม
→ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จํานวนนิสิตขั้นต่ํา 2 คน)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก

268,106.00
134,053.00
167,566.00

งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่ํา 5%)

13,500.00

งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต่ํา 5%)

13,500.00

ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ10

27,000.00

หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)

180,866.00
13,300.00

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)

31,918.00

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

57,216.00

ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 4 ปี)

17,440.00

ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 4 ปี)

12,000.00

ค่าธรรมเนียมสํานักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 4 ปี)

4,160.00

ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x 4 ปี)

23,616.00

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร
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3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ
สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโทกําหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต ดังนี้
ฟส 733 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง
PY 733 Advanced Electromagnetic Theory
ฟส 753 กลศาสตร์ควอนตัมขั้นสูง
PY 753 Advanced Quantum Mechanics
ฟส 795 สัมมนาฟิสิกส์ระดับปริญญาเอก 1
PY 795 Doctoral Physics Seminar 1
ฟส 796 สัมมนาฟิสิกส์ระดับปริญญาเอก 2
PY 796 Doctoral Physics Seminar 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

* วิชาสัมมนาฟิสิกส์ระดับปริญญาเอก 1 และ สัมมนาฟิสกิ ส์ระดับปริญญาเอก 2 ให้นสิ ิต
ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี กําหนดให้เรียน 18 หน่วยกิต ดังนี้
ฟส 701 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับนักฟิสิกส์
PY 701 Research Methodology for Physicists
ฟส 712 กลศาสตร์คลาสสิกและทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
PY 712 Classical Mechanics and Electromagnetic Theory
ฟส 721 กลศาสตร์สถิตขิ ั้นสูง
PY 721 Advanced Statistical Mechanics
ฟส 733 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง
PY 733 Advanced Electromagnetic Theory
ฟส 752 ทฤษฎีควอนตัม
PY 752 Quantum Theory
ฟส 753 กลศาสตร์ควอนตัมขั้นสูง
PY 753 Advanced Quantum Mechanics
ฟส 795 สัมมนาฟิสิกส์ระดับปริญญาเอก 1
PY 795 Doctoral Physics Seminar 1
ฟส 796 สัมมนาฟิสิกส์ระดับปริญญาเอก 2
PY 796 Doctoral Physics Seminar 2

2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

* วิชาสัมมนาฟิสิกส์ระดับปริญญาเอก 1 ให้นิสิตลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
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2. หมวดวิชาเลือก
กําหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จาก 5 กลุ่มวิชา โดยต้องเป็นรายวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้อในการทําปริญญานิพนธ์
2.1 หมวดวิชาเลือกฟิสิกส์ทวั่ ไป(General Physics)
ฟส 703
PY 703
ฟส 705
PY 705
ฟส 706
PY 706
ฟส 791
PY 791
ฟส 792
PY 792

คณิตศาสตร์ขนั้ สูงสําหรับนักฟิสิกส์
Advanced Mathematics for Physicists
ทอพอโลยีและเรขาคณิตสําหรับนักฟิสิกส์
Topology and Geometry for Physicists
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขสําหรับนักฟิสิกส์
Numerical Analysis for Physicists
หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ขั้นสูง 1
Special Topics in Advanced Physics 1
หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ขั้นสูง 2
Special Topics in Advanced Physics 2

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.2 หมวดวิชาเลือกฟิสิกส์นวิ เคลียร์และฟิสิกส์พลังงานสูง (Nuclear Physics and High
Energy Physics)
ฟส 751
PY 751
ฟส 755
PY 755
ฟส 756
PY 756
ฟส 757
PY 757
ฟส 758
PY 758
ฟส 759
PY 759

ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคมูลฐาน
Nuclear Physics and Elementary Particles
ฟิสิกส์พลังงานสูง
High Energy Physics
สภาพโน้มถ่วง
Gravitation
ทฤษฎีสนามควอนตัม 1
Quantum Field Theory 1
ทฤษฎีสนามควอนตัม 2
Quantum Field Theory 2
ทฤษฎีสตริง
String Theory

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

2.3 หมวดวิชาเลือกฟิสิกส์สถานะของแข็ง (Solid State Physics)
ฟส 711
PY 711
ฟส 714
PY 714
ฟส 715
PY 715

ฟิสิกส์สถานะของแข็งขั้นสูง
Advanced Solid State Physics
ฟิสิกส์นาโนขั้นสูง
Advanced Nanophysics
ทฤษฎีสภาพนํายวดยิ่ง
Superconductivity Theory
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ฟส 716
PY 716
ฟส 718
PY 718
ฟส 719
PY 719
ฟส 754
PY 754
ฟส 763
PY 763

ฟิสิกส์สารกึ่งตัวนําขั้นสูง
Advanced Semiconductor Physics
สเปกโทรสโกปีขั้นสูง
Advanced Spectroscopy
ฟิสิกส์พื้นผิวขัน้ สูง
Advanced Surface Physics
ทฤษฎีควอนตัมของระบบหลายอนุภาค
Quantum Theory of Many Particle Systems
ทฤษฎีสารกึ่งตัวนํามิติต่ํา
Low-dimensional Semiconductors Theory

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.4 หมวดวิชาเลือกดาราศาสตร์ฟิสิกส์ (Astrophysics)
ฟส 722
PY 722
ฟส 726
PY 726
ฟส 728
PY 728

จักรวาลวิทยาขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Cosmology
เครื่องมือและเทคนิคทางดาราศาสตร์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Astronomical Instrumentation and Techniques
ดาราศาสตร์ฟิสิกส์พลังงานสูง
3(3-0-6)
High Energy Astrophysics

2.5 หมวดวิชาเลือกฟิสิกส์สญ
ุ ญากาศ (Vacuum Physics)
ฟส 762
PY 762
ฟส 764
PY 764

ทฤษฎีฟิล์มบางแสง
Optical Thin Films Theory
การใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ฟิส์มบางขั้นสูง
Advanced Instrumentation for Thin Film Analysis

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3. ปริญญานิพนธ์
สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
GRT 891 Dissertation

36 หน่วยกิต

สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
GRT 891 Dissertation

48 หน่วยกิต
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ความหมายของรหัสวิชา
1. ความหมายของรหัสตัวอักษร
รหัสตัวอักษร ฟส หรือ PY หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาฟิสิกส์
2. ความหมายของรหัสตัวเลข
เลขรหัสตัวแรก

หมายถึง

ชั้นปีที่เปิดสอนหรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร

เลขรหัสตัวกลาง

หมายถึง

กลุ่มวิชา

เลขรหัสตัวสุดท้าย

หมายถึง

ลําดับที่รายวิชาตามเลขรหัสตัวกลาง

3. ความหมายของเลขรหัสกลุม่ วิชา สาขาวิชาฟิสิกส์ วิชา ฟส
0
หมายถึง คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์พื้นฐาน พืน้ ฐานการวิจัย และภาษาอังกฤษ
1
หมายถึง กลศาสตร์ ฟิสกิ ส์สถานะของแข็งและฟิสิกส์พลาสมา
2
หมายถึง อุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์สถิติและดาราศาสตร์
3
หมายถึง คลื่นและแม่เหล็กไฟฟ้า
4
หมายถึง อิเล็กทรอนิกส์ และพลังงาน
5
หมายถึง ฟิสิกส์แผนใหม่ทฤษฎีสมั พัทธภาพทฤษฎีควอนตัม และฟิสิกส์นิวเคลียร์
6
หมายถึง ฟิสิกส์ประยุกต์
7
หมายถึง คอมพิวเตอร์
8
หมายถึง ปฏิบัติการฟิสิกส์
9
หมายถึง สัมมนาฟิสิกส์ หัวข้อพิเศษ โครงงานการศึกษาด้วยตนเอง การฝึกงานและการ
ฝึกสอนปริญญานิพนธ์
4. ความหมายของเลขรหัสแสดงจํานวนหน่วยกิต
เลขรหัสนอกวงเล็บ
หมายถึง
จํานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1
หมายถึง
จํานวนชั่วโมงทฤษฎี
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2
หมายถึง
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3
หมายถึง
จํานวนชั่วโมงที่ศึกษาด้วยตนเอง
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3.1.4 แผนการศึกษา
สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาบังคับ
ฟส 733 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง
3(3-0-6)
ฟส 753 กลศาสตร์ควอนตัมขั้นสูง
3(3-0-6)
รวมจํานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาบังคับ
ฟส 795 สัมมนาฟิสิกส์ระดับปริญญาเอก 1 1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
ปริญญานิพนธ์
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 9 หน่วยกิต
รวมจํานวนหน่วยกิต
9 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาบังคับ
ฟส 796 สัมมนาฟิสิกส์ระดับปริญญาเอก 2 1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
ปริญญานิพนธ์
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 9 หน่วยกิต
(รายงานความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเลือก
วิชาเลือก
6 หน่วยกิต
(สอบวัดคุณสมบัติ)
(Qualifying Examination)
รวมจํานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ปริญญานิพนธ์
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 9 หน่วยกิต
(เสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์)
รวมจํานวนหน่วยกิต
9 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ปริญญานิพนธ์
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 9 หน่วยกิต
(สัมมนาพิเศษ* ตามเงื่อนไขเพิ่มเติมสําหรับการสําเร็จ
การศึกษา ดังที่ระบุในในหมวดที่ 5 ข้อ 3.9)
(สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์)

รวมจํานวนหน่วยกิต
9 หน่วยกิต รวมจํานวนหน่วยกิต
9 หน่วยกิต
* ก่อนสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ นิสิตต้องนําเสนอผลงานที่เป็นปริญญานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของ
ปริญญานิพนธ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุมวิชาการ หรือในรูปแบบของการให้สัมมนาพิเศษต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
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สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาบังคับ
ฟส 712 กลศาสตร์คลาสสิกและทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
3(2-2-5)
ฟส 752 ทฤษฎีควอนตัม
3(2-2-5)
รวมจํานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาบังคับ
ฟส 753 กลศาสตร์ควอนตัมขั้นสูง
3(3-0-6)
ฟส 701 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับนักฟิสิกส์ 2(1-2-3)
ฟส 795 สัมมนาฟิสิกส์ระดับปริญญาเอก 1 1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
สอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)
รวมจํานวนหน่วยกิต
5 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาบังคับ
ฟส 796 สัมมนาฟิสิกส์ระดับปริญญาเอก 2 1(0-2-1)
ปริญญานิพนธ์
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 6 หน่วยกิต
(รายงานความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์)
รวมจํานวนหน่วยกิต
7หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ปริญญานิพนธ์
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 12 หน่วยกิต
(รายงานความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาบังคับ
ฟส 721 กลศาสตร์สถิติขั้นสูง
ฟส 733 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง

3(2-2-5)
3(3-0-6)

รวมจํานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเลือก
วิชาเลือก
6 หน่วยกิต
ปพอ 891ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 6 หน่วยกิต
(เสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์)

รวมจํานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ปริญญานิพนธ์
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 12 หน่วยกิต
(รายงานความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์)

รวมจํานวนหน่วยกิต
12หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ปริญญานิพนธ์
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 12 หน่วยกิต
(สัมมนาพิเศษ* ตามเงื่อนไขเพิ่มเติมสําหรับการสําเร็จ
การศึกษา ดังที่ระบุในในหมวดที่ 5 ข้อ 3.9)
(สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์)
รวมจํานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต รวมจํานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
* ก่อนสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ นิสติ ต้องนําเสนอผลงานที่เป็นปริญญานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของ
ปริญญานิพนธ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุมวิชาการ หรือในรูปแบบของการให้สัมมนาพิเศษต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
ฟส 701
ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับนักฟิสิกส์
2(1-2-3)
PY 701
Research Methodology for Physicists
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทําผลงานวิจัย เทคนิคการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสารและฐานข้อมูล การตัง้ สมมติฐาน การใช้สถิติในการวิจัย การออกแบบงานวิจัย การเขียนโครงร่างวิจัย
การวิเคราะห์และสรุปผลงานวิจัย การนําเสนอและการเผยแพร่ผลงาน
ฟส 712
กลศาสตร์คลาสสิกและทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
3(2-2-5)
PY 712
Classical Mechanics and Electromagnetic Theory
ลากรานจ์เจียนและแฮมิลโทเนียน การแปลงแบบบัญญัติ ทฤษฎีแฮมิลตัน–จาโคบิ ไฟฟ้าสถิต
แม่เหล็กสถิต สมการแมกซ์เวลล์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การแผ่รังสีโดยประจุที่
อัตราเร็วเปลี่ยนแปลง
ฟส 721
กลศาสตร์สถิตขิ ั้นสูง
3(2-2-5)
PY 721
Advanced Statistical Mechanics
กฎของอุ ณ หพลศาสตร์ ทฤษฎี จ ลน์ข องปรากฏการณ์ ข นส่ ง กลศาสตร์ ส ถิ ติเ ชิง คลาสสิ ก
กลศาสตร์สถิติเชิงควอนตัม ควอนตัมแก๊ส การเปลี่ยนเฟส
ฟส 733
ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง
3(3-0-6)
PY 733
Advanced Electromagnetic Theory
ตัวนําคลื่นและโพรงเรโซแนนซ์ พลศาสตร์ของอนุภาคประจุและของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเชิง
สัมพัทธภาพ การชนระหว่างอนุภาคประจุ เบรมสตราห์ลุง การเร่งและหน่วงทําให้เกิดการแผ่รังสีสนามมัลติ
โพล
ฟส 752
ทฤษฎีควอนตัม
3(2-2-5)
PY 752
Quantum Theory
สัญกรณ์ดิแรก ตัวดําเนินการวิวัฒน์ โมเมนตัมเชิงมุมและสปิน การรบกวนแบบขึ้นกับเวลา
และไม่ขึ้นกับเวลา สมมาตรในกลศาสตร์ควอนตัม ทฤษฎีควอนตัมเชิงสัมพัทธภาพ
ฟส 753
กลศาสตร์ควอนตัมขั้นสูง
3(3-0-6)
PY 753
Advanced Quantum Mechanics
โครงสร้างอะตอม ทฤษฎีควอนตัมของสนาม การดูดกลืน การแผ่รังสีในสสาร สมการ
คลายน์-กอร์ดอน สมการดิแรก โครงสร้างอย่างละเอียด ตัวแผ่
ฟส 795
สัมมนาฟิสิกส์ระดับปริญญาเอก 1
1(0-2-1)
PY 795
Doctoral Physics Seminar 1
การเข้าฟังสัมมนาหรือการบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวขาญสาขาวิชาฟิสิกส์สําหรับนิสิตในระดับ
ปริญญาเอก การศึกษาค้นคว้าบทความวิจัยทางสาขาวิชาฟิสิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําเสนอในรูปแบบ
ของการให้สัมมนา
ฟส 796
สัมมนาฟิสิกส์ระดับปริญญาเอก 2
1(0-2-1)
PY 796
Doctoral Physics Seminar 2
การเข้าฟังสัมมนาหรือการบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวขาญสาขาวิชาฟิสิกส์สําหรับนิสิตในระดับ
ปริญญาเอก การศึกษาค้นคว้าบทความวิจัยทางสาขาวิชาฟิสิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําเสนอในรูปแบบ
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ของการให้สัมมนา โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ เรียบเรียง การนําเสนอในที่ประชุมและการรับฟังความ
คิดเห็นด้านต่างๆ
หมวดวิชาเลือก
ฟส 703
PY 703

1. หมวดวิชาเลือกฟิสิกส์ทั่วไป (General Physics)
คณิตศาสตร์ขนั้ สูงสําหรับนักฟิสิกส์
3(2-2-5)
Advanced Mathematics for Physicists
ฟังก์ชันแกมมา ฟังก์ชันเบต้า ฟังก์ชันของกรีน ฟังก์ชันไฮเพอร์จีออเมตริก ทฤษฎีกลุ่มและการ

ประยุกต์
ฟส 705
PY 705

ทอพอโลยีและเรขาคณิตสําหรับนักฟิสิกส์
3(3-0-6)
Topology and Geometry for Physicists
ปริภูมิทอพอโลยีและฟังก์ชันต่อเนื่อง ความเชื่อมโยงและความกระชับ ทฤษฎีบทการอิง
ระยะทาง กลุม่ หลักมูล สนามเวกเตอร์ ปริภูมิแทนเจนต์ จีโอเดสสิกส์ ความโค้งของพื้นผิว เมตริกรีมันน์
เนียน กลุม่ กระชับ กลุ่มลีและพีชคณิตลี
ฟส 706
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขสําหรับนักฟิสิกส์
3(2-2-5)
PY 706
Numerical Analysis for Physicists
ความผิดพลาดและเสถียรภาพ การหารากของสมการไม่เชิงเส้น ทฤษฎีการประมาณค่า
ในช่วง การประมาณฟังก์ชัน การอินทิเกรตเชิงตัวเลข วิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลขสําหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
พีชคณิตเชิงเส้น ผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้น ปัญหาค่าไอเกนเมทริกซ์ วิธีมอนติคาร์โล การ
ประยุกต์ในปัญหาฟิสิกส์
ฟส 791
หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ขั้นสูง 1
3(3-0-6)
PY 791
Special Topics in Advanced Physics 1
หัวข้อที่น่าสนใจในวิชาฟิสิกส์ขั้นสูงหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตามกําหนดของภาควิชาฟิสิกส์
ฟส 792
หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ขั้นสูง 2
3(3-0-6)
PY 792
Special Topics in Advanced Physics 2
หัวข้อที่น่าสนใจในวิชาฟิสิกส์ขั้นสูงหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตามกําหนดของภาควิชาฟิสิกส์
2. หมวดวิชาเลือกฟิสิกส์การแผ่รังสีและฟิสิกส์พลังงานสูง (Radiation Physics and
High Energy Physics)
ฟส 751
ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคมูลฐาน
3(2-2-5)
PY 751
Nuclear Physics and Elementary Particles
แบบจําลองมาตรฐานของฟิสิกส์อนุภาค การจําแนกอนุภาคโดยใช้หลักสมมาตร ควาร์ก
และเลปตรอน โครงสร้างนิวเคลียส การสลายนิวเคลียส การวิเคราะห์ปฏิกิริยานิวเคลียร์ อุปกรณ์นิวเคลียร์
ฟิสิกส์นิวตรอนและการประยุกต์
ฟส 755
ฟิสิกส์พลังงานสูง
3(3-0-6)
PY 755
High Energy Physics
การจําแนกประเภทและอันตรกิริยาของอนุภาคมูลฐาน กฎการอนุรักษ์และสมมาตร อันตร
กิริยาทางแม่เหล็กไฟฟ้าและอันตรกิริยาอย่างอ่อน อันตรกิริยาอย่างแรง
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ฟส 756
PY 756

สภาพโน้มถ่วง
3(3-0-6)
Gravitation
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ หลักของสมมูล เลขาคณิตเชิงอนุพันธ์ สมการสนามไอน์สไตน์
หลุมดํา จักรวาลวิทยาเชิงสัมพัทธภาพ ทฤษฎีคาลูซา-คลายน์ เลขาคณิตแบบซวาสไซล์ดและเคอร์
ฟส 757
ทฤษฎีสนามควอนตัม 1
3(2-2-5)
PY 757
Quantum Field Theory 1
ความสัมพันธ์ระหว่างสมมาตรกับกฏการอนุรักษ์ การคํานวนครอสเซคชันและอัตราการ
เกิดปฏิกิริยา ทฤษฎีการแปรปรวน พลศาสตร์ไฟฟ้าควอนตัม
ฟส 758
ทฤษฎีสนามควอนตัม 2
3(2-2-5)
PY 758
Quantum Field Theory 2
อินทิกรัลเส้นทาง การวิเคราะห์การแตกสมมาตรเอง พลศาสตร์รงคควอนตัม(ควอนตัมโครโม
ไดนามิกส์) แบบจําลองกลาสเชาว์-ไวน์เบิร์ก-ซาลามสําหรับอันตรกิริยาอ่อน รีนอร์มอลไลเซชัน
ฟส 759
ทฤษฎีสตริง
3(3-0-6)
PY 759
String Theory
ทฤษฎีสนามคงแบบ(ทฤษฎีสนามคอนฟอร์มอล) ควอนไทเซชันของโบซอนิคสตริง ควอนไทเซ
ชันและสเปคตรัมของทฤษฎีสตริงสมมาตรยิ่งยวดใน10มิติ ที-ดูแอลิตี ดี-เบรนส์ ทอรอยดอลคอมแพคติฟิเคชั้น
ออร์บิโฟลด์ สนามโน้มถ่วงยิ่งยวดใน11มิติ ทฤษฎีเอ็ม
3. หมวดวิชาเลือกฟิสิกส์สถานะของแข็ง (Solid State Physics)
ฟส 711
ฟิสิกส์สถานะของแข็งขั้นสูง
3(3-0-6)
PY 711
Advanced Solid State Physics
โครงสร้างผลึก ทฤษฎีแถบพลังงาน ทฤษฎีสารกึ่งตัวนํา สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางความร้อน
และแม่เหล็กของของแข็ง ความไม่สมบูรณ์ของผลึก โครงสร้างนาโนเมตรในสถานะของแข็ง จุดควอนตัม
ฟส 714
ฟิสิกส์นาโนขั้นสูง
3(2-2-5)
PY 714
Advanced Nanophysics
ทฤษฎีการสร้างโครงสร้างระดับนาโนโดยวิธีแบบบนลงล่าง และแบบล่างขึ้นบน สมบัติทาง
กายภาพของวัสดุนาโนขั้นสูง ธรรมชาติเชิงควอนตัมในระดับนาโน การทดลองและวิเคราะห์โครงสร้างระดับนา
โนเทคโนโลยีขั้นสูงและการพัฒนาด้านนาโนขั้นสูง
ฟส 715
ทฤษฎีสภาพนํายวดยิ่ง
3(3-0-6)
PY 715
Superconductivity Theory
สภาพนํายวดยิ่ง ทฤษฎีแบบจําลองควอนตัมเชิงมหภาค ทฤษฎีบาร์ดีน-คูเปอร์-ชริฟเฟอร์
ทฤษฎีตัวนํายวดยิ่งชนิดที่สอง ทฤษฎีตัวนํายวดยิ่งอุณหภูมิสูง
ฟส 716
ฟิสิกส์สารกึ่งตัวนําขั้นสูง
3(2-2-5)
PY 716
Advanced Semiconductor Physics
ทฤษฎีโครงสร้างผลึกของสารกึ่งตัวนํา ทฤษฎีแถบพลังงาน ทฤษฎีการนําไฟฟ้าในสารกึ่ง
ตัวนําบริสุทธิ์และสารกึ่งตัวนําที่มีสารเจือ ทฤษฎีรอยต่อพี-เอ็น อันตรกริยาของสนามแม่เหล็กและ
สนามไฟฟ้าในสารกึ่งตัวนํา สมบัติเชิงแสง อุปกรณ์สารกึง่ ตัวนํา ทฤษฎีการเตรียมสารกึ่งตัวนําสารกึ่งตัวนํา
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ฟส 718
PY 718

สเปกโทรสโกปีขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Spectroscopy
ทฤษฎีควอนตัมขั้นสูงของสเปกโทรสโกปี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการแผ่รังสี อันตรกิรยิ าของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับสสาร ทฤษฎีโฟโตอิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี อิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี เอ็นเอ็มอาร์
สเปกโทรสโกปี อัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรสโกปี อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี รามัน สเปกโทรสโกปี
และสเปกโทรสโกปีรังสีเอกซ์
ฟส 719
ฟิสิกส์พื้นผิวขัน้ สูง
3(2-2-5)
PY 719
Advanced Surface Physics
ทฤษฎีผลึกวิทยาพื้นผิว ทฤษฎีอุณหพลศาสตร์และทฤษฎีกลศาสตร์สถิติของพื้นผิว
โครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ของพื้นผิว ทฤษฎีการสร้างพื้นผิวและโครงสร้างที่ถูกดูดซับ ทฤษฎีการเปลี่ยน
เฟสบนพื้นผิว ทฤษฎีการวิเคราะห์พื้นผิว
ฟส 754
ทฤษฎีควอนตัมของระบบหลายอนุภาค
3(3-0-6)
PY 754
Quantum Theory of Many Particle Systems
ทฤษฏีควอนไทเซชันอันดับที่สอง ทฤษฏีกลศาสตร์สถิติ ทฤษฏีอุณหพลศาสตร์ ฟังก์ชั่น
กรีน ระบบเฟอร์มิและสถานะพื้น ระบบโบส ทฤษฎีเพอร์เทอร์เบชัน ระบบหลายอนุภาค ปัญหาระบบหลาย
อนุภาคที่อุณหภูมิหนึ่ง
ฟส 763
ทฤษฎีสารกึ่งตัวนํามิติต่ํา
3(3-0-6)
PY 763
Low-dimensional Semiconductors Theory
ทฤษฎีฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวนํา ทฤษฎีโครงสร้างสารกึ่งตัวนําที่มีมิติต่ํา สมบัติเชิงไฟฟ้าและ
สมบัติเชิงแสงของสารกึ่งตัวนําที่มีมิติต่ํา อุปกรณ์สารกึ่งตัวนําขั้นสูง นาโนเทคโนโลยี
4. หมวดวิชาเลือกดาราศาสตร์ฟิสิกส์ (Astrophysics)
ฟส 722
จักรวาลวิทยาขั้นสูง
3(3-0-6)
PY 722
Advanced Cosmology
แบบจําลองฟรีด์แมนน์และโครงสร้างมหภาคของเอกภพ ค่าคงที่ของฮับเบิล เอกภพเมื่อ
แรกเริ่มและการพองตัว(อินเฟลชัน) อายุของเอกภพ ความหนาแน่นของเอกภพและสสารมืด รังสีคอสมิก
ไมโครเวฟพื้นหลัง การเกิดแบริออน กําเนิดของธาตุมวลเบา
ฟส 726
เครื่องมือและเทคนิคทางดาราศาสตร์ขั้นสูง
3(2-2-5)
PY 726
Advanced Astronomical Instrumentation and Techniques
กล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสงและหักเหแสง กล้องโทรทรรศน์บนดาวเทียม การวัด
สัญญาณวิทยุ กล้องโทรทรรศน์วิทยุ การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์ พัลซาร์ ซุปเปอร์โน
วา เลนส์ความโน้มถ่วง กล้องโทรทรรศน์รังสีเอ็กซ์ กล้องโทรทรรศน์รังสีแกมมา กล้องโทรทรรศน์นิวตริโน
ฟส 728
ดาราศาสตร์ฟิสิกส์พลังงานสูง
3(3-0-6)
PY 728
High Energy Astrophysics
ทฤษฎีฟิสิกส์ของดาวฤกษ์ ระบบดาวฤกษ์ ดาวแคระขาว ดาวนิวตรอน หลุมดําและจานรวม
มวล แกแลกซีกัมมันต์ แหล่งกําเนิดรังสีเอ็กซ์ ฟิสิกส์ของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คอมป์ตันสแกตเตอริง การ
เกิดนิวตริโน ซูปเปอร์โนวา
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5. หมวดวิชาเลือกฟิสิกส์สญ
ุ ญากาศ (Vacuum Physics)
ฟส 762
ทฤษฎีฟิล์มบางแสง
3(2-2-5)
PY 762
Optical Thin Films Theory
ทฤษฎีฟิล์มบางและฟิล์มบางแสง ทฤษฎีการเกิดอันตรกิริยาระหว่างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับ
วัสดุ เทคนิคขัน้ สูงและทฤษฎีกระบวนการเตรียมฟิล์มบางแสง ทฤษฎีการออกแบบระบบฟิล์มบางแสงและแผ่น
กรองแสง การวิเคราะห์โครงสร้างและสมบัติของฟิล์มบางแสง ทฤษฎีการตรวจวัดค่าคงที่เชิงแสงของฟิล์มบาง
ฟส 764
การใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ฟิล์มบางขั้นสูง
3(2-2-5)
PY 764
Advanced Instrumentation for Thin Film Analysis
ทฤษฎีฟสิ ิกส์ขนั้ สูงของการวัด ทฤษฎีการวัดและการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง ทฤษฎีสเปกตรัม
แบบการดูดกลืนและการปลดปล่อย ทฤษฎีการเลี้ยวเบนและการกระเจิง ทฤษฎีขั้นสูงในการวิเคราะห์ฟิล์ม
บางเชิงพื้นผิว องค์ประกอบเชิงเคมีและเชิงโครงสร้าง
หมวดปริญญานิพนธ์
สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท
ปพอ 891
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
GRD 891
Dissertation
สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี
ปพอ 891
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
GRD 891
Dissertation

36 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
3.2.1 อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ลําดับที่
1

รายชื่อคณาจารย์
รศ.ดร.สมัคร์ พิมานแพง

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ
B.Sc. (Mathematics), 2544
Ph.D. (Physics), 2549

2

ผศ.ดร.สุพจน์ มุศิริ

วท.บ. (ฟิสิกส์), 2531
วท.ม. (ฟิสิกส์), 2535
Ph.D. (Physics), 2546

3

อ.ดร.ปฏิภาณ อุทยารัตน์

B.S. (Physics), 2549
M.S. (Physics), 2554
Ph.D. (Physics), 2555

สถาบันที่สําเร็จ
การศึกษา

เลขประจําตัว
ประชาชน

Rensselaer Polytechnic
Institute, USA
University of Scranton,
USA
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
University of Tennessee,
USA
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University of California,
San Diego, USA
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี)
ไม่มี
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
4.2 ช่วงเวลา
ไม่มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
ทําวิจัยรายบุคคลทางฟิสิกส์บริสุทธิ์หรือฟิสิกส์ประยุกต์ ที่แสดงให้เห็นความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลักของ
สาขาวิชาอย่างถ่องแท้ โดยคํานึงถึงจรรยาบรรณและจริยธรรมในการวิจัย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาอย่างถ่องแท้ มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์
และใช้งานวิจัย รวมถึงผลงานวิชาการอย่างบูรณาการ ให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่
เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และหาข้อสรุปของปัญหาที่ซับซ้อนได้ สามารถวางแผนและดําเนินงานวิจัยได้ด้วย
ตนเอง จนนํามาสู่ข้อสรุปที่สมบูรณ์
5.3 ช่วงเวลา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3 เป็นต้นไป
5.4 จํานวนหน่วยกิต
ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
ภาควิชาฯให้คําแนะนําและช่วยเหลือนิสิตด้านวิจัยและวิชาการโดยดําเนินการดังนี้
5.5.1 จัดวิชาสัมมนา และระเบียบวิธีวิจัยเพื่อให้นิสิต ศึกษาค้นคว้าบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี วิเคราะห์ วิจารณ์ เรียบเรียงและนําเสนอในที่ประชุม และศึกษาเทคนิคการสืบค้น การ
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและฐานข้อมูล การเขียนโครงร่างวิจัยและการเตรียมเอกสารวิจัยทางฟิสิกส์เพื่อ
เผยแพร่ผลงาน
5.5.2 จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา
5.5.3 ติดตามความก้าวหน้าในการทําวิจัยโดยนิสิตในหลักสูตรทุกชั้นปีจะต้องรายงานความก้าวหน้า
การทําปริญญานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกภาคการศึกษา
5.5.4 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบกําหนดการและรูปแบบในการทําปริญญานิพนธ์
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5.6

กระบวนการประเมินผล
5.6.1 หลักสูตรกําหนดให้มกี ารสอบวัดคุณสมบัติ การสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ การสอบป้องกัน
ปริญญานิพนธ์และต้องมีการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ของนิสิตในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
5.6.2 ก่อนสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ นิสิตต้องนําเสนอผลงานที่เป็นปริญญานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่ง
ของปริญญานิพนธ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุมวิชาการ หรือในรูปแบบของการให้สัมมนาพิเศษต่อคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต /
สมรรถนะของหลักสูตร
1. มีทักษะสื่อสาร

กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อที่ 5.3 ถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ งานวิจัยในรูปแบบต่างๆ แก่วงการวิชาการ
วิชาชีพ และชุมชนทั่วไปได้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ข้อที่ 1.3 มีภาวะผู้นําในการส่งเสริมให้มีการ
ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรม

2. มีสมรรถนะของหลักสูตร
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ทาง
ฟิสิกส์
2.2 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการทํา
วิจัย ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดย
ด้านความรู้
คํานึงถึงจรรยาบรรณการวิจัย
ข้อที่ 2.1 พัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่
2.3 สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางฟิสิกส์ได้
ข้อที่ 2.2 มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระ
หลักด้านฟิสิกส์ และนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ทํางานได้
ด้านทักษะทางปัญญา
ข้อที่ 3.1 สามารถนําความรู้ความเข้าใจในด้าน
ฟิสิกส์ รวมทั้งพัฒนาแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไป
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาทางวิชาการ และวิชาชีพได้
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรูด้ ้านคุณธรรมและ
กลยุทธ์การสอน
จริยธรรม
(1) ในแต่ละรายวิชามีการ
1.1 มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบ
วินัย การรับผิดชอบ การตรงต่อ สอดแทรก เรื่องคุณธรรม
เวลา มีจิตสาธารณะ มีความ
จริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ มี
เคารพสิทธิและความเห็นของ
ระเบียบวินัย การรับผิดชอบ
ผู้อื่น
การตรงต่อเวลา การความ

วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินผลจากงานที่
มอบหมายในแต่ละรายวิชา การ
เข้าชั้นเรียน
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ผลการเรียนรูด้ ้านคุณธรรมและ
จริยธรรม
1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ สามารถจัดการ
ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่
ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
โดยวินิจฉัยอย่างผู้รู้ ด้วยความ
ยุติธรรมและมีเหตุผล โดย
สอดคล้องกับค่านิยมอันดีงาม

กลยุทธ์การสอน
เคารพสิทธิและความเห็นของ
ผู้อื่นรวมทั้งมีการเน้นย้ําถึงง
ความสําคัญของจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ จรรยาบรรณการทํางาน
วิจัย โดยปรากฎใน คําอธิบาย
รายวิชาในบางวิชา

วิธีการวัดและประเมินผล
(2) ประเมินผลจากการ
พฤติกรรม ทัศนคติ และการ
แสดงออกทางด้านต่าง ๆ ของ
นิสิต
(3) ประเมินผลจาก
แบบสอบถามหลังการเข้าร่วม
กิจกรรมหรือโครงการ

(2) ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วม
1.3 มีภาวะผู้นาํ ในการส่งเสริมให้
กิจกรรมหรือโครงการเพื่อ
มีการประพฤติปฏิบัติตาม
ส่งเสริมและพัฒนาผลการเรียนรู้ (4) ประเมินผลจากการประเมิน
จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างมี
ตนเองของนิสิต
ในด้านคุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรมและจริยธรรม

2. ด้านความรู้
ผลการเรียนรูด้ ้านความรู้
2.1 พัฒนานวัตกรรมหรือสร้าง
องค์ความรู้ใหม่
2.2 มีความรู้และความเข้าใจใน
เนื้อหาสาระหลักด้านฟิสิกส์
และนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ทํางานได้

กลยุทธ์การสอน
(1) ส่งเสริมให้ผสู้ อนมีเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
เพื่อให้นสิ ิตได้รบั ความรู้และความ
เข้าใจ ในสาระหลักด้านฟิสกิ ส์ และ
การทําวิจยั

(2) มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ด้านการทําวิจัยใน
2.3 มีความรู้และความเข้าใจใน
กระบวนการการทําวิจัย รวมทั้ง สาขาวิชาฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาที่
การพัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ เกี่ยวข้องเพื่อเป็นวิทยากรในการ
บรรยาย หรือให้สัมมนา แก่นสิ ิต
ใหม่ทางฟิสิกส์ เพื่อสามารถ
พัฒนางานวิจัยได้อย่างมี
ในหลักสูตร
ประสิทธิภาพ
(3) ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมฟัง
การบรรยาย การสัมมนา การ
2.4 มีความรู้และความเข้าใจถึง
อบรม หรือการประชุมทาง
ผลกระทบของงานวิจัยในปัจจุบัน
วิชาการด้านฟิสิกส์ หรือสาขาที่
ที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชา
เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ฟิสิกส์ และวิชาชีพ
ความเข้าใจ และประสบการณ์

วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินผลจากการสอบวัดผล
ในแต่ละรายวิชา
(2) ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ของ
ปริญญานิพนธ์ หรืองานวิจัยของ
นิสิตและการเผยแพร่งานวิจัยใน
รูปแบบต่าง ๆ
(3) ประเมินผลจากการเข้าร่วม
การบรรยาย การสัมมนา การ
อบรม หรือการประชุมทาง
วิชาการด้านฟิสิกส์ หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง
(4) ประเมินผลจากการประเมิน
ตนเองของนิสิต
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ผลการเรียนรูด้ ้านความรู้

3. ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะทาง
ปัญญา
3.1 สามารถนําความรู้ความ
เข้าใจในด้านฟิสิกส์ รวมทั้ง
พัฒนาแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไป
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาทางวิชาการ
และวิชาชีพได้

กลยุทธ์การสอน
ในการวิจัย หรือ การประยุกต์ใช้
ความรู้ใหม่ทางฟิสิกส์

วิธีการวัดและประเมินผล

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

(1) จัดให้มีการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการ
เรียนรู้ด้วยการสืบค้นด้วยตนเอง
การทํารายงาน การค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมจากเนื้อหาที่เรียน

(1) ประเมินผลจากการสอบ หรือ
จากงานที่ได้รับมอบหมาย

3.2 สามารถบูรณาการองค์
ความรู้และงานวิจัย เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ รวมถึงวิเคราะห์
และหาข้อสรุปของปัญหาที่
ซับซ้อนได้

(2) จัดให้มีการรายงาน
ความก้าวหน้าการทําปริญญา
นิพนธ์โดยนิสิต และอาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อ
ส่งเสริมให้นสิ ติ มีการวางแผนและ
3.3 สามารถวางแผนและ
ดําเนินงานวิจัยได้ด้วยตนเอง จน
ดําเนินงานวิจัยได้ด้วยตนเอง จน นํามาสู่ข้อสรุปที่สมบูรณ์
นํามาสู่ข้อสรุปที่สมบูรณ์ และ
(3) ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมและ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศ
นําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ

(2) ประเมินผลจากความก้าวหน้า
ของงานวิจัยและผลการดําเนิน
งานวิจัยของนิสิตโดยความเห็น
จากอาจารย์ที่ปรึกษา
(3) ประเมินผลจากการนําเสนอ
เค้าโครงปริญญานิพนธ์
(4) ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ของ
งานวิจัยที่นําเสนอ

(5) ประเมินผลจากการประเมิน
ตนเองของนิสิต

(4) มีการจัดสัมมนาให้นิสิต
นําเสนอผลงานที่เป็นปริญญา
นิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของปริญญา
นิพนธ์ด้วยวาจาต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรก่อน
สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) มอบหมายงานที่นิสิตต้อง
(1) ประเมินผลจากความ
4.1 มีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา
รับผิดชอบ และผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย
(2) ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียน
4.2 มีการประเมินผลการ
การสอน หรือกิจกรรมกลุม่ ที่ (2) ประเมินผลจากทัศนคติ
ดําเนินงานของตนเอง และ
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมาก ผู้เรียนต้องมีการอภิปราย
พฤติกรรม และการแสดงออกของ
ประเด็นปัญหาทางวิชาการ หรือ
ขึ้น
นิสิต
การทํางานร่วมกัน เพื่อส่งเสริม
4.3 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ ให้นิสิตมีการพัฒนาตนเองในด้าน (3) ประเมินผลจากการประเมิน
ตามที่ดี สามารถทํางานร่วมกับ การเป็นผู้นํา ผูต้ ามที่ดี และการ ตนเองของนิสิต
ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รวมถึงปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ และวัฒนธรรมของ บุคคลอื่น
องค์กรได้อย่างเหมาะสม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์การสอน
ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะการ
วิธีการวัดและประเมินผล
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 มีทักษะการวิเคราะห์และคัด (1) ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียน (1) ประเมินผลจากงานที่
กรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และ การสอนเพื่อให้นิสิตได้ฝึกฝน
มอบหมายให้นสิ ิตค้นคว้า
สถิติเพื่อนําไปใช้ในการศึกษา
พัฒนาด้านทักษะการวิเคราะห์
(2) ประเมินผลจากการนําเสนอ
และการวิจัยได้อย่างมี
คัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์
ประสิทธิภาพ
ผลงานทางวิชาการ
และสถิติ ที่ใช้ที่ในรายวิชา และ
(3) ประเมินผลจากการประเมิน
5.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน งานวิจัยต่าง ๆ
ตนเองของนิสิต
การติดตามและพัฒนา
(2) มอบหมายให้นิสิต ค้นคว้า
ความก้าวหน้าทางวิชาการ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และ
5.3 ถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ นําเสนอ โดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผลงานวิชาการ งานวิจัยใน
รูปแบบต่างๆ แก่วงการวิชาการ
(3) ส่งเสริมและฝึกฝน ให้นิสติ
วิชาชีพ และชุมชนทั่วไปได้
นําเสนอผลงานทางวิชาการ ใน
รูปแบบต่าง ๆ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

35

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องหลักสูตร
มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทางปัญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

รายละเอียดผลการเรียนรู้
1.1 มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย การรับผิดชอบ การตรง
ต่อเวลา มีจิตสาธารณะ มีความเคารพสิทธิและความเห็น
ของผู้อื่น
1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถจัดการ
ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือ
วิชาชีพ โดยวินิจฉัยอย่างผู้รู้ ด้วยความยุติธรรมและมีเหตุผล
โดยสอดคล้องกับค่านิยมอันดีงาม
1.3 มีภาวะผู้นาํ ในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
2.1 พัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่
2.2 มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลักด้านฟิสิกส์
และนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานได้
2.3 มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการการทําวิจัย
รวมทั้งการพัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ทางฟิสิกส์
เพื่อสามารถพัฒนางานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 มีความรู้และความเข้าใจถึงผลกระทบของงานวิจัยใน
ปัจจุบัน ที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาฟิสิกส์ และวิชาชีพ
3.1 สามารถนําความรู้ความเข้าใจในด้านฟิสิกส์ รวมทั้ง
พัฒนาแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาทาง
วิชาการ และวิชาชีพได้
3.2 สามารถบูรณาการองค์ความรู้และงานวิจัย เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ รวมถึงวิเคราะห์และหาข้อสรุปของปัญหาที่
ซับซ้อนได้
3.3 สามารถวางแผนและดําเนินงานวิจัยได้ด้วยตนเอง จน
นํามาสู่ข้อสรุปที่สมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศ
4.1 มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
4.2 มีการประเมินผลการดําเนินงานของตนเอง และ
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.3 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น รวมถึงปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ และ
วัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างเหมาะสม
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

รายละเอียดผลการเรียนรู้
5.1 มีทักษะการวิเคราะห์และคัดกรองข้อมูลทาง
คณิตศาสตร์และ สถิติเพื่อนําไปใช้ในการศึกษาและการวิจัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามและพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาการ
5.3 ถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยใน
รูปแบบต่างๆ แก่วงการวิชาการ วิชาชีพ และชุมชนทั่วไปได้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

ฟส 701 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับนักฟิสิกส์
ฟส 703 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสําหรับนักฟิสิกส์
ฟส 705 ทอพอโลยีและเรขาคณิตสําหรับนัก
ฟิสิกส์
ฟส 706 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขสําหรับนัก
ฟิสิกส์
ฟส 711 ฟิสิกส์สถานะของแข็งขั้นสูง
ฟส 712 กลศาสตร์คลาสสิกและทฤษฎี
แม่เหล็กไฟฟ้า
ฟส 714 ฟิสิกส์นาโนขั้นสูง
ฟส 715 ทฤษฎีสภาพนํายวดยิ่ง
ฟส 716 ฟิสิกส์สารกึ่งตัวนําขั้นสูง
ฟส 718 สเปกโทรสโกปีขั้นสูง

ด้านความรู้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1
●

2
●

●

 ความรับผิดชอบรอง

3
●

1

2
●

3
●

○

○

●

○

ด้านทักษะทางปัญญา
4

1
●

2
○

●

○

3
●

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ
1
●

2
○

3

●

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
●
●
●
●

○

●

○

○

○

●

○

○

●

○

○

●

○

○

●

●

○

●

○

○

●

●

○

○

●

○

○

●

○

○

●

○

○

●

○

●

●

●

●

○

●

○

●

●

●

●

●

●
○
○

●
●
●
●

●
●
●
●

○
○
○
○

●
●
●
●

○
○
○
○

○
○

○
○
○
○

○
○
○
●

●
●
●
●

○
○
○
○
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○
○

○
○

รายวิชา

ฟส 719
ฟส 721
ฟส 722
ฟส 726
ขั้นสูง
ฟส 728
ฟส 733
ฟส 751
ฟส 752
ฟส 753
ฟส 754
อนุภาค
ฟส 755
ฟส 756
ฟส 757
ฟส 758
ฟส 759

ฟิสิกส์พื้นผิวขั้นสูง
กลศาสตร์สถิติขั้นสูง
จักรวาลวิทยาขั้นสูง
เครื่องมือและเทคนิคทางดาราศาสตร์

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1
●
●
●
●

2
○

3
○

ด้านความรู้
1
●
○

○

○

○

2
●
●
●
●

ด้านทักษะทางปัญญา

3
○

○

○
○

○
○

4

1
●
●
●
●

2
○

3
○

○
○

○

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ
1
●
●
●
●

2
○

3
○

○

○

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
●
○
○
●
●
○
●
○
○

ดาราศาสตร์ฟิสิกส์พลังงานสูง
ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง
ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคมูลฐาน
ทฤษฎีควอนตัม
กลศาสตร์ควอนตัมขั้นสูง
ทฤษฎีควอนตัมของระบบหลาย

●
●
●
●
●

○
○
○
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○

○

●

●

○

ฟิสิกส์พลังงานสูง
สภาพโน้มถ่วง
ทฤษฎีสนามควอนตัม 1
ทฤษฎีสนามควอนตัม 2
ทฤษฎีสตริง

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
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○

○

รายวิชา

ฟส 762 ทฤษฎีฟิล์มบางแสง
ฟส 763 ทฤษฎีสารกึ่งตัวนํามิติต่ํา
ฟส 764 การใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ฟิล์มบาง
ขั้นสูง
ฟส 791 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ขั้นสูง 1
ฟส 792 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ขั้นสูง 2
ฟส 795 สัมมนาฟิสิกส์ระดับปริญญาเอก 1
ฟส 796 สัมมนาฟิสิกส์ระดับปริญญาเอก 2
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับ
ปริญญาเอก

ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ด้านความรู้
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ด้านทักษะทางปัญญา

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
●
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○
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านของนิสิตในหลักสูตร ตามทีก่ ําหนดไว้ในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาผลการ
จัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา ทั้งใน การตัดสินผลการเรียน การตรวจสอบการให้คะแนน การออก
ข้อสอบ มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิตหลังจากจบการเรียนการสอนในทุกรายวิชา มี
การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาจากภายนอกเป็นกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ เพื่อเป็นการทวนสอบ
มาตรฐานปริญญานิพนธ์ มีการออกแบบสอบถามคุณภาพของบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
นิสิตที่จะสําเร็จการศึกษาได้สําหรับหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.00 จากระบบ
4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
(2) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์
(3) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับ
ปริญญานิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้อง
เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
(4) สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(5) มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาและมีระยะเวลาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
(6) ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(7) ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านวิชาสัมมนา ฟส 695 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โดยไม่นับ
หน่วยกิตจํานวน 1 ภาคการศึกษา
(8) ก่อนสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ นิสิตต้องนําเสนอผลงานที่เป็นปริญญานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของ
ปริญญานิพนธ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุมวิชาการ หรือในรูปแบบของการให้สัมมนาพิเศษต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพื่อให้รบั ทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของสถาบัน หลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ รวมทั้งการ
เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนทักษะที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน การวัดการประเมินผลการเรียนรู้ การ
ใช้สื่อการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู้และการทําวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒและภายนอกสถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) จัดให้มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจน มี
การติดตามและประเมินผล รวมทั้งการนําผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไปเช่นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ
การเขียนเอกสารตํารา/หนังสือ/บทความ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ
(2) จัดให้มีกลไกส่งเสริม สนับสนุน และจูงใจ ให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการในสาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ/หรืองานสร้างสรรค์อนื่ ที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
(3) สนับสนุนทุนในการไปเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ
(4) สร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ต่างมหาวิทยาลัยในและนอกภูมภิ าค เพื่อ
เป็นภาคีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในแวดวงวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การกํากับมาตรฐาน
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร
และอาจารย์ผสู้ อน เป็นผู้บริหารหลักสูตรโดยทําหน้าที่
 ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการการเรียนการสอนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตรและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 กํากับและติดตาม จัดทํา มคอ.3-7 วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน
ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามการประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไป
อย่างมีคุณภาพภายใต้การกํากับดูแลของภาควิชา/คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์
 ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และรายงานผลต่อสถาบัน
นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร รายปีมาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรรวมถึงการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลา
2. บัณฑิต
จากการสํารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ พบว่า
บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ รับผิดชอบ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอีกทั้งยังมีผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
3. นิสิต
3.1 การให้คาํ ปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆแก่นิสิต
3.1.1 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการเพื่อทําหน้าที่ให้คําแนะนําและคําปรึกษาในการ
ลงทะเบียนการเรียน การร่วมกิจกรรมการปรับตัวและการพัฒนาทักษะชีวิต
3.1.2 มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการในการทํากิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพของนิสิต
3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
มี ก ารจั ด ระบบที่ เปิ ด โอกาสให้ นิ สิ ต สามารถร้ อ งเรี ย น/อุ ท ธรณ์ เ รื่ อ งต่ า งๆ โดยเฉพาะเรื่ อ ง
เกี่ยวกับวิชาการ มีการกําหนดเป็นกฎระเบียบและกระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณ์เหล่านั้นโดยมี
รายละเอียดดังนี้
3.2.1 นิสิตสามารถยื่นคําร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและ
วิธีการประเมินผล
3.2.2 จัดช่องทางรับคําร้องเพื่อการขออุทธรณ์ของนิสิต
3.2.3 จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนิสิต (ถ้ามี)
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4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ โดยกําหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนร่วมกันวางแผนใน
การจั ด การเรี ย นการสอน ประเมิ น ผลและให้ ค วามเห็ น ชอบการประเมิ น ผลทุ ก รายวิ ช าผ่ า นที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยลําดับชั้น พร้อมดําเนินการรับประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตาม
แนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยใชผลการประเมินที่ได้เป็นข้อมูลป้อนกลับในการปรับปรุงการดําเนินงาน
ของหลักสูตรรายปี และปรับปรุงตามรอบ 5 ปี ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
แต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสารถ ที่สอดคล้องกับ
รายวิชา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
หลักสูตรมีกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยหลักสูตรมีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาดังนี้
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรจัดทําหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยการ
สอบถามข้อมูลจากคณาจารย์ในภาควิชา สํารวจความคิดเห็นของศิษย์เก่าและสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต
2. โดยจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพือ่ พิจารณารายวิชาในหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา
รวมทั้งกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum mapping)
3. อาจารย์ประจําหลักสูตรเสนอหลักสูตรฉบับปรับปรุง และจัดการวิพากษ์หลักสูตร โดยเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญ เข้าร่วมเป็นกรรมการ
4. เสนอหลักสูตรปรับปรุงตามขั้นตอนในมหาวิทยาลัย เพื่อส่งให้สกอ.รับรองหลักสูตร
5. นําหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสกอ.แล้วได้ดําเนินการ และติดตามการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3มคอ.6)
6. สรุปผลการดําเนินการประจําปี (มคอ.7)
7. นําผลการประเมินในมคอ.7 มาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป
8. มีการประเมินความคิดเห็นของนิสิตที่กําลังจะจบการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร และความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต เพือ่ นําผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรในครั้งต่อไป
ในการกําหนดผู้สอน คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนจัดทํารายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาจากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อกําหนดผู้สอนตามความเชี่ยวชาญในวิชานั้นๆ และ
นําเข้าที่ประชุมภาควิชาเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
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นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผน รวมถึงมีกระบวนการประเมินผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตามที่กําหนดไว้ใน มคอ.2 โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้
กําหนดวิธีการประเมินและเกณฑ์การประเมินใน มคอ.3 และมีกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้โดยให้นิสิตทําแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา จากนั้นจะมีการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลการประเมิน
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ตัดสินผลการเรียนตาม
เกณฑ์ที่กําหนดไว้ และเสนอต่อกรรมการบริหารหลักสูตรและกรรมการระดับคณะ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม
ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนในสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่
1. ตํารา หนังสือ สื่อและวารสาร มีรายละเอียดดังนี้
เนื้อหา
คณิตศาสตร์
เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
รวม

ตํารา/หนังสือ
ภาษาอังกฤษ
(เล่ม)
2,059
2,710
3,130
1,947
9,846

ตํารา/หนังสือ
ภาษาไทย
(เล่ม)
5,588
2,151
1,448
1,135
10,322

โสตทัศนวัสดุ

รวม
(เล่ม)

98
49
73
25
245

7,745
4,910
4,651
3,107
20,413

วารสาร
ภาษาต่างประเทศ
(เรื่อง)
4
1
5

2. ฐานข้อมูลออนไลน์และ Open Access สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่บอกรับโดย
โครงการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย ไทย (Thailand Library Integrated
System - ThaiLIS) สํานักหอสมุดกลาง และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จํานวน47
ฐานและฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย 224 แห่ง
6.2 จัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.2.1 ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตําราไปยังแหล่งค้นคว้า
ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
6.2.2 จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ตํารา และสื่อการเรียนการสอน
6.2.3 จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
6.3.1 ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
6.3.2 จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ปีที่ 1
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
2560
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4

อย่างน้อยต่อการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม

ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ

มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามแผนมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่กาํ หนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่าง

น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5

ปีที่ 2
2561

ปีที่ 3
2562

ปีที่ 4
2563

ปีที่ 5
2564
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
1.1.2 ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสิต
1.1.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิต ทั้งในและ
นอกชั้นเรียน
1.1.4 ประเมินจากผลงานของนิสิตที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา
1.1.5 ประเมินวิธีการจัดการเรียนรู้ โดยคณาจารย์ผู้สอนในระดับรายวิชาและสาขาวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 ประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสิตตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
1.2.2 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ใน
การปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงทักษะ
กลยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 กําหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการภายในและภายนอก
สถาบันเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
2.2 ประเมินหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย การประเมินการจัดการเรียนการสอน
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต การประเมินผลผลิต (Output)และประเมินผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome)
2.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและเก็บรวมรวบข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ (Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 จัดทํารายงานการประเมินหลักสูตรเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ คณาจารย์และ
ผู้เกี่ยวข้อง
4.2จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ผลการประเมินเป็น
ฐานในการปรับปรุง
4.3 เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีสว่ นร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
หลักสูตรและกลยุทธ์การสอน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

47

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
ภาคผนวก ข สําเนาคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์
ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก ข สําเนาคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
บทสรุปการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยกส้าน
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณสรรค์ ผลโภค

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ข้อ
ไม่
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ประเด็น (สําหรับผู้จบ ป.โท) เหมาะสม เหมาะสม
ที่

1 โครงสร้างรวมของหลักสูตรมี

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่
น้อยกว่า 48หน่วยกิต
2 จํานวนหน่วยกิตของในแต่หมวด 

วิชา

- หมวดวิชาบังคับ 6 หน่วย 


กิต
- หมวดวิชาเลือก 6 หน่วย 


กิต

- ปริญญานิพนธ์ 36

หน่วยกิต
3 แผนการศึกษาที่เปิดให้ลงทะเบียน 

เรียนในแต่ละภาคการศึกษา

4 รายวิชาและเนื้อหาในรายวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิทงั้ สองท่าน มีความคิดเห็น

พื้นฐานทางการศึกษาวิชาบังคับ
ในประเด็นนี้สอดคล้องกัน คือ หลักสูตรนี้
และวิชาเลือกมีความเหมาะสมกับ
มีรายวิชาเลือกที่หลากหลายมาก แต่นิสิต
หลักสูตรหรือไม่อย่างไร
ต้องเลือกเพียงแค่สองรายวิชาเท่านั้น
ดังนั้นทั้งสองรายวิชานี้ควรเป็นรายวิชาที่
เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อการทํา
ปริญญานิพนธ์ของนิสิต ดังนั้นในแต่ละ
หมวดหมู่ของวิชาเลือกจึงไม่ควรมี
รายวิชาเลือกที่มากจนเกินไป ทั้งนี้อาจ
พิจารณาจากในรอบ 5 ปีที่ผา่ นมาว่า
รายวิชาใดไม่เคยมีนิสิตเลือกเรียนเลย
โดยอาจนําเอารายวิชาดังกล่าวนั้นออกไป
จากหลักสูตร
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ข้อ
ไม่
ประเด็น (สําหรับผู้จบ ป.ตรี) เหมาะสม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ที่
เหมาะสม

1 โครงสร้างรวมของหลักสูตรมี

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
2 จํานวนหน่วยกิตของในแต่หมวด 

วิชา


- หมวดวิชาบังคับ 27


หน่วยกิต

- หมวดวิชาเลือก 9


หน่วยกิต

- ปริญญานิพนธ์ 48

หน่วยกิต

3 แผนการศึกษาที่เปิดให้

ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค
การศึกษา

4 รายวิชาและเนื้อหาในรายวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิทงั้ สองท่าน มีความคิดเห็น

พื้นฐานทางการศึกษาวิชาบังคับ
ในประเด็นนี้สอดคล้องกัน คือ หลักสูตร
และวิชาเลือกมีความเหมาะสม
นีม้ ีรายวิชาเลือกที่หลากหลายมาก แต่
กับหลักสูตรหรือไม่อย่างไร
นิสิตต้องเลือกเพียงแค่สองรายวิชา
เท่านั้น ดังนั้นทั้งสองรายวิชานี้ควรเป็น
รายวิชาที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อ
การทําปริญญานิพนธ์ของนิสิต ดังนั้นใน
แต่ละหมวดหมู่ของวิชาเลือกจึงไม่ควรมี
รายวิชาเลือกที่มากจนเกินไป ทั้งนี้อาจ
พิจารณาจากในรอบ 5 ปีที่ผา่ นมาว่า
รายวิชาใดไม่เคยมีนิสิตเลือกเรียนเลย
โดยอาจนําเอารายวิชาดังกล่าวนั้น
ออกไปจากหลักสูตร
สรุปข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 หลักสูตรนี้ออกแบบไว้ให้รับผู้เรียนที่สําเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทําให้มีโอกาสใน
การเพิ่มช่องทางที่จะรับนิสิตมากขึ้น ทั้งนี้หลักสูตรมีโอกาสทีจะบ่มเพาะผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรีให้มี
คุณลักษณะ และสมรรถนะตามที่หลักสูตรต้องการ
 แผนการศึกษาของหลักสูตรสําหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท เปิดโอกาสให้นิสิตสําเร็จการศึกษาใน
เวลา 3 ปีตามที่กําหนด เพราะนิสิตสามารถเข้าสู่กระบวนการวิทยานิพนธ์ได้ตั้งแต่ปีที่ 2
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 หลักสูตรมีรายวิชาเลือกถึง 5 หมวดให้นิสิตได้เลือกตามความต้องการว่า จะทําวิทยานิพนธ์ในสาขาใด ซึ่ง
ลักษณะเช่นนี้ หลักสูตรควรจะจัดให้มีการชี้แจง หรือแนะนํา (ซึ่งอาจจะเป็นกิจกรรมย่อยกิจกรรมหนึ่งใน
กิจกรรมปฐมนิเทศ) ว่างานวิจัยที่เกี่ยวโยงกับวิชาเลือกในแต่ละหมวด มีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร งานวิจัย
เหล่านั้นมีคุณค่าควรแก่การทุ่มเทแรงสมอง และแรงกายในการทําวิทยานิพนธ์อย่างไร เพื่อนิสิตจะได้มี
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
 การมีรายวิชา special topic in advance physics สามารถทําให้นิสิตทีเ่ ข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรีเข้า
สู่กระบวนการทําวิทยานิพนธ์ได้เร็วขึ้น ทําให้มีโอกาสสําเร็จการศึกษาได้ตามเวลาที่หลักสูตรกําหนด
 หลักสูตรมีแผนการรับนิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโททุกปี ซึ่งในความเป็นจริงอาจจะหาผู้สมัคร
เรียนในระดับปริญญาตรีได้ไม่ง่าย จึงอาจจะทําให้การรับนิสิตไม่เป็นตามแผน
 วิชาเลือกบางรายวิชาไม่สามารถสิ้นสุดได้ในรายวิชาเดียว เช่นวิชา quantum field theory ที่มที ั้งตัว 1
และตัว 2 ทําให้ผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท ที่เมื่อเลือกเรียนตัว 1 ต้องลงตัว
2 มิฉะนั้นก็จะทําให้ทราบ quantum field theory ได้ไม่ครบถ้วน ทําให้ขาดโอกาสที่จะลงเรียนวิชาอื่น
ในแนวกว้างออกไป
 การสื่อสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นวิธีการที่เสริมปัญญา (wisdom) ให้กับผู้เรียนนอกเหนือจากความรู้
(knowledge) ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน หากผู้สอนให้โอกาสผู้เรียนได้มีบทบาทในการแสดงและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อเนื้อหาที่ได้เรียน ภายใต้บรรยากาศที่ไม่กดดัน ก็จะเป็นเสริมสมรรถนะให้
ผู้เรียนด้านการสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ดี
 ศักยภาพที่ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงรายวิชาที่เรียนกับโลกความเป็นจริง (real world) และ/หรือ เห็นความ
เชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ที่เรียนกับสาขาวิชาอื่น จะทําให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของรายวิชาที่เรียน และอาจจะ
เป็นแนวทางที่ผู้เรียนกําหนดโจทย์วิจัยได้ด้วย
 ประเทศไทยในปัจจุบันอยู่ในสภาวะของการแข่งขันกับประชาคมโลก ประเทศจึงต้องการกําลังคนที่ คิด
เป็นโดยเป็นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทําเป็น เห็นช่องทางในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
เพื่อการสร้างนวัตกรรม หรือการแก้ปัญหา ตลอดจนความสามารถในการสื่อสาร หากหลักสูตรมีการ
บริหารที่เอื้อให้มีการเรียนการสอนเพื่อเสริมสมรรถนะเช่นนี้ ก็นับว่าเป็นการตอบสนองความต้องการ
กําลังคนของประเทศได้ดี
 ควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เช่น ให้นิสิตได้ดูการสอนรายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกที่มีการเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น
 ประเทศไทยต้องการบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่มีการศึกษาสูง ที่มคี วามเป็นสากล สามารถใช้
ภาษาอังกฤษได้ดี ซึ่งในหลักสูตรก็ได้ระบุแล้วว่าจะแนะนําให้นิสิตเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ แต่การเข้ารับการอบรมอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการกําลังคน
(workforce) ที่มีความเป็นสากล หากหลักสูตรมีการบริหารจนทําให้นิสติ ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ก็จะเป็นการ
กระตุ้นให้นิสิตปรับคุณภาพด้านภาษาอังกฤษของตัวเองอย่างแน่นอน
 ที่ผ่านมา สังคมโลกมีการเสนอข่าวด้านฟิสิกส์ เช่นเรื่องของอนุภาค Higg หรือคลื่นความโน้มถ่วง หรือเรื่อง
ที่ได้รับรางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ในแต่ละปี ซึ่งแม้ว่าอาจจะมีนิสิตบางคนที่ไม่ได้เลือกหมวดวิชาเลือก และ
ไม่ได้ทําวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ แต่หลักสูตรก็อาจจะจัดกิจกรรม หรืออาจจะให้เป็นส่วน
หนึ่งของการสัมมนา ที่จะทําให้นิสิตได้เข้าใจในเรื่องเช่นนี้ได้ง่าย ๆ โดยควรจะเป็นการนําเสนอในเชิง
คุณภาพ คือเน้นบรรยายเพื่อผู้ฟังจะได้เข้าใจได้ง่าย
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รายงานการประเมินหลักสูตร
ภาควิชาฟิสิกส์ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ โดย
ก่อนการปรับปรุง อาจารย์ประจําหลักสูตรได้ร่วมกันสร้างแบบประเมินตามหัวข้อการพัฒนาผลการเรียนรู้ใน
แต่ละด้านของนิสิตและจัดให้มีการประเมินจาก 2 ส่วนคือ
1. การประเมินจากผู้ที่สําเร็จการศึกษาไปแล้วโดยเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร
2. การประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตโดยเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร
โดยภาควิชาฟิสิกส์ได้รับแบบสํารวจกลับคืนจากบัณฑิตจํานวน 1 รายและผู้ใช้บัณฑิตจํานวน 1 ราย
โดยมีผลจากการประเมินหลักสูตรจากทั้ง 2 ส่วนมีประเด็นและผลการประเมินดังนี้

รายการประเมิน

1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต
1.2 มีระเบียบวินัย และตรงต่อเวลา
1.3 มี จิ ต สํ า นึ ก และตระหนั ก ในการปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.4 เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น
1.5 มีจิตสาธารณะ
1.6 มีความเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
โดยรวม
2. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ
2.1 มีความสามารถเรียนรู้งานในหน้าที่
2.2 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
2.3 มีความสามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์
2.4 มีความรู้ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2.5 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
2.6 มี ค วามรอบรู้ ใ นศาสตร์ ต่ า งๆ ที่ จ ะสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ได้

ผลการประเมินจาก
บัณฑิต

ผลการประเมินจาก
นายจ้าง
ระดับ
ค่าเฉลี่ย ความพึง
พอใจ

ค่าเฉลี่ย

ระดับความ
พึงพอใจ

5
5

มากที่สุด
มากที่สุด

5
5

มากที่สุด
มากที่สุด

5

มากที่สุด

5

มากที่สุด

5
4
4
4.67

มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด

5
5
5
5.00

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5

มากที่สุด

5

มากที่สุด

5

มากที่สุด

5

มากที่สุด

4

มาก

4

มาก

5

มากที่สุด

4

มาก

5

มากที่สุด

5

มากที่สุด

5

มากที่สุด

4

มาก
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รายการประเมิน

โดยรวม
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 มี ก ารวางแผน และความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้สําเร็จตามกําหนดเวลา
3.2 มีการจัดลําดับความสําคัญของงานต่างๆ โดย
เฉพาะงานด่วนต้องทําก่อนงานใหญ่เสมอ
3.3 มีความสามารถในการตัดสินใจ
3.4 มี ค วามสามารถในการวิ เ คราะห์ แ ละแก้ ไ ข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน
โดยรวม
4. ด้านทักษะความสั มพั นธ์ระหว่างบุค คลและ
ความรับผิดชอบ
4.1 มี ภ าวะผู้ นํ า สามารถทํ า งานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ใน
ฐานะผู้นําและสมาชิกที่ดี
4.2 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร
4.3 สามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สถานการณ์ แ ละ
วัฒนธรรมขององค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและ
พัฒนางานได้
4.4 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นทั้งในระดับ
ของสายงานที่สูงกว่าและต่ํากว่า
โดยรวม
5. ด้ า นทั ก ษะสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 มี ค วามสามารถ/ทั ก ษะในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
ด้วยภาษาไทยอย่างมีประสิทธภาพและเหมาะสม
5.2 มี ค วามสามารถ/ทั ก ษะในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
ด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น อย่าง
มีประสิทธิภาพ
5.3 มีความสามารถพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์
5.4 มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์เฉพาะทาง (ตามสายงาน)

ผลการประเมินจาก
บัณฑิต

ผลการประเมินจาก
นายจ้าง
ระดับ
ค่าเฉลี่ย ความพึง
พอใจ
4.50
มากที่สุด

ค่าเฉลี่ย

ระดับความ
พึงพอใจ

4.83

มากที่สุด

5

มากที่สุด

5

มากที่สุด

5

มากที่สุด

5

มากที่สุด

4

มาก

4

มาก

5

มากที่สุด

4

มาก

4.75

มากที่สุด

4.50

มากที่สุด

5

มากที่สุด

5

มากที่สุด

5

มากที่สุด

5

มากที่สุด

5

มากที่สุด

4

มาก

5

มากที่สุด

5

มากที่สุด

5.00

มากที่สุด

4.75

มากที่สุด

5

มากที่สุด

5

มากที่สุด

4

มาก

4

มาก

5

มากที่สุด

5

มากที่สุด

4

มาก

4

มาก
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รายการประเมิน

5.5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
และเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์
5.6 มีค วามสามารถในการใช้ อุ ป กรณ์ สํ า นั ก งาน
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสายงาน
โดยรวม
ความพึงพอใจโดยรวมทุกด้าน
เกณฑ์ของค่าเฉลี่ย :

ผลการประเมินจาก
บัณฑิต

ผลการประเมินจาก
นายจ้าง
ระดับ
ค่าเฉลี่ย ความพึง
พอใจ

ค่าเฉลี่ย

ระดับความ
พึงพอใจ

4

มาก

4

มาก

5

มากที่สุด

4

มาก

4.50
4.73

มากที่สุด
มากที่สุด

4.33
4.62

มากที่สุด
มากที่สุด

1.00-1.79 หมายถึงระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
1.80-2.59 หมายถึงระดับความพึงพอใจน้อย
2.60-3.39 หมายถึงระดับความพึงพอใจปานกลาง
3.40-4.19 หมายถึงระดับความพึงพอใจมาก
4.20-5.00 หมายถึงระดับความพึงพอใจมากที่สุด
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ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นาย สมัคร์ พิมานแพง
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr. Samuk Pimanpang
ตําแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์
ที่ทํางาน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ 084-980-5339
E-mail samuk@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาํ เร็จ
Rensselaer Polytechnic
B.Sc.
Mathematics
2544
Institute, USA
Ph.D.
Physics
University of Scranton, USA
2549
ความเชี่ยวชาญ
Solar cells, Supercapacitor
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
1.1 Maiaugree, W., Pimanpang, S., Jarernboon, W. & Amornkitbamrung, V. (2016).
Influence of acid modification multiwall carbon nanotube counter
electrodes on the glass and flexible dye-sensitized solar cell
performance. International Journal of Photoenegy, 2016.
dx.doi.org/10.1155/2016/2853046
1.2 Tagsin, P., Klangtakai, P., Harnchana, V., Pimanpang, S. & Amornkitbamrung, V.
(2015). Synthesis and supercapacitor characteristics of hydrothermally
deposited MnO2 films and chemically co-deposited MnO2-polyaniline
films on stainless steel substrates. Journal of the Korean Physical Society,
66, 1901-1907.
1.3 Towannang, M., Kumlangwan, P., Maiaugree, W., Ratchaphonsaenwong, K.,
Harnchana, V., Samuk Pimanpang … Amornkitbamrung, V. (2015). High
Efficiency Organic-Electrolyte DSSC Based on Hydrothermally Deposited
Titanium Carbide-Carbon Counter Electrodes. Electron. Mater. Lett., 11,
643-649.
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2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
3. หนังสือ/ ตํารา
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ฟส 101
ฟิสิกส์ทั่วไป 1
ฟส 102
ฟิสิกส์ทั่วไป 2
ฟส 180
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
ฟส 183
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
ฟส 184
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
ฟส 212
คลื่นและการสั่น
ฟส 341
แม่เหล็กไฟฟ้า 1
5. ทุนวิจัยที่ได้รบั
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

ปีงบประมาณที่ ระบุสถานภาพ
ได้รับทุน
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ)
2558-2561
หัวหน้าโครงการ

Fabricating CsSnI3-xAx (A=F, Cl and Br) p- Thailand
type thin films for solid state dye- Research
sensitized solar cell applications
Fund and
Khon Kaen
University
Center of Excellence on Advanced
Nanotech 2556-2561
Nanomaterials for Energy Production and National
Storage
Research
and Khon
Kaen
University
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นาย สุพจน์ มุศิริ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr. Suphot Musiri
ตําแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่ทํางาน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5598
E-mail suphot@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาํ เร็จ
วท.บ.
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2531
วท.ม.
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2535
University of Tennessee,
Ph.D.
Physics
2546
USA
ความเชี่ยวชาญ
Black Hole Scattering
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
1.1 Jarassriwilai, J. & Musiri, S. (2013). Qusinormal Modes of the Reissner-Nordstrom
Black with the Sectional Curvature, k=-1,0 and 1, in the 5-dimensional Anti
de Sitter Spacetime. SWU J., 29(2), 159.
1.2 Jarassriwilai, J & Musiri, S. (2013), Qusinormal Modes of the Reissner-Nordstrom
Black with the Maxwell Field Background in the 5-dimensional Anti de
Sitter Spacetime. มศว. วิชาการครั้งที่ 7, 655.
1.3 Siopsis, G., Therrien, J. & Musiri, S. (2012). Holographic supercomputers near the
Breitenlohner-Freedman bound. Classical and Quantum Gravity, 29
085007.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ตํารา/หนังสือ
-
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ฟส 100
ฟส 171
ฟส 180
ฟส 181
ฟส 182
ฟส 341
ฟส 351
ฟส 353
ฟส 455
ฟส 505
ฟส 532
ฟส 533
ฟส 621
ฟส 695
ฟส 733
ฟส 735

ชื่อรายวิชา
General Physics
Mathematics for Physics I
General Physics Laboratory
Introduction to Physics laboratory I
Introduction to Physics laboratory II
Electromagnetic theory I
Modern Physics I
Quantum Mechanics II
Introduction to Gravitation
Topology and Geometry for Physicists
Electromagnetic Theory
Advanced Electromagnetic Theory
Solid State Physics
Seminar in Physics
Advanced Electromagnetic Theory
Advanced Quantum Mechanics
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5.

ทุนวิจัยที่ได้รบั
แหล่งทุน
ชื่อโครงการวิจัย

Perturbative Quasinormal Modes of งบประมาณแผ่นดิน
Topological Anti de Sitter Black Holes in
the Maxwell’s Field Background in Four
and Five Dimensions. and Perturbative
Quasinormal Modes of Charged
Squashed Kaluza-Klein Black Holes
Perturbative Quasinormal Modes of Five- งบประมาณแผ่นดิน
dimensional Rotating Squashed KaluzaKlein Black Holes and Phase Transition of
Topological Anti de Sitter ReissnerNordstrom Black Holes in Four and Five
Dimensions Topological anti de Sitter
Black Holes

ปีงบประมาณ ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ที่ได้รับทุน
ผู้ร่วมโครงการ)
2557
หัวหน้าโครงการ

2556
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นาย ปฏิภาณ อุทยารัตน์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr. Patipan Uttayarat
ตําแหน่งวิชาการ อาจารย์
ที่ทํางาน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5598
E-mail patipan@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาํ เร็จ
B.S.
Physics
University of Virginia, USA
2549
University of California,
M.S.
Physics
2554
San Diego, USA
University of California,
Ph.D.
Physics
2555
San Diego, USA
ความเชี่ยวชาญ
ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ของอนุภาค
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
1.1 Grinstein, B., Murphy, C. W. & Uttayarat, P. (2016). One-loop corrections to the
perturbative unitarity bounds in the CP-conserving two-Higgs doublet
model with a softly broken Z2 symmetry. JHEP 2016(06), 070.
1.2 Bishara, F., Brod, J., Uttayarat, P. & Zupan, J. (2016). Nonstandard Yukawa
Couplings and Higgs Portal Dark Matter. JHEP, 2016(01), 010.
1.3 Brod, J., Greljo, A., Stamou, E., & Uttayarat, P. (2015). Probing anomalous tt ̅Z
interactions with rare meson decays. JHEP, 2015(02), 141.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ตํารา/หนังสือ
-
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4. ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
ฟส 181 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1
ฟส 182 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 2
ฟส 211 กลศาสตร์ 1
ฟส 312 กลศาสตร์ 2
ฟส 341 แม่เหล็กไฟฟ้า 1
ฟส 352 กลศาสตร์ควอนตัม
ฟศ 457 กลศาสตร์ควอนตัมเชิงสัมพันธภาพเบื้องต้น
ฟศ 459 ฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐาน
ฟศ 492 สัมมนาฟิสิกส์
ระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ฟส 512 กลศาสตร์คลาสสิก
ฟส 557 ทฤษฎีสนามควอนตัม 1
ฟส 695 สัมมนาสําหรับนักฟิสิกส์
5. ทุนวิจัยที่ได้รบั
ชื่อโครงการวิจัย
Higgs boson as a window to new
physics.
การศึกษาสมบัติของสสารมืดในบริบทของ
ทฤษฎีทางเชื่อมต่อฮิกส์
ฟิสิกส์อนุภาคฮาดรอน-ฟิสิกส์อนุภาคฮิกส์ฟิสิกส์หลุมดําและ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์

แหล่งทุน
สกว

ปีงบประมาณ ระบุสถานภาพ
ที่ได้รับทุน
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ)
2558-2559 หัวหน้าโครงการ

ก.วิทย์
คณะวิทย์ มศว
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หัวหน้าโครงการ

2559-2561 หัวหน้าโครงการ
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นาย พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรญ
ั
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr. Pongkaew Udomsamuthirun
ตําแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์
ที่ทํางาน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ 095-7414861
E-mail pongkaew@swu.ac.th, udomsamut55@yahoo.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาํ เร็จ
วท.บ.
ฟิสิกส์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2533
วท.ม.
ฟิสิกส์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2536
วท.ด.
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2544
ความเชี่ยวชาญ
ฟิสิกส์, ทฤษฎีและการทดลองด้านตัวนํายวดยิ่ง
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
1.1 Kruaehong T., Sujinnapram S., Nilkamjon T., Ratreng S. & Udomsamuthirun P.
(2016). Fabrication of the New Y257 Bulk Superconductor by Melt
Process. Key Engineering Materials, 675, 307-311.
1.2 Chantrapakajee, S., Chainok, P., Sujinnapram, S., Khuntak, T., Nilkamjon, T.,
Ratreng, S. & Udomsamuthirun, P. (2016). The Comparative Study of
Y123 and Y13-20-33 Superconductors Synthesized by Melt Process. Key
Engineering Materials, 675, 303-306.
1.3 Chainok P., Sujinnapram S., Khuntak T., Nilkamjon T., Ratreng S. &
Udomsamuthirun, P. (2016). Characterizations of YBa5Cu6Ox
Superconductor Synthesized by Melt Process. Key Engineering Materials,
675, 299-302.
2. บทความทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
-
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3. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
PY507
PY511
PY551
PY553
PY559
PY611
PY614
PY615
PY621
PY651
PY695
PY696
PY698
PY794
SC691
SC611

ชื่อรายวิชา
INTENSIVE CLASSICAL MECHANICS
CLASSICAL MECHANICS FOR PHYSICS TEACHERS
QUANTUM MECHANICS FOR PHYSICS TEACHERS
ADVANCED QUANTUM MECHANICS
QUANTUM THEORY OF MANY PARTICLE SYSTEMS
SOLID STATE PHYSICS
GREEN FUNCTIONS IN SOLID STATE PHYSICS
SUPERCONDUCTIVITY
STATISTICAL MECHANICS
NEW FRONTIERS OF PHYSICS
SEMINAR
SPECIAL TOPIC IN PHYSICS
THESIS
DISSERTATION
SEMINAR
RESEARCH METHODOLOGY

4. ตํารา/หนังสือ
4.1 พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรญ
ั 2559. “ตัวนํายวดยิ่งพื้นฐาน” สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ISBN 978-974-03-3522-1
5. ทุนวิจัยที่ได้รบั
ชื่อโครงการ

แหล่งทุน

ปีงบประมาณที่ได้รับ
ทุน
การศึกษาการกําจัดสีย้อมด้วยเถ้า งบประมาณรายได้ 2557-2558
บิทูมินัส
มหาวิทยาลัย

ระบุสถานภาพ(หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ)
หัวหน้าโครงการ
(กําลังดําเนินการ)
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาว ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Miss Siriluk Ruangrungrote
ตําแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่ทํางาน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2664-1000 ต่อ 18555
E-mail sirilukr@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาํ เร็จ
วท.บ.
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2536
University of Warwick,
M.Phil.
Physics
2544
Coventry, UK
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ปร.ด.
ฟิสิกส์
2555
พระจอมเกล้าธนบุรี
ความเชี่ยวชาญ
ฟิสิกส์พลาสมา กลศาสตร์คลาสสิก ฟิสิกส์เชิงคํานวณ ธรณีฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์บรรยากาศและ
ฟิสิกส์ศึกษา
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
1.1 Prombut, P. & Ruangrungrote, S. (2016). Determinations of AOD in the Lower
Troposphere and Stratosphere. International Journal of Applied
Environmental Sciences, 11(6), 1335-1346.
1.2 Ruangrungrote, S., Limsuwan, P. & Intasorn, A. (2013) Retrieval of 24-hour Aerosol
Optical Depths from Mie Lidar Data at Phimai, Thailand. International
Review of Physics, 7(2), 150-156, 2013.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
2.1 Vongpadai, K. & Ruangrungrote, S. (2016). The Estimations of Global and Diffused
Solar Radiation Using Meteorological Data and atmospheric modelling.
Proceedings of International Symposium on Fundamental and Applied
Sciences (ISFAS), 2016, 825-832.
3. ตํารา/หนังสือ
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4. ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ฟส 312 กลศาสตร์ 2
ฟส 432 ฟิสิกส์พลาสมาเบื้องต้น
วทอ 302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 2
ระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
ฟส 501 คณิตศาสตร์สําหรับครูฟิสิกส์
ฟส 618 ฟิสิกส์พลาสมาและการประยุกต์
ฟส 691 สัมมนาฟิสิกส์
ฟส 631 แสงเชิงคลื่นและการประยุกต์
ฟส 665 ฟิสิกส์บรรยากาศ
ฟส 672 การแก้ไขปัญหาทางฟิสิกส์โดยการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ฟส 699 ปริญญานิพนธ์
ฟศ. 691 สัมมนาฟิสิกส์ศึกษา
ฟศ 692 สัมมนาวิจัยฟิสิกส์ศึกษา
5. ทุนวิจัยที่ได้รบั
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ ระบุสถานภาพ
ที่ได้รับทุน
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ)

การประมาณและวิเคราะห์การแผ่รังสีดวง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาทิตย์มายังโลกโดยวิธีการเชิงตัวเลข
การวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงแสงและกายภาพของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ละอองลอยจากชุดข้อมูลการวัดภาคพื้นดิน
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หัวหน้าโครงการ

2557

หัวหน้าโครงการ
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาว อารียา เอี่ยมบู่
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Miss Areeya Aeimbhu
ตําแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่ทํางาน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18163
E-mail areeya@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาํ เร็จ
วท.บ.
วัสดุศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2539
วท.ม.
ฟิสิกส์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2542
วท.ด.
วัสดุศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2548
ความเชี่ยวชาญ
ฟิสิกส์พื้นฐานฟิสิกส์ของสถานะของแข็ง วัสดุนาโน การกัดกร่อนของวัสดุ
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
1.1 Aeimbhu, A., Puttharugsa, C., Langlar, W. & Kamolpach, T. (2015). Adsorption of
Bovine Albumin on Titanium Dioxide Nanotube Arrays Investigated by UVVisible Spectroscopy. Journal of Srinakharinwirot University, 14, 97.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
2.1 Langlar, W. & Aeimbhu, A. (2015). Energy Band Gap Determination from Diffuse
Reflectance Measurements of Synthesized Titanium Dioxide Nanotube
Arrays Using the Anodisation Process, International Congress on Natural
Science and Engineering, 765.
2.2 อติพล สว่างอารมย์ และ อารียา เอี่ยมบู่ (2014). การผลิตท่อนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่
เจืออนุภาคทองคําเพื่อใช้ในการย่อยสลายเมทิลีนบูลด้วยกระบวนการย่อยสลายตัวเชิง
แสง, Proceeding งานประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32 เนื่องในโอกาส 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ, 581.
3. ตํารา/หนังสือ
-
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4. ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ฟส 274 Statistics for Physics
ฟส 221 Thermal and Statistical Physics
ฟส 331 Solid State Physics
ฟส 387 Physics Laboratory V
ฟส 434 Introduction to Corrosion
ฟส 468 Introductory Meteorology
ฟส 491 Physics Project
ฟศ 491 Science Project for Physics Teachers
ระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
วส 591
Research Methodology
วส 592
Seminar in Materials Science I
วส 593
Seminar in Materials Science II
วส 541
Surface Science
ฟส 695 Seminar for Physicists
ฟส 611 Solid State Physics
ฟส 613 Surface Physics
วศ 310
Biomaterials
ฟส 699 ปริญญานิพนธ์
วส 699
ปริญญานิพนธ์
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5. ทุนวิจัยที่ได้รบั
ชื่อโครงการวิจัย
ผลของอุณหภูมิในการอบอ่อนต่อลักษณะ
สัณฐานและการเปลี่ยนเฟสของท่อนาโน
ไทเทเนียมไดออกไซด์
การเคลือบอนุภาคนาโนทองคําบนท่อนาโน
ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีการจัดเรียงตัวอย่าง
เป็นระเบียบสําหรับการบําบัดน้ําเสีย
การศึกษาแถบช่องว่างพลังงานของท่อนาโน
ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบอนุภาคนาโน
ทองคํา
ผลของสารอินทรีย์ชนิดมีขั้วในอิเล็กโตรไลต์ต่อ
ลักษณะสัณฐานท่อไทเทเนียมออกไซด์ขนาดนาโนที่ผลิตด้วยกระบวนการแอโนไดเซชัน
สมบัติช่วงสัมผัสของโลหะประสมเงินสองสีของ
เงินอลูมิเนียมด้วยเทคนิคแอโนไดซ์

แหล่งทุน
เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีงบประมาณ ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ที่ได้รับทุน
ผู้ร่วมโครงการ)
2559
หัวหน้าโครงการ

เงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2558

หัวหน้าโครงการ

เงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2557

หัวหน้าโครงการ

เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2556

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2556

หัวหน้าโครงการ
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นาย อนุศิษฏ์ ทองนํา
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr. Anusit Thongnum
ตําแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่ทํางาน ภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
แขวงคลองเตยเหนือ กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 18163
E-mail anusit@swu.ac.th และ anusit@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาํ เร็จ
วท.บ.
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2543
วท.ม.
ฟิสิกส์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547
วท.ด.
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2551
ความเชี่ยวชาญ
ฟิสิกส์พื้นฐานฟิสิกส์ของสถานะของแข็งและสารกึ่งตัวนํา นาโนเทคโนโลยี และการสอนฟิสิกส์
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
1.1 Daengprom, T. & Thongnum, A. (2016). Scattering mechanisms and electron
transport in the perovskite LaAlO3/SrTiO3 heterostructure at low
temperature. Srinakharinwirot Science Journal, 32, 201.
1.2 Thongnum, A. & Pinsook, U. (2015). Electron transport properties in m-plane and
c-plane AlN/GaN heterostructures with interface roughness and
anisotropic in-plane strain scatterings. Journal of Physics D: Applied
Physics, 48, 85301.
1.3 Pinsook, U., Thongnum, A. & Sa-yakanit, V. (2013). Description of low
temperature bandtail states in two-dimensional semiconductors using
path integral approach. Applied Physics Letters, 102, 162101.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
3. หนังสือ/ ตํารา
-
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ฟส 212
คลื่นและการสัน่
ฟศ 491
โครงงานวิทยาศาสตร์สําหรับครูฟิสิกส์
ฟศ 492
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สําหรับครูฟิสิกส์
ฟศ 481
หลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์
ฟศ 482
การสอนฟิสิกส์
ฟศ 484
สื่อและนวัตกรรมการสอนสําหรับครูฟิสิกส์
ฟศ 485
ฟิสิกส์สําหรับครู
ฟส 512
กลศาสตร์คลาสสิก
ฟส 663
สารกึ่งตัวนํามิติต่ําและเทคโนโลยี
5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ ระบุ
สถานภาพ
ที่ได้รับทุน
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้
ร่วมโครงการ)
2559
หัวหน้า
โครงการ

การศึกษาการเตรียมเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์ ทุนอุดหนุนวิจัยจากเงิน
รอฟสไกต์
รายได้มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
2555-2556
สมบัติทางไฟฟ้าและทางแสงของโครงสร้างระดับ สํานักงานกองทุน
นาโนสารกึ่งตัวนํา III-V ไนไตรด์ในทิศทางนอน สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
โพลาร์
สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)
และมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ
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ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)
นาย จตุรงค์ สุคนธชาติ
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr. JATURONG SUKONTHACHAT
ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ที่ทํางาน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 089-6843444
Email sukonthachat@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาํ เร็จ
วท.บ.
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2536
วท.ม.
ฟิสิกส์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2542
Dr. rer. Nat.
Physics
University of Innsbruck, AUSTRIA
2548
ความเชี่ยวชาญ
ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และเอกภพวิทยาสังเกตการณ์
ผลงานวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
1.1 นิพนธ์ ทรายเพชร และ จตุรงค์ สุคนธชาติ (2557). ปฏิทินจันทรคติ : ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
ความคลาดเคลื่อนในปฏิทินจันทรคติของไทยและแนวทางการพัฒนาข้อมูลทางจันทรคติ
ด้วยวิธีการทางดาราศาสตร์. วารสารราชบัณฑิตสถาน, 39(2), 27-47.
1.2 วีรวัฒน์ หนองห้าง, จตุรงค์ สุคนธชาติ และ ณสรรค์ ผลโภค. (2556). การประดิษฐ์นาฬิกาแดดแบบ
ศูนย์สูตรที่บอกเวลาได้ถูกต้องตรงกับเวลามาตรฐานของประเทศไทยโดยมีความ
คลาดเคลื่อนไม่เกิน ๓ นาที ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ ๙๐. วารสารราชบัณฑิตสถาน,
38(3), 207-223.
1.3 Dahsah, C., Phonphok, N., Pruekpramool, C., Sangpradit, T., & Sukonthachat, J.
(2012). Students’ Conception on Sizes and Distances of the Earth-Moon-Sun
Models. European Journal of Social Sciences, 32(4), 583-597.
2. บทความทีไ่ ด้รับตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี)
3. ตํารา / หนังสือ
-
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4. ประสบการณ์สอน
รหัสวิชา
ฟส.101
ฟส.102
ฟส.181
ฟส.182
ฟส.410
ฟส.415
ฟส.417
ฟส.509
ฟส.628

ชื่อวิชา
ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
ฟิสิกส์พื้นฐาน 2
ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 2
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
ดาราศาสตร์
กิจกรรมและการทดลองทางดาราศาสตร์
แม่เหล็กไฟฟ้าเข้มข้น
ดาราศาสตร์ฟิสิกส์

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
-
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาว ปัทมาศ บิณฑจิตต์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Miss Patamas bintachitt
ตําแหน่งวิชาการ อาจารย์
ที่ทํางาน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18552, 083-436-5678
E-mail patamas@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาํ เร็จ
วท.บ.
วัสดุศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2538
Materials Science and
University of Birmingham,
2544
M.Phil.
Engineering
UK
Materials Science and
The Pennsylvania State
2552
Ph.D.
Engineering
University, USA
ความเชี่ยวชาญ
Piezoelectric, Ferroelectric, Thin Films, Sol-Gel Processing, PZT, and Dry Etching
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
1.1 Bintachitt, P., Suaprasert, P. & Aungkavattana, P. (2016). Effect of temperature,
humidity, and crack initiation on properties of PZT micro-actuator.
Integrated Ferroelectrics, 175, 44-50.
1.2 Limnonthakul, P., Yangnoi, D., Bintachitt, P., Henwattana, M. & Horprathum, M.
(2016). Influence of Various Precursor Compositions and Substrate Angles
on ZnO Nanorod Morphology Growth by Aqueous Solution method.
Journal of mathematical and Fundamental Sciences, 48(1), 48-54.
1.3 Butnoi, P., Intawin, P., Yongsiri, P., Pisitpipathsin, N., Pengpad, P., Bintachitt, P., &
Pengpat, K. (2016). Effect of BCZT Dopant on Ferroelectric Properties of
PZT Ceramics. Key Engineering Materials, 675-676, 509-512.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
-
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3. ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ฟส 438 วัสดุนาโน
ฟส 103 ฟิสิกส์ 1
ฟส 104 ฟิสิกส์ 2
ฟส 354 ฟิสิกส์แผนใหม่ 2
ฟส 331 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
ฟส 433 ฟิสิกส์วัสดุ
ฟส 492 สัมมนาฟิสิกส์
ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
ฟส 181 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1
ฟส 182 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 2
วทศ 411 สัมมนาวิทยาศาสตร์
วทศ 423 โครงงานฟิสิกส์
ศษ 561 การปฏิบัตการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
วส 501
โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ
วส 502
การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
วส 591
ระเบียบวิธีวิจัย
วส 592
สัมมนาวัสดุศาสตร์ 1
วส 593
สัมมนาวัสดุศาสตร์ 2
วส 524
วัสดุไพอิโซอิเล็กทริกและเฟร์โรอิเล็กทริก
วส 506
กลศาสตร์วัสดุ
วส 521
วัดสุเซรามิกส์
วส 546
ฟิล์มบาง
วส 699
ปริญญานิพนธ์
ฟส561
วัสดุศาสตร์เบื้องต้น
ฟส 601 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับนักฟิสิกส์
ฟส 699 ปริญญานิพนธ์
4. ตํารา/หนังสือ
-
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5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาเลดแลนทานัมเซอร์โคเนตไททา
เนตพีแอลซีที ด้วยเทคนิคหล่อแผ่นบาง
การประดิษฐ์พีซีทีแอคชัวเอเตอร์โดยเทคนิค
หล่อแผ่นบางที่มีน้ําเป็นองค์ประกอบ

แหล่งทุน
เงินรายได้
คณะวิทยาศาสตร์
ทุนนักวิจัยใหม่
ว.ท.

ปีงบประมาณที่ ระบุสถานภาพ
ได้รับทุน
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ)
2558
หัวหน้าโครงการ
2557
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาว ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Miss Puenisara Limnonthakul
ตําแหน่งวิชาการ อาจารย์
ที่ทํางาน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18163
E-mail puenisara@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาํ เร็จ
วท.บ.
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2542
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
วท.ม.
ฟิสิกส์
2547
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ปร.ด.
ฟิสิกส์
2553
พระจอมเกล้าธนบุรี
ความเชี่ยวชาญ
ฟิสิกส์
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
1.1 Limnonthakul, P., Yangnoi, D., Bintachit, P., Hengwattana, M. & Horprathum, M.
(2016). Influence of Various Precursor Compositions and Substrate Angles
on ZnO Nanorod Morphology Growth by Aqueous Solution Method.
Journal of Mathematical and Fundamental Sciences, 48, 48-54.
1.2 Tuscharoen, S., Horprathum, M., Eaimchai, P., Nuntawong, N.,
Chananonnawathorn, C., Limnonthakul, P., … Kaewkhao, J. (2016).
Growth of Nanostructure Silver Films by DC Magnetron Sputtering for
Surface Enhanced Raman Scattering Substrate. Key Engineering Materials,
675-676, 285-288.
1.3 Pokai, S., Limnonthakul, P., Horprathum, M., Kalasung, S., Eiamchai, P.,
Limwichean, S., … Kaewkhao, J. (2016). Influence of Growth Conditions on
Morphology of ZnO Nanorods by Low-Temperature Hydrothermal
Method. Key Engineering Materials, 675-676, 53-56.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ตํารา/หนังสือ
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4. ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
MS 502
MS 592
MS 593
PY 100
PY 103
PY 183
PY 341
PYE 691
PY 103
PY 104
PY 462
PY 492
PY 531
PYE 591
PYE 692

ชื่อรายวิชา
Materials characterization
Seminar in materials science I
Seminar in materials science II
General Physics
Introductory physics laboratory I
Physics laboratory I
Electromagnetism
Seminar in physics education
Physics I
Physics Ii
Vacuum physics and technology
Physics seminar
Electromagnetic theory for physics teachers
Science project for physics teachers
Research seminar in physics

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

การสร้างซิงค์ออกไซด์โครงสร้างระดับนาโน งบรายได้คณะ
บนพื้นผิวทอง
วิทยาศาสตร์
การสร้างตัวตรวจวัดปริมาณกลูโคสด้วยซิ
งค์ออกไซด์โครงสร้างระดับนาโนเมตรแบบ
1 มิติ

งบรายได้
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ปีงบประมาณที่ ระบุสถานภาพ
ได้รับทุน
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ)
2556
หัวหน้าโครงการ
2556
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นาย โชคชัย พุทธรักษา
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr. Chokchai Puttharugsa
ตําแหน่งวิชาการ อาจารย์
ที่ทํางาน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0847738570
E-mail chokchai@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาํ เร็จ
วท.บ.
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2547
ป.บัณฑิต
การสอนวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2548
ปร.ด.
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2554
ความเชี่ยวชาญ
Surface plasmon resonance, surface functionalization, antibody array, biological sensor,
nanomaterial, physics education
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
1.1 Puttharugsa, C., Khemmani, S., Utayarat, P. & Luangtip, W. (2016). Investigation of
the rolling motion of a hollow cylinder using a smartphone. EJP, 37 (5),
055004.
1.2 Yodmongkol, S., Thaweboon, S., Thaweboon, B., Puttharugsa, C., Sutapun, B.,
Amarit, R., … A., Srikhirin, T. (2016). Application of surface plasmon
resonance biosensor for the detection of Candida albicans. Japanese
Journal of Applied Physics, 55(2), 02BE03.
1.3 Aeimbhu, A., Puttharugsa, C., Langlar, W. & Kamolpach, T. (2015). Adsorption of
Bovine Albumin on Titanium Dioxide Nanotube Arrays Investigated by UVVisible Spectroscopy. Journal of Srinakharinwirot University, 14, 97.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ตํารา/หนังสือ
-
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
วส502
ฟส511
ฟส668
ฟส691
ฟส692
ฟส693
ฟส695
ฟส698

ชื่อรายวิชา
การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
กลศาสตร์สําหรับครูฟิสิกส์
เทคโนโลยีฟิลม์ บาง
สัมมนาฟิสิกส์ศึกษา
สัมมนาวิจัยฟิสกิ ส์ศึกษา
ฝึกประสบการณ์ด้านปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง
สัมมนาสําหรับนักฟิสิกส์
ปริญญานิพนธ์

5. ทุนวิจัยที่ได้รบั
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาโพเทนชิโอเมตริกไบโอเซนเซอร์โดยใช้
ท่อนาโนไททาเนียสําหรับการตรวจวัดยูเรีย
ระยะเวลา
การเตรียมขั้วไฟฟ้าจากไส้ดินสอร่วมกับอนุภาค
นาโนทองคําสําหรับการตรวจวิเคราะห์
สารชีวภาพโดยใช้เซนเซอร์เคมีไฟฟ้า
การวิเคราะห์การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกของ
แม่เหล็ก-สปริงโดยการใช้
smart
devices/phones
การดูดซับของโปรตีน bovine serum albumin
บนอนุภาคนาโนทองคําสําหรับตรึงสารชีวภาพ
เพื่อใช้ในไบโอเซนเซอร์
การศึกษาผลการจับกันแบบไม่จําเพาะบนพื้นผิว
เซนเซอร์โดยใช้ไบโอเซนเซอร์แบบเทคนิคเชิง
ไฟฟ้าเคมี

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน

งบประมาณ
แผ่นดิน

2559

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ)
หัวหน้าโครงการ

เงินรายได้
คณะ
วิทยาศาสตร์
เงินรายได้
บัณฑิต
วิทยาลัย
เงินรายได้
คณะ
วิทยาศาสตร์
เงินรายได้
คณะ
วิทยาศาสตร์

2558

หัวหน้าโครงการ

2558

หัวหน้าโครงการ

2557

หัวหน้าโครงการ

2556

หัวหน้าโครงการ
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรเดิม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาฟิสิกส์
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาฟิสิกส์
เริ่มเปิดรับนิสิตในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2560
สาระสําคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง
1. มีการเพิ่ มรายวิชาในหลั กสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ ให้มี ความทั นสมัยและมีความ
สอดคล้องกับการค้นพบปรากฏการณ์ใหม่ทางฟิสิกส์ ซึ่งจะทําให้บัณฑิตที่จบการศึกษาออกไปจากหลักสูตรมี
ความรู้ที่ลุ่มลึกและสามารถผลิตงานวิจัยที่ตรงตามความต้องการต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
สังคมปัจจุบันได้ เช่น ฟส 759 ทฤษฎีสตริง
2. มีการปรับคําอธิบายรายวิชาของวิชาเลือกต่างๆให้มีความทันสมัยมากขึ้น
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
แผนการเรียนแบบ 2.1 (สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สาํ เร็จปริญญาโท)
หมวดวิชา

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

1.หมวดวิชาบังคับ

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

2.หมวดวิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

3.ปริญญานิพนธ์

36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

หน่วยกิตรวม

48 หน่วยกิต

48 หน่วยกิต

แผนการเรียนแบบ 2.2 (สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาที่สาํ เร็จปริญญาตรี)
หมวดวิชา

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

1.หมวดวิชาบังคับ

27 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต

2.หมวดวิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

3.ปริญญานิพนธ์

48 หน่วยกิต

48 หน่วยกิต

หน่วยกิตรวม

84 หน่วยกิต

72 หน่วยกิต
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รายละเอียดการปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
แผนการเรียนแบบ 2.1 (สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สาํ เร็จปริญญาโท)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเลือก
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
6 หน่วยกิต
ฟส 733 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง
3(3-0-6)
(สอบวัดคุณสมบัติ)
ฟส 753 กลศาสตร์ควอนตัมขั้นสูง
3(3-0-6)
(Qualifying Examination)
รวมจํานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
รวมจํานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ปริญญานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์
ฟส 799 ปริญญานิพนธ์
9 หน่วยกิต
(ลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาโดยไม่นับหน่วยกิต)
รวมจํานวนหน่วยกิต
9 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ปริญญานิพนธ์

ฟส 799 ปริญญานิพนธ์
9 หน่วยกิต
(เสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์)
รวมจํานวนหน่วยกิต
9 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ปริญญานิพนธ์

ฟส 799 ปริญญานิพนธ์
(รายงานความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์)

9 หน่วยกิต

รวมจํานวนหน่วยกิต

9 หน่วยกิต

ฟส 799 ปริญญานิพนธ์
9 หน่วยกิต
(สัมมนาพิเศษ* ตามเงื่อนไขเพิ่มเติมสําหรับการสําเร็จ
การศึกษา ดังที่ระบุในในหมวดที่ 5 ข้อ 3.9)
(สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์)
รวมจํานวนหน่วยกิต
9 หน่วยกิต

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
แผนการเรียนแบบ 2.2(สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาที่สาํ เร็จปริญญาตรี)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาบังคับ
วิชาบังคับ
ฟส 502 คณิตศาสตร์สําหรับนักฟิสิกส์
4(4-0-8)
ฟส 512 กลศาสตร์คลาสสิก 4(4-0-8)
ฟส 532 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
4(4-0-8)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ฟส 552 กลศาสตร์ควอนตัม
4(4-0-8)
ฟส 621 กลศาสตร์สถิติ
3(3-0-6)
ฟส 601 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับนักฟิสิกส์ 1(0-2-1)
วิชาเลือก
วิชาเลือก

รวมจํานวนหน่วยกิต

12 หน่วยกิต

รวมจํานวนหน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

วิชาบังคับ

วิชาเลือก

ฟส 733 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง
ฟส 753 กลศาสตร์ควอนตัมขั้นสูง
ฟส 695สัมมนาฟิสิกส์ 1(0-2-1)
วิชาเลือก

3(3-0-6)
3(3-0-6)

วิชาเลือก
3 หน่วยกิต
รวมจํานวนหน่วยกิต
10 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ปริญญานิพนธ์
ฟส 798 ปริญญานิพนธ์
7 หน่วยกิต
(ลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาโดยไม่นับหน่วยกิต)
(สอบวัดคุณสมบัติ)(Qualifying Examination)
รวมจํานวนหน่วยกิต
7 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ปริญญานิพนธ์
ฟส 798 ปริญญานิพนธ์
9 หน่วยกิต
(รายงานความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์)
รวมจํานวนหน่วยกิต
9 หน่วยกิต
ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
ปริญญานิพนธ์
ฟส 798 ปริญญานิพนธ์
(รายงานความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์)
รวมจํานวนหน่วยกิต

8 หน่วยกิต

วิชาเลือก
ปริญญานิพนธ์

3 หน่วยกิต

ฟส 798 ปริญญานิพนธ์

6 หน่วยกิต

รวมจํานวนหน่วยกิต 9 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ปริญญานิพนธ์
ฟส 798 ปริญญานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์)

9 หน่วยกิต(เสนอเค้าโครง

รวมจํานวนหน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ปริญญานิพนธ์

9 หน่วยกิต

ฟส 798 ปริญญานิพนธ์
9 หน่วยกิต
(รายงานความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์)
รวมจํานวนหน่วยกิต
9 หน่วยกิต
ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
(สัมมนาพิเศษ* ตามเงื่อนไขเพิ่มเติมสําหรับการสําเร็จ
การศึกษา ดังที่ระบุในหมวดที่ 5 ข้อ 3.9)
(สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์)

8 หน่วยกิต
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
แผนการเรียนแบบ 2.1 (สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สาํ เร็จปริญญาโท)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาบังคับ
ฟส 733 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง
ฟส 753 กลศาสตร์ควอนตัมขั้นสูง

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวมจํานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาบังคับ
ฟส 795 สัมมนาฟิสิกส์ระดับปริญญาเอก 1 1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
ปริญญานิพนธ์
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 9 หน่วยกิต
รวมจํานวนหน่วยกิต
9 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาบังคับ
ฟส 796 สัมมนาฟิสิกส์ระดับปริญญาเอก 2 1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
ปริญญานิพนธ์
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 9 หน่วยกิต
(รายงานความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์)
รวมจํานวนหน่วยกิต

9 หน่วยกิต

วิชาเลือก
วิชาเลือก
6 หน่วยกิต
(สอบวัดคุณสมบัติ)
(Qualifying Examination)
รวมจํานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ปริญญานิพนธ์
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 9 หน่วยกิต
(เสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์)
รวมจํานวนหน่วยกิต
9 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ปริญญานิพนธ์
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 9 หน่วยกิต
(สัมมนาพิเศษ* ตามเงื่อนไขเพิ่มเติมสําหรับการสําเร็จ
การศึกษา ดังที่ระบุในในหมวดที่ 5 ข้อ 3.9)
(สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์)
รวมจํานวนหน่วยกิต
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
แผนการเรียนแบบ 2.2(สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาที่สาํ เร็จปริญญาตรี)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

วิชาบังคับ
ฟส 712 กลศาสตร์คลาสสิกและทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
3(2-2-5)
ฟส 752 ทฤษฎีควอนตัม
3(2-2-5)
รวมจํานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาบังคับ
ฟส 753 กลศาสตร์ควอนตัมขั้นสูง
3(3-0-6)
ฟส 701 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับนักฟิสิกส์ 2(1-2-3)
ฟส 795 สัมมนาฟิสิกส์ระดับปริญญาเอก 1 1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
สอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)
รวมจํานวนหน่วยกิต
5 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาบังคับ
ฟส 796 สัมมนาฟิสิกส์ระดับปริญญาเอก 2 1(0-2-1)
ปริญญานิพนธ์
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 6 หน่วยกิต
(รายงานความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์)
รวมจํานวนหน่วยกิต
7 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ปริญญานิพนธ์
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 12 หน่วยกิต
(รายงานความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์)
รวมจํานวนหน่วยกิต

12 หน่วยกิต

วิชาบังคับ
ฟส 721 กลศาสตร์สถิติขั้นสูง
ฟส 733 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง

3(2-2-5)
3(3-0-6)

รวมจํานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเลือก
วิชาเลือก
6 หน่วยกิต
ปพอ 891ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 6 หน่วยกิต
(เสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์)

รวมจํานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ปริญญานิพนธ์
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 12 หน่วยกิต
(รายงานความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์)
รวมจํานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ปริญญานิพนธ์
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 12 หน่วยกิต
(สัมมนาพิเศษ* ตามเงื่อนไขเพิ่มเติมสําหรับการสําเร็จ
การศึกษา ดังที่ระบุในในหมวดที่ 5 ข้อ 3.9)
(สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์)
รวมจํานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
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หมวดวิชาบังคับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
ฟส 502 คณิตศาสตร์สําหรับนักฟิสิกส์
ฟส 512 กลศาสตร์คลาสสิก
ฟส 532 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)

ฟส 552 กลศาสตร์ควอนตัม

ฟส 712 กลศาสตร์คลาสสิคและทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 3(2-2-5)
PY 712 Classical Mechanics and Electromagnetic Theory
ลากรานจ์เจียนและแฮมิลโทเนียน การแปลงแบบบัญญัติ ทฤษฎีแฮ
มิลตัน–จาโคบิ ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กสถิต สมการแมกซ์เวลล์ คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าและการแผ่คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า การแผ่รังสีโดยประจุที่
อัตราเร็วเปลี่ยนแปลง
4(4-0-8) ฟส 752 ทฤษฎีควอนตัม
3(2-2-5)

ฟส 601 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับนักฟิสิกส์

1(0-2-1) ฟส 701 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับนักฟิสิกส์

2(1-2-3)

ฟส 621 กลศาสตร์สถิติ

3(3-0-6) ฟส 721 กลศาสตร์สถิติขั้นสูง

3(2-2-5)

ฟส 695 สัมมนาฟิสิกส์

1(0-2-1)
ฟส 795 สัมมนาฟิสิกส์ระดับปริญญาเอก 1
1(0-2-1)
PY 795 Doctoral Physics Seminar 1
การเข้าฟังสัมมนาหรือการบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวขาญสาขาวิชา
ฟิสิกส์สําหรับนิสิตในระดับปริญญาเอก การศึกษาค้นคว้าบทความ
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หมายเหตุ
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
รายวิชาใหม่

ปรับรหัสวิชาและ
หน่วยกิต
ปรับรหัสวิชาและ
หน่วยกิต
เปลี่ยนชื่อ ปรับรหัส
วิชาและชั่วโมงสอน
ตัดออก
รายวิชาใหม่

ฟส 733 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง
ฟส 753 กลศาสตร์ควอนตัมขั้นสูง

3(3-0-6)
3(3-0-6)

วิจัยทางสาขาวิชาฟิสิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําเสนอในรูปแบบ
ของการให้สัมมนา
ฟส 796 สัมมนาฟิสิกส์ระดับปริญญาเอก 2
1(0-2-1)
PY 796 Doctoral Physics Seminar 2
การเข้าฟังสัมมนาหรือการบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวขาญสาขาวิชา
ฟิสิกส์สําหรับนิสิตในระดับปริญญาเอก การศึกษาค้นคว้าบทความ
วิจัยทางสาขาวิชาฟิสิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําเสนอในรูปแบบ
ของการให้สัมมนา โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ เรียบเรียง การ
นําเสนอในที่ประชุมและการรับฟังความคิดเห็นด้านต่างๆ
ฟส 733 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง
3(3-0-6)
ฟส 753 กลศาสตร์ควอนตัมขั้นสูง
3(3-0-6)

รายวิชาใหม่

คงเดิม
คงเดิม

หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาเลือกฟิสิกส์ทั่วไป (General Physics)
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
ฟส 503 คณิตศาสตร์ขนั้ สูงสําหรับนักฟิสิกส์
3(3-0-6)
ฟังก์ชันแกมมาและฟังก์ชันเบต้า ฟังก์ชันไฮเพอร์จีออเมตริกและ
ฟังก์ชันคอนฟลูเอนท์ ไฮเพอร์จีออเมตริก ทฤษฎีกลุม่
ฟส 504 คณิตศาสตร์ไม่เชิงเส้น
3(3-0-6)
ฟส 505 ทอพอโลยีและเรขาคณิตสําหรับนักฟิสิกส์ 3(3-0-6)
ฟส 506 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขสําหรับนักฟิสิกส์
3(3-0-6)
ฟส 513
ฟส 514

กลศาสตร์ไม่เชิงเส้น
กลศาสตร์ของไหล

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ฟส 703 คณิตศาสตร์ขนั้ สูงสําหรับนักฟิสิกส์
3(2-2-5)
ฟังก์ชันแกมมา ฟังก์ชันเบต้า ฟังก์ชันของกรีน ฟังก์ชันไฮเพอร์จีออ
เมตริก ทฤษฎีกลุ่มและการประยุกต์
ฟส 705
ฟส 706

ทอพอโลยีและเรขาคณิตสําหรับนักฟิสิกส์
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขสําหรับนักฟิสิกส์

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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3(3-0-6)
3(2-2-5)

หมายเหตุ
ปรับรหัสวิชา
คําอธิบายรายวิชา
และปรับชั่วโมงสอน
ตัดออก
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา
และปรับชั่วโมงสอน
ตัดออก
ตัดออก
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ฟส 541
ฟส 542
ฟส 543
ฟส 651
ฟส 653
ฟส 659
ฟส 791
ฟส 792

พลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม
เซลล์แสงอาทิตย์
เทคโนโลยีชีวมวล
พรมแดนใหม่ฟิสิกส์
ฟิสิกส์นิวตรอน
การแยกกันได้ของระบบควอนตัม
หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ขั้นสูง 1
หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ขั้นสูง 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6) ฟส 791
3(3-0-6) ฟส 792

หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ขั้นสูง 1
หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ขั้นสูง 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
คงเดิม
คงเดิม

หมวดวิชาเลือกฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์พลังงานสูง (Nuclear Physics and High Energy Physics)
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
ฟส 556 สภาพโน้มถ่วง
3(3-0-6)
ฟส 557 ทฤษฎีสนามควอนตัม 1
3(3-0-6)
สมการคลายน์-กอร์ดอน สมการดิแรก สนามอันตรกิริยากับแผนภาพ
ไฟยน์แมน อินทิกรัลเส้นทาง พลศาสตร์ไฟฟ้าเชิงควอนตัม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
ฟส 756 สภาพโน้มถ่วง
3(3-0-6)
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา
ฟส 757 ทฤษฎีสนามควอนตัม 1
3(2-2-5)
ความสัมพันธ์ระหว่างสมมาตรกับกฏการอนุรักษ์ การคํานวนครอส ปรับคําอธิบายรายวิชา
และปรับชั่วโมงสอน
เซคชันและอัตราการเกิดปฏิกิริยา ทฤษฎีการแปรปรวน พลศาสตร์
ไฟฟ้าควอนตัม
ปรับรหัสวิชา
3(2-2-5)
ฟส 558 ทฤษฎีสนามควอนตัม 2
3(3-0-6) ฟส 758 ทฤษฎีสนามควอนตัม 2
รีนอร์มอลไลเซชัน ทฤษฎีเกจนอน-อบีเลียน พลศาสตร์รงค์เชิง
อินทิกรัลเส้นทาง การวิเคราะห์การแตกสมมาตรเอง พลศาสตร์รงค ปรับคําอธิบายรายวิชา
และปรับชั่วโมงสอน
ควอนตัม การแตกสมมาตรเอง
ควอนตัม(ควอนตัมโครโมไดนามิกส์) แบบจําลองกลาสเชาว์-ไวน์
เบิร์ก-ซาลามสําหรับอันตรกิริยาอ่อน รีนอร์มอลไลเซชัน
ฟส 652 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคมูลฐาน
3(3-0-6) ฟส 751 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคมูลฐาน
3(2-2-5)
ปรับรหัสวิชาและ
ปรับชั่วโมงสอน
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
ฟส 656 ฟิสิกส์พลังงานสูง
3(3-0-6)
การจํ า แนกประเภทและอั น ตรกิ ริ ย าของอนุ ภ าคมู ล ฐาน กฎการ
อนุรักษ์และสมมาตร เครื่องวัดอนุภาคและเครื่องเร่งอนุภาค อันตร
กิริยาฮาดรอน-ฮาดรอนและฮาดรอนสเปกโทรสโกปี แบบจําลองค
วาร์กของฮาดรอน อันตรกิริยาทางแม่เหล็กไฟฟ้าและอันตรกิริยา
อย่างอ่อน ทฤษฎีสนามรวม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
ฟส 755 ฟิสิกส์พลังงานสูง
3(3-0-6)
ปรับรหัสวิชาและปรับ
การการจําแนกประเภทและอันตรกิริยาของอนุภาคมูลฐาน กฎการ คําอธิบายรายวิชา
อนุรักษ์และสมมาตร อันตรกิริยาทางแม่เหล็กไฟฟ้าและอันตรกิริยา
อย่างอ่อน อันตรกิริยาอย่างแรง
ฟส 759 ทฤษฎีสตริง
3(3-0-6)
PY 759 String Theory
ทฤษฎีสนามคงแบบ (ทฤษฎีสนามคอนฟอร์มอล) ควอนไทเซชันของ
โบซอนิคสตริง ควอนไทเซชันและสเปคตรัมของทฤษฎีสตริงสมมาตร
ยิ่งยวดใน10มิติ ที-ดูแอลิตี ดี-เบรนส์ ทอรอยดอลคอมแพคติฟิเคชั้น
ออร์บิโฟลด์ สนามโน้มถ่วงยิ่งยวดใน11มิติ ทฤษฎีเอ็ม

รายวิชาใหม่

หมวดวิชาเลือกฟิสิกส์สถานะของแข็ง (Solid State Physics)
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
ฟส 515 ผลิกศาสตร์ทางรังสีเอกซ์ขั้นสูง
3(3-0-6)
ฟส 554 ทฤษฎีควอนตัมของระบบหลายอนุภาค
3(3-0-6)
ฟส 561 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
ฟส 611 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
3(3-0-6)
โครงสร้างผลึก แลททิซส่วนกลับ แรงยึดเหนี่ยวในผลึก โฟนอน
แบบจําลองอิเล็กตรอนอิสระ ทฤษฎีแถบพลังงาน ตัวนํายวดยิ่ง
สมบัติเชิงไฟฟ้าและแม่เหล็กของของแข็ง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หมายเหตุ
ตัดออก
ฟส 754 ทฤษฎีควอนตัมของระบบหลายอนุภาค
3(3-0-6)
ปรับรหัสวิชา
ตัดออก
ฟส 711 ฟิสิกส์สถานะของแข็งขั้นสูง
3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชา
โครงสร้างผลึก ทฤษฎีแถบพลังงาน ทฤษฎีสารกึ่งตัวนํา สมบัติทาง
และปรับคําอธิบาย
ไฟฟ้า สมบัติทางความร้อนและแม่เหล็กของของแข็ง ความไม่
รายวิชา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
สมบูรณ์ของผลึก โครงสร้างนาโนเมตรในสถานะของแข็ง จุด
ควอนตัม
ฟส 612 สเปกโทรสโกปี
3(3-0-6) ฟส 718 สเปกโทรสโกปีขั้นสูง
3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชา
ฟส 613 ฟิสิกส์พื้นผิว
3(3-0-6) ฟส 719 ฟิสิกส์พื้นผิวขั้นสูง
3(2-2-5) เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชา
ฟส 614 ฟังก์ชันกรีนในฟิสิกส์สถานะของแข็ง
3(3-0-6)
ตัดออก
ฟส 615 สภาพนํายวดยิ่ง
3(3-0-6) ฟส 715 ทฤษฎีสภาพนํายวดยิ่ง
3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชา
ฟส 616 ฟิสิกส์สารกึ่งตัวนํา
3(3-0-6) ฟส 716 ฟิสิกส์สารกึ่งตัวนําขั้นสูง
3(2-2-5)
เปลี่ยนชื่อ
ปรับรหัสวิชา และ
ปรับชั่วโมงสอน
ฟส 617 ทฤษฎีกลุ่มในฟิสิกส์สถานะของแข็ง
3(3-0-6)
ตัดออก
ฟส 619 การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์และการประยุกต์
3(3-0-6)
ตัดออก
ฟส 663 สารกึ่งตัวนํามิติต่ําและเทคโนโลยี
3(3-0-6) ฟส 763 ทฤษฎีสารกึ่งตัวนํามิติต่ํา
3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชา
ฟส 669 ฟิสิกส์พอลิเมอร์
3(3-0-6)
ตัดออก
ฟส 711 วัสดุแม่เหล็กและการประยุกต์
3(3-0-6)
ตัดออก
ฟส 712 ไดอิเล็กทริกเซรามิกและตัวเก็บประจุ
3(3-0-6)
ตัดออก
3(2-2-5)
เปลี่ยนชื่อ
ฟส 713 ฟิสิกส์นาโน
3(3-0-6) ฟส 714 ฟิสิกส์นาโน ขั้นสูง
ปรับรหัสวิชา
ระบบของการสร้างสิ่งที่เล็กระดับอะตอม ธรรมชาติเชิงควอนตัมใน ทฤษฎีการสร้างโครงสร้างระดับนาโนโดยวิธีแบบบนลงล่าง และแบบ
โลกนาโน ผลทางควอนตัมที่มีต่อโลกมหภาค การทดลองฟิสิกส์ใน ล่างขึ้ นบน สมบัติทางกายภาพของวัส ดุนาโนขั้ นสูง ธรรมชาติเชิ ง ปรับคําอธิบายรายวิชา
แนวของการสร้างเชิงนาโนและเทคโนโลยีนาโน
ควอนตัมในระดับนาโน การทดลองและวิเคราะห์โครงสร้างระดับนา และปรับชั่วโมงสอน
โนเทคโนโลยีขั้นสูงและการพัฒนาด้านนาโนขั้นสูง
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หมวดวิชาเลือกดาราศาสตร์ฟิสิกส์ (Astrophysics)
ฟส 622

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
จักรวาลวิทยา

3(3-0-6)

ฟส 624
ฟส 625
ฟส 626

ฟิสิกส์สุริยะ
รังสีคอสมิก
เครื่องมือและเทคนิคทางดาราศาสตร์

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

ฟส 628 ดาราศาสตร์ฟิสิกส์
3(3-0-6)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดาวฤกษ์และระบบดาวฤกษ์ ดวงอาทิตย์ใน
ฐานะดาวฤกษ์ดวงหนึ่ง ธรรมชาติของดาวฤกษ์ การกําเนิดของดาว
ฤกษ์ วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ ดาวนิวตรอน หลุมดํา สเกล
ระยะทางคอสมิก ทฤษฎีฟิสกิ ส์ของดาวฤกษ์ ดาราจักร วัตถุกึ่งดาว
ฤกษ์ บลาซาร์ แกแลกซีกัมมันต์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
จักรวาลวิทยาขั้นสูง

หมายเหตุ
ฟส 722
3(3-0-6)
เปลี่ยนชื่อและ
ปรับรหัสวิชา
ตัดออก
ตัดออก
ฟส 726 เครื่องมือและเทคนิคทางดาราศาสตร์ขั้นสูง 3(2-2-5)
เปลี่ยนชื่อและ
ปรับรหัสวิชา
ฟส 728 ดาราศาสตร์ฟิสิกส์พลังงานสูง
3(3-0-6)
เปลี่ยนชื่อ
ปรับรหัสวิชา และ
ทฤษฎีฟิสิกส์ของดาวฤกษ์ ระบบดาวฤกษ์ ดาวแคระขาว ดาว
ปรับคําอธิบายรายวิชา
นิวตรอน หลุมดําและจานรวมมวล แกแลกซีกัมมันต์ แหล่งกําเนิด
รังสีเอ็กซ์ ฟิสิกส์ของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คอมป์ตันสแกตเตอริง
การเกิดนิวตริโน ซูปเปอร์โนวา
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หมวดวิชาเลือกฟิสิกส์สุญญากาศ (Vacuum Physics)
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
ฟส 618 ฟิสิกส์พลาสมาและการประยุกต์
3(3-0-6)
ฟส 664 การใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ฟิส์มบาง
3(2-2-5) ฟส 764

การใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ฟิล์มบางขั้นสูง 3(2-2-5)

ฟส 668
ฟส 761
ประยุกต์
ฟส 762

ทฤษฎีฟิล์มบางแสง

เทคโนโลยีฟิลม์ บาง
3(3-0-6)
การออกแบบระบบสุญญากาศเพื่อการสร้างและการ
3(3-0-6)
ฟิล์มบางแสง
3(3-0-6) ฟส 762

ปริญญานิพนธ์
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
ฟส 799 ปริญญานิพนธ์
PY 799 Dissertation

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
GRD 891 Dissertation
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3(2-2-5)

หมายเหตุ
ตัดออก
เปลี่ยนชื่อ
ปรับรหัสวิชา และ
ปรับชั่วโมงสอน
ตัดออก
ตัดออก
เปลี่ยนชื่อ
ปรับรหัสวิชา และ
ปรับชั่วโมงสอน
หมายเหตุ
เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชา
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