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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ 

  หลักสูตรใหม ่พ.ศ 2560 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ 

 

หมวดที ่1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย      :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ 
ภาษาอังกฤษ     :  Doctor of Philosophy Program in Physics 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์) 
  : ปร.ด. (ฟิสิกส์) 
 ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Physics) 
  : Ph.D. (Physics) 
 
3. วิชาเอก  ไม่มี 

 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
 4.1  กรณีจัดการศึกษาแบบ 1.1 (ปริญญาโทต่อปริญญาเอก) 
    ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ จ านวน       48   หน่วยกิต 
 4.2  กรณีจัดการศึกษาแบบ 2.1 (ปริญญาโทต่อปริญญาเอก) 
     เรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ รวมจ านวนไม่น้อยกว่า  48   หน่วยกิต 
 4.3   กรณีจัดการศึกษาแบบ 2.2 (ปริญญาตรีต่อปริญญาเอก) 
      เรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ รวมจ านวนไม่น้อยกว่า  75   หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  
      หลักสูตรระดับ 6 ปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

5.2 ภาษาที่ใช้  

 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ) (ระบุภาษา)............................  

 

5.3 การรับเข้าศึกษา  

 นิสิตไทย  

 นิสิตต่างชาติ  
 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
 ชื่อสถาบัน  ………………………………….   ประเทศ ……………… 
 รูปแบบของการร่วม 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  

 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  

กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแต่ละสถาบัน 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาร่วมกับ …………………………     
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรใหม่ เปิดสอนใน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 

- คณะท างานกลั่นกรองหลักสูตรและงานด้านวิชาการ 
  ในการประชุมครั้งที่   6/2560    เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 

- คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  
  ในการประชุมครั้งที่   5/2560    เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 

- สภาวิชาการอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  
  ในการประชุมครั้งที ่  7/2560     เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 

- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  
  ในการประชุมครั้งที ่  236(11/2560)  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา) 
1. นักวิจัยฟิสิกส์ประจ าสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือตามสถาบันวิจัยฟิสิกส์ 
2. อาจารย์ฟิสิกส์ประจ าสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
3. นักวิจัยฟิสิกส์ท างานในบริษัทเอกชนหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ความรู้ด้านฟิสิกส์ 
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9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวชิาการ คุณวุฒิ สาขาวชิา 
 

ส าเร็จการศึกษา
จากสถาบัน 

 
ประเทศ 

 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวน ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน เมื่อเปิดหลักสูตรน้ี 
 

1 
 

นางสาวฑิราณี  ข าล้ าเลิศ 
 
 

 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ 
 

วท.ด. 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

 

ฟิสิกส์  
 

ฟิสิกส์  
 

ฟิสิกส์ 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 

นเรศวร 

 

ไทย 
 

ไทย 
 

ไทย 

 

2542 
 

2539 
 

2536 

 
 
 

6 

 
 
 

6 

 

2 
 

นายนัฏพงษ์  ยงรัมย ์
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

วท.ด. 
 

วท.ม. 

 
ฟิสิกส์ 

 
ฟิสิกส์  

 
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 

 
 

ไทย 
 

ไทย 

 
 

2549 
 

2544 

 
 
 

     

            6 

 
 
 
 

6 

   วท.บ. ฟิสิกส์  มหาวิทยาลัย ไทย 2542   
           ขอนแก่น     

3 

 

นางสาวอมรรัตน์  อังเวโรจน์วิทย ์
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

Ph.D 
 

Physics 

 

University of 
Warwick 

 
 

อังกฤษ 
 

 
 

2550 

 
 

     

            6 

 
 
 

6 

 

 
  วท.ม. ฟิสิกส์  มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ 
ไทย 2541   

 
  วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร 
ไทย 2538   
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จงัหวัดพิษณุโลก 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  ฟิสิกส์มีบทบาทที่ส าคัญยิ่งต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย
ฟิสิกส์จะเป็นส่วนส าคัญในการวิเคราะห์ปัญหา การท าแผน การก าหนดเปูาหมายและทิศทางของการพัฒนา 
รวมทั้งการวิจัยองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ยังเป็นรากฐานที่จ าเป็น และเป็นปัจจัยหลักอันจะน าไปสู่การวิจัย
ประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพและการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล อันจะก่อให้เกิดความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเองด้านความรู้ของประเทศไทยได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยสถานการณ์ในปัจจุบันนี้มีความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีในระดับที่สูง และมีการเปิดกว้างในระดับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งก่อให้เกิดการแข่งขันที่สูงตามมา 
ดังนั้น เพ่ือให้เท่าทันบริบทดังกล่าว จ าเป็นจะต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเปิดรับความรู้ได้ด้วย
ตนเอง และ มีความสามารถปรับตนเองต่อการเปลี่ยนแปลง  อีกทั้งสามารถสรรสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่
สอดคล้องกับความจ าเป็นต่อการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
  สถานการณ์สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมโลกในยุคปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและ
รวดเร็ว ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่ประเทศ
ไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็น
ประชาคมอาเซียนตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 เป็นต้นมา และอีกหลายประเทศในภูมิภาคเดียวกันได้มีการรวมตัวกัน
เป็นกลุ่มประเทศ เช่น กลุ่มอียู เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของสภาพคล่องในการแข่งขันกับภูมิภาค
อ่ืนๆ บนเวทีโลก อีกทั้งศตวรรษที่ 21 ที่จะถึงนี้เป็นยุคของบูรพาภิวัฒน์ กล่าวคือ ประเทศต่างๆ ได้หัน
กลับมาค้าขายกับทวีปเอเชีย ความร่วมมือด้านต่างๆ ในระดับภูมิภาคหรือระดับนานาชาติจึงถูกยกระดับการ
ด าเนินการต่างๆ ให้เป็นระดับมาตรฐานสากล จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันใน
ประเทศให้เข้มแข็งมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางปฏิวัติควบคู่กับการพัฒนา
แบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” บนพ้ืนฐานการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้ง
มิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง โดยมีการวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” และใช้หลัก 
“ความพอเพียง” ให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหว่าง
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองกับความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก ทั้งนี้การพัฒนาทุกขั้นตอนต้องใช้ 
“ความรอบรู”้ และ “คุณธรรม”  
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  จากการวิเคราะห์ทุนเพ่ือพัฒนาประเทศในแผนฯ 12 ได้เปลี่ยนจากสร้างความสมดุลระหว่าง 3 
ทุน คือ ทุนเศรษฐกิจ ทุนสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม ได้เปลี่ยนเป็น 6 ทุน คือ ทุน
ธรรมชาติ ทุนกายภาพ ทุนสังคม ทุนมนุษย์ ทุนการเงิน และทุนวัฒนธรรม แผนฯ 12 จึงมีแนวโน้มที่จะปรับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยเฉเพาะภาคการผลิต และบริการ ให้มีการสร้างมูลค่าเพ่ิมที่สูงขึ้น แก้ไขปัญหา
เชิงโครงสร้างของประเทศ สร้างธุรกิจใหม่ที่ใช้ศักยภาพแฝงซึ่งมีอยู่ในสังคมไทย เน้นการสร้างผลิตภาพและ
คุณภาพทั้งในเชิงความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมน า ซึ่งรวมถึงการสร้างจิตส านึกสาธารณะให้
เกิดข้ึนอย่างยั่งยืน ให้ประชากรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ปลอดภัย และมั่นคง   
       จากการวิเคราะห์ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า เรา
จ าเป็นต้องพัฒนาระบบการศึกษาในยุคใหม่ที่เน้นไปที่สหวิทยาการเป็นส าคัญ เพ่ือผลิตบุคลากรหรือก าลังคน 
ที่มีความรู้ความสามารถและศักยภาพในการพัฒนาและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรสายวิชาการทางด้านฟิสิกส์ระดับปริญญาเอกซึ่งมีจ านวนน้อย ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ ให้มีความเชี่ยวชาญและช านาญในการวิจัยเพ่ือน าองค์ความรู้ใหม่ที่ได้เป็นรากฐานใน
การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิตในระบบอุตสาหกรรมและพัฒนานวัตกรรม เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาประเทศแบบบูรณาการให้ทัดเทียมกับอารยประเทศในสังคมโลกยุคบูรพาภิวัฒน์แห่ง
ศตวรรษที่ 21 อนึ่งเนื่องจากทางภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เปิดสอนสาขา
ฟิสิกส์ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ซึ่งได้ผลิตนักศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานเป็นจ านวนมากและ
ยาวนานมาพอสมควรแล้ว มีผลสัมฤทธิ์ตอบรับที่ดี จึงควรต่อยอดการท างาน เพ่ือสนองความจ าเป็ นและ
ความต้องการของประเทศและนานาชาติอีกด้วย จากที่กล่าวมานั้นฟิสิกส์ถือว่าเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญยิ่งในการ
พัฒนาก าลังคน เพราะฟิสิกส์เป็นรากฐานของความรู้และเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทั้งโดยตรง และโดยอ้อม ดังนั้น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ ที่ปรับปรุงใหม่นี้จึง
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้ มีความสามารถในการคิดค้นหาองค์ความรู้ใหม่โดยใช้รากฐานความรู้ทางฟิสิกส์ทั้งใน
เชิงทฤษฎีและเชิงการประยุกต์เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ในยุคปัจจุบันประเทศไทยได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและมีการยอมรับเอาวัฒนธรรมของ
ต่างชาติเข้ามาในประเทศมากขึ้น อีกทั้งสถานการณ์ทางสังคมในยุคปัจจุบันมักจะเกิดความขัดแย้งทั้งในระดับ
องค์กรและสังคมทั่วไป ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแต่เกิดจากการแย่งชิงทรัพยากร นอกจากนี้ความ
ขัดแย้งมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ ซึ่งเกิดจากความพยายามที่จะพัฒนาประเทศให้มี
ความเจริญและทันสมัย แต่สิ่งที่ได้มา คือ ผลกระทบสะท้อนกลับมายังสังคม สิ่งแวดล้อม และประชากร จาก
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น มีผลให้ฝุายวางแผนพัฒนา
สังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์แห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางสังคมและ
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วัฒนธรรม ได้แก่ การพัฒนาประชากรในประเทศให้มี คุณภาพทั้งในเชิงความรู้ ทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ มีเหตุมีผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ซึ่งรวมถึงการสร้างจิตส านึกสาธารณะให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจักท าให้ประชากรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ปลอดภัย และมั่นคง 
  ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ในการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ จึงได้มีด าเนินการเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตที่เน้นการส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่มีทั้งความรู้ ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณ มีเหตุมีผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
สามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ซึ่งรวมถึงการสร้างจิตส านึกสาธารณะให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งจักท าให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ปลอดภัย และมั่นคง 
 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 
ของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นคนที่มี
ความคิดเป็นระบบ มีเหตุมีผล และสร้างสรรค์ มีทักษะ/กระบวนการในการแก้ปัญหา อย่างมีเหตุมีผล มี
ความสามารถในการสื่อสาร ค้นคว้า คิดค้นหาองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้รากฐานความรู้ทางฟิสิกส์ทั้งในเชิง
ทฤษฎีและเชิงการประยุกต์อย่างลุ่มลึก มีความเชี่ยวชาญและช านาญในการวิจัย ซึ่งสามารถน ามาสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาประเทศแบบบูรณาการให้ทัดเทียมกับอารยประเทศในสังคม
โลกยุคบูรพาภิวัฒน์แห่งศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีการพัฒนาทางด้านจิตใจของบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความรับผิดชอบ เสียสละ ซึ่งรวมถึงการสร้างจิตส านึกสาธารณะให้เกิดขึ้น
อย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

อนึ่งเพ่ือรองรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับสูงในสาขาวิชาฟิสิกส์ เนื่องจากทางภาควิชาฟิสิกส์  คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เปิดสอนสาขาฟิสิกส์ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ซึ่งสถิติ
ย้อนหลัง 5 ปี สามารถผลิตบัณฑิตได้จ านวน 79 คน มหาบัณฑิตจ านวน 3 คนและก าลังศึกษาระดับปริญญา
โทจ านวน 14 คน (รวมทุกชั้นปี)  และเพ่ือเพ่ิมบุคลากรที่มีคุณภาพในการเรียนการสอนและการท าวิจัยใน
สาขาวิชาฟิสิกส์มากขึ้น เพราะบุคลากรเหล่านี้จะมีประสบการณ์ในการวิจัยมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้งาน
วิชาการและงานวิจัยเข้มแข็งขึ้นตามไปด้วย 
 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่ส าคัญในการผลิตบัณฑิต คือ สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ 

นวัตกรรม บริการวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มี 4 ด้าน คือ 
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12.2.1  การเรียนการสอน มีการเชื่อมโยงความรู้กับปัญหาและงาน เน้นภาคปฏิบัติ ให้ผู้เรียน
รู้จักค้นคว้าหาความรู้ ฝึกการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้มีความสามารถในการแก้ปัญหา สร้างสรรค์ 
คิดนวัตกรรม รู้จักสร้างงานและพ่ึงพาตนเอง ให้บัณฑิตเป็นผู้ที่ได้รับการพัฒนาให้ถูกต้องงดงาม ตาม
ความต้องการของตนเอง มีความสุขพึงพอใจ  สร้างปัญญาแห่งความเป็นบัณฑิต สร้างกระบวนการเรียนรู้ 
การหาปัญหา การสร้างสรรค์ความรู้และวิธีการที่ท าให้ดี ท าให้สมบูรณ์ พัฒนาความรู้ความสามารถใน
วิชาการและวิชาชีพอย่างเต็มที่ ให้มีความรู้ในระดับสูง  

12.2.2 การวิจัย สร้างบัณฑิตอัจฉริยะ สร้างงานวิจัยและงานวิชาการที่ มีคุณภาพ ในศาสตร์
สาขาฟิสิกส์  แสวงหาความจริง โดยใช้ระเบียบวิธีปรัชญาและวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือ สร้างผลผลิต    
ที่เป็นงานวิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรม โดยเฉพาะที่เก่ียวข้องในท้องถิ่นและประเทศ  

12.2.3 การบริการวิชาการแก่สังคม สามารถน าความรู้ไปสู่สังคม ตามความต้องของสังคม 
พัฒนาสังคม ขณะเดียวกันก็เรียนรู้จากสังคม นอกจากนี้ยังต้องมีบทบาทส าคัญในการตอบสนอง ชี้น า 
เตือนภัยและแก้ปัญหาให้กับสังคม  

12.2.4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้บัณฑิต มีความรู้ความสามารถอันเป็นเครื่องมือในการ
ประกอบอาชีพ สร้างความเป็นบัณฑิตทั้งด้านจิตใจ ด้านปัญญา และด้านความสามารถทางวิชาชีพ                      
อันน าไปสู่การมีความสัมพันธ์ที่ดีในสังคม มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันดีงามและเกื้อกุลต่อธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1 ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 13.2 ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 13.3 การบริหารจัดการ 
  ในการจัดการเรียนการสอนนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องมีการประสานงานกับ
สาขาวิชาที่จัดรายวิชาซึ่งนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต้องเรียนรายวิชาที่หลักสูตรนี้รับผิดชอบ โดยวางแผน
ร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือก าหนดตาราง
เรียน ตารางสอบ เนื้อหา กลยุทธ์ การสอน การวัดและการประเมินผล โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
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หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
 ฟิสิกส์เป็นวิชาที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยใน

ปัจจุบัน เพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางด้านฟิสิกส์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาฟิสิกส์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร สร้างขึ้นเพ่ือความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ งานวิจัยและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับวิทยาการสาขาอ่ืนๆ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรจะมีความ
เป็นเลิศทางด้านวิชาการ งานวิจัย คุณธรรมและจิตส านึกที่จะพัฒนาสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ 

1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
ภาควิชาฯ ได้ตระหนักถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงพันธกิจ เปูาหมาย 

เปูาประสงค์ ปณิธานและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้จัดท าหลักสูตรเพ่ือรองรับความ
ต้องการการเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านฟิสิกส์เพ่ือการพัฒนาก าลังคนด้านฟิสิกส์ของประเทศที่มีความรู้ความสามารถอยู่ในระดับ
มาตรฐานสากลและมีความรู้ความสามารถและศักยภาพในการคิดค้นหาองค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาประเทศแบบบูรณาการให้ทัดเทียมกับอารยประเทศใน
สังคมโลกยุคบูรพาภิวัฒน์แห่งศตวรรษท่ี 21 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ที่มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1) มีความรู้ และความเข้าใจด้านสาขาฟิสิกส์อย่างถ่องแท้และลุ่มลึก 
2) เข้าใจความสัมพันธ์ของฟิสิกส์กับวิทยาการสาขาอ่ืนๆ รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดในสังคม 
3) มีความรู้ระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เพียงพอในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่สามารถแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมของประเทศได้อย่างถ่องแท้  ลุ่มลึก อย่างยั่งยืนและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4) สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะท าให้ประเทศไทยสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ในอนาคต  

5) มีความสามารถในการท างานวิจัยและพัฒนาทางด้านฟิสิกส์ ที่ท างานอิสระได้และร่วมกับคนอ่ืน
ได้ รวมทั้งสามารถประยุกต์องค์รวมทางฟิสิกส์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ ใหม่ และพัฒนางานวิจัย
ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  

6) มีความสามารถในการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และการยอมรับ
ในระดับสากล  

7) มีคุณธรรมและจิตส านึกที่จะพัฒนาสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ให้มี

มาตรฐานไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ สกอ. 

ก าหนด  
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และปรับปรุงหลักสูตรหลังจาก
หลักสูตรเปิดรับนิสิตไปแล้ว 5 ปี 
2. ประชุมคณะกรรมการติดตาม
และปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือวาง
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร 
ได้แก่  
- ประเมินผลงานวิชาการของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
- ประเมินติดตามผลการเรียนและ
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ใ น ก า ร ท า
วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ข อ ง นิ สิ ต  แ ล ะ
คุณภาพผลงานวิชาการที่ใช้ในการ
ส า เ ร็ จกา รศึ กษาของนิ สิ ต ใน
หลักสูตร 
- วิ เคราะห์ผลการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนโดยนิสิต 
อาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอก และความก้าวหน้า
ด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี เพ่ือ
ใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความทันสมัยและสอดคล้องกับ
เกณฑ์ของ สกอ  

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและปรับปรุงหลักสูตร 
2. สรุปแนวทางในการปรับปรุง
หลักสูตร 
- ผลการประเมินผลงานวิชาการ
ของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินด้านการ
เรียนการสอน การท าวิทยานิพนธ์
และคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ของนิสิตในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรตามผล
การประเมิน 

2. พัฒนาหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล เพ่ือ
ผลิตนิสิตให้มีความสามารถในการ
วิจัย สามารถประยุกต์ บูรณาการ
กับศาสตร์อ่ืน ตอบสนองต่อการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ของชาติ เกิดประโยชน์กับ

1. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาและ
วิพากษ์หลักสูตรให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพในระดับชาติและ
ระดับสากล 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร 
2. ผลการประเมินโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา 
3.  มคอ. 2 มคอ. 3 และ มคอ. 5 
ที่ผ่านการปรับปรุงตามค าแนะน า
ของคณะกรรมการพัฒนาและ
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ประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และ
ระดับสากล 

 

2. จัดให้มีการประเมินหลักสูตร
ของสาขาวิชาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชา  
3.จัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตร
ทุก ๆ 5 ปี หรือตามความ
เหมาะสม  
4. จัดให้มีการดูงานด้านบริหาร
แ ล ะจั ด ก า ร ห ลั ก สู ต ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ และติดตามความ
เปลี่ยนแปลงในความต้องการ
ของสถาบันการ ศึกษาทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน  

 

วิพากษ์หลักสูตร สอดคล้องกับ
สภาวะการณ์ปัจจุบันและเป็น
สากล 
 

3. พัฒนาปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน และการท าวิจัย ให้
มีประสิทธิภาพ เพ่ือผลิตนิสิตให้มี
ความสามารถในการวิจัยที่
ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และการ
ประยุกต์ บูรณาการกับศาสตร์อื่น
ได้ มีประโยชน์ต่อประเทศและ
ภูมิภาค และแข่งขันได้ในระดับ
สากล 

 

1. จดัการปฐมนิเทศเพ่ือแนะ
แนวนิสิตให้เข้าใจหลักสูตรและ
แนะน าสายงานวิจัยเพ่ือเป็น
แนวทางแก่นสิิต  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ
และติดตามความก้าวหน้าผล
การเรียนและการท า
วิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา 
3. จัดให้มีการรายงานความ 
ก้าวหน้าหรือปัญหาใน
การศึกษาทุกภาคการศึกษา 
4. จัดกิจกรรมให้นิสิตศึกษาดู
งานนอกสถานที่เพ่ือน าความรู้
ที่ได้มาประยุกต์และบูรณาการ
กับการท าวิทยานิพนธ์ 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นิสิตน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ/ท าวิจัย ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 

1. โครงการ/ก าหนดการจัดการ
ปฐมนิเทศ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับและติดตามความก้าวหน้า
ผลการเรียนและการท า
วิทยานิพนธ์ 
3. ก าหนดการประจ าปีส าหรับ
การรายงานความก้าวหน้าของ
นิสิต 
4. กิจกรรม/โครงการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ส าหรับนิสิต
บัณฑิตศึกษา 
5. รายชื่อนิสิตที่ได้รับการ
สนับสนุนการน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ/ท าวิจัย ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
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4. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
และการวิจัยของคณาจารย์และ
นิสิต ให้มีความทันสมัย ได้
มาตรฐานสากล 

 

1. ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมี
คุณวุฒิขั้นต่ าระดับปริญญาเอก
หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์และมี
จ านวนคณาจารย์ไม่น้อยกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 
2. สนับสนุนงบประมาณให้
คณาจารย์และนิสิตได้เข้าร่วม
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
น าเสนอเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทางวิชาการกับ
นักวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 
และเป็นที่เป็นที่ยอมรับของ สกอ. 
3. สนับสนุนทุนเพ่ือส่งเสริมการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ  
4. ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนที่ให้
การสนับสนุนในการผลิตและการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

1. คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอนและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
2. รายชื่อคณาจารย์ และ/หรือ 
นิสิต ที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการเข้าร่วมอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน/น าเสนอ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทาง
วิชาการกับนักวิชาการท้ังในและ
ต่างประเทศ 
3. จ านวนผลงานทางวิชาการท่ี
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณใน
การน าเสนอเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 
4. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ทุนของหน่วยงานภายในและ
ภายนอก  
- จ านวนคณาจารย์ และ/หรือ 
นิสิต ที่ได้รับทุนอุดหนุนการผลิต
ผลงานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการ 
- จ านวนคณาจารย์ ที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทาง
วิชาการท้ังจากแหล่งทุนภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 

5. ให้บริการวิชาการแก่สังคม 1. จัดให้มีการบรรยายพิเศษโดย
ผู้เชี่ยวชาญและประชาสัมพันธ์ให้
บุคคลภายนอกเข้าร่วมฟังการ
บรรยาย 
2. สนบัสนุนให้คณาจารย์ในภาควิชา
ฯ มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ 

1. จ านวนโครงการบรรยายพิเศษ
และผลการประเมินระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 
2. จ านวนคณาจารย์ที่มีส่วนร่วม
ในการบริการวิชาการ 
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หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  

   ระบบทวิภาค    
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 มีภาคฤดูร้อน       
   ไม่มีภาคฤดูร้อน 

 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
 ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร  
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

   วัน - เวลาราชการปกติ  
ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม 

 หมายเหตุ : ในกรณีที่มีความจ าเป็นสามารถจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการได้ 
 วันเสาร์ - อาทิตย์  
 นอกวัน - เวลาราชการ/อ่ืนๆ (ระบุ) 

 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

  หลักสูตรแบบ 1.1 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาฟิสิกส์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมี

ประสบการณ์ด้านการวิจัยทางด้านฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง 

2. กรณีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1 ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ 

          หลักสูตรแบบ 2.1 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หรือสาขาวิชา

ที่เก่ียวข้อง จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
2. กรณีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1 ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ 
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        หลักสูตรแบบ 2.2 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาฟิสิกส์ หรือฟิสิกส์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่

เกีย่วข้อง จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
2. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีมาก โดยได้รับเกียรตินิยม ไม่ต่ ากว่าเกียรตินิยมอันดับ 2 
3. กรณีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1 และ 2 ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส ์
  

เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ 
1. นิสิตต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP โดยเกณฑ์การสอบผ่านให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร และน าผลการสอบมาแสดงกับหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

ผลการสอบในข้อ 1.  ต้องมีอายุไม่เกิน  2  ปี  นับจากวันที่ท าการทดสอบตามใบรายงานคะแนนจนถึงวัน
ประกาศผลสอบคัดเลือก 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  
  ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 
  ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/ฟิสิกส์ไม่เพียงพอ 

               การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น 
 ความรู้และกระบวนการในการวิจัยขั้นสูงไม่เพียงพอ 
 นิสิตไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้  (พิจารณา) 
 อ่ืนๆ ..................................... 

 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
          จัดโครงการสอนเสริมเตรียมความรู้พ้ืนฐานก่อนการเรียน 

                จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่แนะน าการให้บริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 

                จัดการให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน ท าหน้าที่ดูแล ให้ค าแนะน าแก่นิสิต 
   จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย/ด้านภาษาต่างประเทศ 
   จัดสอนเสริมความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัยขั้นสูงควบคู่รายวิชาสัมมนา 
 อ่ืนๆ ………………………………… 
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
2.5.1  แบบ 1.1   
       จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบ 1.1  และจ านวนบัณฑิตท่ีคาด

ว่าจะจบการศึกษามีดังนี้ 
 

ชั้นป ี ปีการศึกษา 
 2560 2561 2562 2563 2564 

ปีที ่1 5 5 5 5 5 
ปีที ่2 - 5 5 5 5 

ปีที ่3 - - 5 5 5 
รวม 5 10 15 15 15 

ส าเร็จการศึกษา - - 5 5 5 
 

2.5.2  แบบ 2.1 
          จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบ 2.1 และจ านวนบัณฑิตท่ีคาด
ว่าจะจบการศึกษามีดังนี้ 
 

ชั้นป ี ปีการศึกษา 
 2560 2561 2562 2563 2564 

ปีที ่1 5 5 5 5 5 
ปีที ่2 - 5 5 5 5 

ปีที ่3 - - 5 5 5 
รวม 5 10 15 15 15 

ส าเร็จการศึกษา - - 5 5 5 
 

2.5.3  แบบ 2.2  
         จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบ 2.2 และจ านวนบัณฑิตท่ีคาด
ว่าจบการศึกษามีดังนี้ 
 

ขั้นป ี ปีการศึกษา 
 2560 2561 2562 2563 2564 

ปีที ่1 5 5 5 5 5 
ปีที ่2 - 5 5 5 5 

ปีที ่3 - - 5 5 5 
ปีที ่4 - - - 5 5 
รวม 5 10 15 20 20 

ส าเร็จการศึกษา - - - 5 5 



16 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
งบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจ าปี 2560-2564 

ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2.6.1  ประมาณการงบประมาณรายรับ  
 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1,200,000.00 2,400,000.00 3,600,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 
รวมรายรับ 1,200,000.00 2,400,000.00 3,600,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 

 
 
2.6.2  ประมาณการงบประมาณรายจ่าย  
 

รายละเอียดรายจ่าย ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. ค่าตอบแทน 240,000 350,000 350,000 530,000 530,000 
2. ใช้สอย 250,000 300,000 300,000 500,000 500,000 
3. วัสด ุ 200,000 250,000 250,000 300,000 300,000 
4. ครุภัณฑ์ 200,000 200,000 200,000 300,000 300,000 

รวมรายจ่าย 890,000 1,100,000 1,100,000 1,630,000 1,630,000 
 

2.6.3  ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต  
    ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต เป็นเงิน 181,428 บาทต่อคน โดยคิดจากรายจ่าย

รวมทั้ง 5 ปีการศึกษา เท่ากับ 6,350,000 บาท หารด้วยจ านวนนิสิตตามแผนรับนิสิต ทั้ง 5 ปีการศึกษา 
เท่ากับ 70 คน จะเท่ากับ 90,714 บาทต่อคน 
2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกิตระดับ
บัณฑิตศึกษา   
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 
     3.1.1 จ านวนหน่วยกิต         

          หลักสูตรแบบ 1.1   จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกิต 
   หลักสูตรแบบ 2.1   จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกิต 
   หลักสูตรแบบ 2.2   จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 75  หน่วยกิต 

 
 

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
 
 

รายการ 

เกณฑ์ ศธ. พ.ศ. 2558 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 
แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต 

1. งานรายวิชา (Course Work) - 12 24 - 12 27 
           1.1  วิชาบังคับ - – – - - 15 
           1.2  วิชาเลือก - – – - 12 12 
2. วิทยานพินธ ์ 48 36 48 48 36 48 
3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต - – – 3 3 6 
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกวา่ 48 48 72 48 48 75 

   

3.1.2.1 โครงสร้างหลักสูตรแบบ 1.1  
           จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า     48 หน่วยกิต 
            (1) วิทยานิพนธ์    48 หน่วยกิต                          
                           (Dissertation) 
                    (2) รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต      ไม่น้อยกว่า          3 หน่วยกิต   

นิสิตอาจได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมตามความเห็นชอบของ 
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์  โดยไม่นับหน่วยกิต 
                   
 3.1.2.2 โครงสร้างหลักสูตรแบบ 2.1 
           จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   48 หน่วยกิต 
    (1) งานรายวิชา  ไม่น้อยกว่า    12     หน่วยกิต 
      (1.1)  วิชาบังคับ        -  หน่วยกิต 
      (1.2)  วิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า    12 หน่วยกิต 
    (2) วิทยานิพนธ์     ไม่น้อยกว่า    36  หน่วยกิต 
                           (Dissertation) 
      (3) รายวิชาไม่นับหน่วยกิต   ไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต 
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3.1.2.3 โครงสร้างหลักสูตรแบบ 2.2 
           จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า    75 หน่วยกิต 
    (1) งานรายวิชา     ไม่น้อยกว่า     27    หน่วยกิต 
      (1.1)  วิชาบังคับ  ไม่น้อยกว่า    15 หน่วยกิต 
      (1.2)  วิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า     12 หน่วยกิต 
      (2) วิทยานิพนธ์           48  หน่วยกิต 
            Dissertation 
      (3) รายวิชาไม่นับหน่วยกิต   ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชา 
  3.1.3.1  กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 1.1 

(1)  วิทยานิพนธ์      จ านวน       48  หน่วยกิต 
     261694  วิทยานิพนธ์ 1  แบบ 1.1      6 หน่วยกิต 
                                   Dissertation 1, Type 1.1 
     261695  วิทยานิพนธ์  2  แบบ 1.1      6 หน่วยกิต 
                                        Dissertation 2, Type 1.1 

  261696  วิทยานิพนธ์  3  แบบ 1.1                  9 หน่วยกิต 
                Dissertation 3, Type 1.1 
  261697  วิทยานิพนธ์ 4   แบบ 1.1                  9 หน่วยกิต 
                Dissertation 4, Type 1.1 
  261698  วิทยานิพนธ์ 5   แบบ 1.1                  9 หน่วยกิต 
                Dissertation 5, Type 1.1 

         261699  วิทยานิพนธ์ 6   แบบ 1.1                  9 หน่วยกิต 
                          Dissertation 6, Type 1.1 
 

 (2) รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต    ไม่น้อยกว่า 3   หน่วยกิต 
  261691    สัมมนา 1                      1(0-2-1) 
       Seminar 1 
  261692    สัมมนา  2                      1(0-2-1) 
       Seminar 2 

  261693   สัมมนา 3               1(0-2-1) 
                     Seminar 3 

 นิสิตอาจได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมอีกตามความเห็นชอบของ 
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์  หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรของปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาฟิสิกส์ 
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3.1.3.2  กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.1 

(1)  งานรายวิชา    จ านวนไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
(1.1)  วิชาบังคับ     จ านวน       -  หน่วยกิต 

     (1.2)  วิชาเลือก    จ านวนไม่น้อยกว่า   12   หน่วยกิต 
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยสามารถเลือกคละ

กันได้ซึ่งต้องอยู่ภายใต้อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ดังต่อไปนี้ 
        261601  ทฤษฎีกลุ่ม                3(3-0-6) 
  Group Theory 

261611 สัมพัทธภาพพิเศษ               3(3-0-6) 
  Special Relativity 

261612 สมมาตรยวดยิ่ง                3(3-0-6) 
  Supersymmetry 
        261613 สัมพัทธภาพและกาลอวกาศ              3(3-0-6) 
  Relativity and Space-Time 
       261621  กลศาสตร์เชิงสถิติของเครือข่ายที่ซับซ้อน    3(3-0-6) 
  Statistical Mechanics of Complex Networks 

                  261631  การกระเจิงแสงและฟังก์ชันความสัมพันธ์    3(3-0-6) 
  Light Scattering and Correlation Function 
261632  หลักการวัดสเปกตรัมการเรืองแสง     3(3-0-6) 
  Principles of Fluorescence Spectroscopy 
261633  ทัศนศาสตร์ขั้นสูง       3(3-0-6) 

  Advanced Optics  
        261634 ทฤษฎีควอนตัมของแสง       3(3-0-6) 
  Quantum Theory of Light 
        261641   ทฤษฎีสนามควอนตัมขั้นสูง      3(3-0-6) 
  Advanced Quantum Field Theory 
        261642 ทฤษฎีเกจและอันตรกิริยาไฟฟูาอ่อน             3(3-0-6) 
  Gauge Theory and Electroweak Interaction  
        261643  รงคพลศาสตร์ควอนตัมและทฤษฎีสนามยังผล       3(3-0-6) 
            Quantum Chromodynamics and Effective Field Theories  
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                    261651 แบบจ าลองมาตรฐานและนอกเหนือ    3(3-0-6) 
  Standard Model and Beyond 
         261652 การชนไอออนหนักพลังงานสูง     3(3-0-6) 
  High Energy Heavy Ion Collisions         
        261661  ฟิสิกส์ของสารควบแน่นขั้นสูง              3(3-0-6) 
            Advanced Condensed Matter Physics 
        261662 ฟิสิกส์ของโครงสร้างระดับนาโน              3(3-0-6) 
  Physics of Nanostructures         

         261671  ฟิสิกส์ของระบบสุริยะ      3(3-0-6) 
            Physics of Solar System   
         261672   ฟิสิกส์อวกาศ        3(3-0-6) 
            Space Physics 
                  261673   ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ของดาวฤกษ์                   3(3-0-6) 
                               Stellar Astrophysics 
                  261674   ดาราศาสตร์ฟิสิกส์เหนือกาแล็กติก               3(3-0-6) 

                     Extragalactic Astrophysics 
        261675   เทคนิคทางดาราศาสตร์ฟิสิกส์        3(3-0-6) 

Astrophysical Techniques 
        261676  ฟิสิกส์ของระบบดาวคู่แบบใกล้ชิด      3(3-0-6) 

Physics of Close Binary Stars 
        261677   รังสีคอสมิกและฟิสิกส์อนุภาค        3(3-0-6) 

Cosmic Rays and Particle Physics 
         261681 ชีวฟิสิกส์ 1                3(3-0-6) 
  Biophysics 1 
        261682 ชีวฟิสิกส์ 2       3(3-0-6) 
  Biophysics 2    
        261690 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์      3(3-0-6) 
            Special Topics in Physics 

 
       (2) วิทยานิพนธ์       จ านวน   36   หน่วยกิต   
                   261790  วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1            3 หน่วยกิต 

  Dissertation 1, Type 2.1 
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                   261791  วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1            6 หน่วยกิต 

  Dissertation 2, Type 2.1 
                   261792  วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1            9 หน่วยกิต 

  Dissertation 3, Type 2.1 
                   261793  วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1            9 หน่วยกิต 
                  Dissertation 4, Type 2.1 
                   261794  วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1            9 หน่วยกิต 
                  Dissertation 5, Type 2.1 

 
(3) รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต   ไม่น้อยกว่า      3  หน่วยกิต 

                  261691  สัมมนา 1           1(0-2-1) 
  Seminar 1       

                  261692  สัมมนา 2       1(0-2-1) 
  Seminar 2 
261693 สัมมนา 3       1(0-2-1) 
  Seminar 3 

 

3.1.3.3  กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.2 
(1)   งานรายวิชา    จ านวนไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 
      (1.1)  วิชาบังคับ    จ านวน    15  หน่วยกิต  

261503 ระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 1   3(3-0-6) 
  Mathematical Methods for Physicists 1 
261512 พลศาสตร์แบบฉบับ      3(3-0-6) 
  Classical Dynamics  
261515 ทฤษฎีควอนตัม 1      3(3-0-6) 
  Quantum Theory 1 
261523 กลศาสตร์เชิงสถิติ      3(3-0-6) 

                               Statistical Mechanics              
                   261543 พลศาสตร์ไฟฟูาแบบฉบับ       3(3-0-6) 

           Classical Electrodynamics  
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                    (1.2)  วิชาเลือก    จ านวนไม่น้อยกว่า     12   หน่วยกิต 
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยสามารถเลือกคละ

กันได้ซึ่งต้องอยู่ภายใต้อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ดังต่อไปนี้ 
        261516 ทฤษฎีควอนตัม 2      3(3-0-6) 
  Quantum Theory 2 
        261601  ทฤษฎีกลุ่ม                3(3-0-6) 
  Group Theory 

261611 สัมพัทธภาพพิเศษ               3(3-0-6) 
  Special Relativity 

261612 สมมาตรยวดยิ่ง                3(3-0-6) 
  Supersymmetry 
        261613 สัมพัทธภาพและกาลอวกาศ              3(3-0-6) 
  Relativity and Space-Time 
       261621  กลศาสตร์เชิงสถิติของเครือข่ายที่ซับซ้อน    3(3-0-6) 
  Statistical Mechanics of Complex Networks 

                  261631  การกระเจิงแสงและฟังก์ชันความสัมพันธ์    3(3-0-6) 
  Light Scattering and Correlation Function 
261632  หลักการวัดสเปกตรัมการเรืองแสง     3(3-0-6) 
  Principles of Fluorescence Spectroscopy 
261633  ทัศนศาสตร์ขั้นสูง       3(3-0-6) 

  Advanced Optics  
        261634 ทฤษฎีควอนตัมของแสง       3(3-0-6) 
  Quantum Theory of Light 
        261641   ทฤษฎีสนามควอนตัมขั้นสูง      3(3-0-6) 
  Advanced Quantum Field Theory 
        261642 ทฤษฎีเกจและอันตรกิริยาไฟฟูาอ่อน             3(3-0-6) 
  Gauge Theory and Electroweak Interaction  
        261643  รงคพลศาสตร์ควอนตัมและทฤษฎีสนามยังผล       3(3-0-6) 
            Quantum Chromodynamics and Effective Field Theories  
        261651 แบบจ าลองมาตรฐานและนอกเหนือ    3(3-0-6) 
  Standard Model and Beyond 
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        261652 การชนไอออนหนักพลังงานสูง     3(3-0-6) 
  High Energy Heavy Ion Collisions         
        261661  ฟิสิกส์ของสารควบแน่นขั้นสูง              3(3-0-6) 
            Advanced Condensed Matter Physics 
        261662 ฟิสิกส์ของโครงสร้างระดับนาโน              3(3-0-6) 
  Physics of Nanostructures         

         261671  ฟิสิกส์ของระบบสุริยะ      3(3-0-6) 
            Physics of Solar System   
         261672   ฟิสิกส์อวกาศ        3(3-0-6) 
            Space Physics 
                  261673   ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ของดาวฤกษ์                   3(3-0-6) 
                               Stellar Astrophysics 
                  261674   ดาราศาสตร์ฟิสิกส์เหนือกาแล็กติก               3(3-0-6) 

                     Extragalactic Astrophysics 
        261675   เทคนิคทางดาราศาสตร์ฟิสิกส์        3(3-0-6) 

Astrophysical Techniques 
        261676  ฟิสิกส์ของระบบดาวคู่แบบใกล้ชิด      3(3-0-6) 

Physics of Close Binary Stars 
        261677   รังสีคอสมิกและฟิสิกส์อนุภาค        3(3-0-6) 

Cosmic Rays and Particle Physics 
         261681 ชีวฟิสิกส์ 1                3(3-0-6) 
  Biophysics 1 
        261682 ชีวฟิสิกส์ 2       3(3-0-6) 
  Biophysics 2    
        261690 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์      3(3-0-6) 

                      Special Topics in Physics 
 
                     (2)  วิทยานิพนธ ์    จ านวน  48  หน่วยกิต 
261795   วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2     6 หน่วยกิต 
   Dissertation 1, Type 2.2 
261796   วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2     6 หน่วยกิต 
   Dissertation 2, Type 2.2 
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261797   วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2     9 หน่วยกิต 
   Dissertation 3, Type 2.2  
261798   วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2     9 หน่วยกิต 
   Dissertation 4, Type 2.2 
261799   วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2     9 หน่วยกิต 
   Dissertation 5, Type 2.2 
261890   วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2     9 หน่วยกิต 

                              Dissertation 6, Type 2.2  
 

(3) รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต    ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 
261593 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Research Methodology in Science and Technology 

261691 สัมมนา 1      1(0-2-1) 
 Seminar 1       
261692 สัมมนา 2      1(0-2-1) 
 Seminar 2 
261693 สัมมนา 3      1(0-2-1) 

               Seminar 3 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
3.1.4.1  แผนการศึกษาแบบ 1.1 
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาต้น 

261694 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1              6 หน่วยกิต 
 Dissertation 1, Type 1.1 

261691  สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)               1(0-2-1) 
  Seminar 1 (Non-credit) 
      รวม          6   หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาปลาย 

261695 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1              6 หน่วยกิต 
 Dissertation 2, Type 1.1 

261692  สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)               1(0-2-1)  
  Seminar 2 (Non-credit) 
      รวม            6 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

261693  สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต)           1(0-2-1) 
                  Seminar 3 (Non-credit) 

261696        วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1              9 หน่วยกิต 
Dissertation 3, Type 1.1 

      รวม            9 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
261697 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1              9 หน่วยกิต 

 Dissertation 4, Type 1.1 
      รวม            9 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาต้น 

261698 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1              9 หน่วยกติ 
 Dissertation 5, Type 1.1 

      รวม                     9 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
261699 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1               9 หน่วยกิต 

 Dissertation 6, Type 1.1 
      รวม             9 หน่วยกิต 

 
 3.1.4.2   แผนการศึกษาแบบ 2.1 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาต้น 

261xxx           วชิาเลือก        3(3-0-6) 
          Elective Course  

261xxx           วิชาเลือก          3(3-0-6) 
  Elective Course  
261xxx   วิชาเลือก                                          3(3-0-6) 
   Elective Course 
      รวม            9 หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาปลาย 

261691  สัมมนา 1   (ไม่นับหน่วยกิต)      1(0-2-1)
  Seminar 1 (Non-credit) 
261xxx  วิชาเลือก        3(3-0-6) 
  Elective Course 
261790           วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1                             3 หน่วยกิต 
           Dissertation 1, Type 2.1 
      รวม            6 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

261692  สัมมนา 2  (ไม่นับหน่วยกิต)                1(0-2-1) 
  Seminar 2 (Non-credit) 
261791 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1              6 หน่วยกิต 

 Dissertation 2, Type 2.1 
      รวม                              6 หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาปลาย 

261693  สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต)       1(0-2-1) 
                  Seminar 3 (Non-credit) 

261792        วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1              9 หน่วยกิต 
                  Dissertation 3, Type 2.1 
      รวม           9  หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 
261793 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1              9 หน่วยกิต 
 Dissertation 4, Type 2.1 
      รวม                     9 หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาปลาย 

261794 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1              9 หน่วยกิต 
 Dissertation 5, Type 2.1 
                              รวม                                       9 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 



29 
 

3.1.4.3   แผนการศึกษาแบบ 2.2 
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 
261503   ระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 1                              3(3-0-6) 

   Mathematical Methods for Physicists 1 
261512   พลศาสตร์แบบฉบับ                                       3(3-0-6) 

  Classical Dynamics 
261515   ทฤษฎีควอนตัม 1                                     3(3-0-6) 
     Quantum Theory 1 
261xxx          วชิาเลือก          3(3-0-6) 
  Elective Course   
      รวม            12 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
261523           กลศาสตร์เชิงสถิติ       3(3-0-6) 

          Statistical Mechanics 
261543           พลศาสตร์ไฟฟูาแบบฉบับ       3(3-0-6) 

          Classical Electrodynamics 
261xxx          วชิาเลือก          3(3-0-6) 
  Elective Course 
261593   ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ไม่นับหน่วยกิต)           3(3-0-6) 
      Research Methodology in Science and Technology (Non-credit) 
261691     สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)   1(0-2-1) 
           Seminar 1 (Non-credit) 
      รวม            9 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 
261xxx           วิชาเลือก                                            3(3-0-6) 
    Elective Course 
261xxx           วิชาเลือก                                            3(3-0-6) 
    Elective Course 
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261692    สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)    1(0-2-1) 
           Seminar 2 (Non-credit) 
261795   วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2            6 หน่วยกิต 
   Dissertation 1, Type 2.2 
      รวม          12 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 
261693  สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกติ)       1(0-2-1) 

                  Seminar 3 (Non-credit) 
261796 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2             6 หน่วยกิต 
 Dissertation 2, Type 2.2 
      รวม           6 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาต้น 

261797 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2              9 หน่วยกิต 
 Dissertation 3, Type 2.2 
      รวม            9 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 
261798 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2              9 หน่วยกิต 
 Dissertation 4, Type 2.2 
      รวม            9 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาต้น 

261799 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2              9 หน่วยกิต 
 Dissertation 5, Type 2.2 
      รวม            9 หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาปลาย 

261890 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2              9 หน่วยกิต 
 Dissertation 6, Type 2.2 
      รวม            9 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
 
261503  ระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 1    3(3-0-6) 

 Mathematical Methods for Physicists 1 
พีชคณิตเชิงเส้น  เวกเตอร์  ตัวด าเนินการ  ระเบียบวิธีเมทริกซ์  สมการเชิงอนุพันธ์  

ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อนตัวเดียว  แคลคูลัสของเรซิดิว  แคลคูลัสของการแปรผัน  
Linear algebra, vectors operators, matrix methods, differential equations, 

functions of a complex variable, calculus of residues, calculus of variations.   
 
261512   พลศาสตร์แบบฉบับ       3(3-0-6) 

 Classical Dynamics 
กลศาสตร์ของระบบอนุภาค  พลังงานศักย์ที่ขึ้นกับความเร็ว หลักการของแฮมิลตันและ

แคลคูลัสของการแปรผัน ทฤษฎีบทอนุรักษ์และคุณสมบัติสมมาตร มุมออยเลอร์ การหมุนมุมจ ากัด        
เทนเซอร์โมเมนต์ความเฉื่อย สมการค่าเจาะจงและการแปลงไปสู่แกนมุขส าคัญ การแปลงเลอจองดร์และ
สมการสมการแฮมิลตัน  การแปลงแบบบัญญัติ วงเล็บปัวซง ทฤษฎีบทลียูวีลล์  ทฤษฎีแฮมิลตัน-ยาโคบีและ
ตัวแปรแอ็กชัน-แองเกิ้ล  วิธีการลากรางเจียนส าหรับระบบต่อเนื่อง  

Mechanics of a system of particles, velocity-dependent potential, Hamilton’s 
principle and the calculus of variations, conservation theorem and symmetry properties, 
Euler angles, finite rotations, inertia tensor, eigenvalue equations and principal axis 
transformation, Legendre transformations and Hamilton equations, canonical 
transformations, Poisson brackets, Liouville’s theorem, Hamilton-Jacobi theory and action-
angle variables, Lagrangian formulation for continuous systems. 
 
261515          ทฤษฎีควอนตัม 1       3(3-0-6)   

          Quantum Theory 1 
           พลศาสตร์ควอนตัม การประมาณดับเบิ้ลยูเคบี สมการโชรดิงเจอร์ 3 มิติ ในระบบที่ไม่ใช่

พิกัดคาร์ทีเซียน   การประยุกต์ขั้นต่อไปของทฤษฎีการรบกวน  ความสมมาตรในกลศาสตร์ควอนตัม  การ
รวมโมเมนตัมเชิงมุม 

    Quantum dynamics, WKB approximation, three-dimensional Schrödinger 
equation in non-cartesian coordinates, further applications of perturbation theory, 
symmetry in quantum mechanics, addition of angular momenta. 
 



32 
 

261516          ทฤษฎีควอนตัม  2       3(3-0-6)   
                     Quantum  Theory 2 
    สมการอินทิกรัลของการกระเจิงเนื่องจากศักย์  การประมาณแบบบอร์น  การวิเคราะห์คลื่น
ย่อย การเลื่อนเฟส  ทฤษฎีออพติคอล  โครงสร้างละเอียดและปรากฏการณ์ซีแมนประหลาด อันตรกิริยาของ
การ แผ่รังสีต่ออะตอม  สมการไคลน์กอร์ดอนและสมการดิแรก 
    Integral equation of potential scattering, Born approximation, partial-wave 
analysis, phase shifts, optical theorem, fine structure and anormalous Zeeman effect, 
interaction of radiation with atom, Klein Gordon and Dirac equation. 
 
261523   กลศาสตร์เชิงสถิติ          3(3-0-6) 

 Statistical Mechanics 
กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ สมการโบลต์ซมันน์ ทฤษฎีบทเอช การแจกแจงแบบแมกซ์เวลล์-

โบลต์ซมันน์  สถิติควอนตัม ระบบโบซอน ระบบเฟอร์มิ อันตรกิริยา วิธีการเชิงตัวเลข การกระจายไวเรียล 
มอนติคาร์โล การเปลี่ยนเฟสและฟังก์ชันเกี่ยวโยง  

  Laws of thermodynamics, Boltzmann equation, H-theorem, Maxwell-
Boltzmann distribution, quantum statistics, boson systems, fermi systems, interactions, 
numerical methods, virial expansion, Monte Carlo integration, phase transition and 
correlation functions 
 
261543         พลศาสตร์ไฟฟ้าแบบฉบับ       3(3-0-6) 

          Classical Electrodynamics  
          ปัญหาค่าขอบเขตในทางไฟฟูาสถิต ฟังก์ชันกรีน  ทฤษฎีแอ็ดดิชัน  แม่เหล็กสถิต  คลื่นแม่

เล็กไฟฟูา  สารไดอิเลคตริกและแม่เหล็ก  สมการแม็กซ์เวลล์  การไม่แปรเปลี่ยนและกฎการอนุรักษ์  
หลักการของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ  การแปลงลอเรนซ์  เวกเตอร์ 4 มิติ  เทนเซอร์สนามแม่เหล็กไฟฟูา 
                     Boundary-value problem in electrostatics, Green functions, addition 
theorem, magnetostatics, electromagnetic waves, dielectric and magnetic materials, 
Maxwell’s equations, invariance and conservation laws, the principle of special relativity, 
Lorentz transformation, 4-vectors, electromagnetic field tensor. 
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261593   ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              3(3-0-6) 
   Research Methodology in Science and Technology  

ความหมาย ลักษณะ และเปูาหมายการวิจัย กระบวนการวิจัย ประเภทการวิจัย การ
ก าหนดปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่าง
และรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การน าผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัย
เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Research definition, characteristics and goal, type and research process, 
research problem determination, variables and hypothesis, data collection, data analysis, 
proposal and research report writing, research evaluation, research application, ethics of 
researchers, and research techniques in science and technology 
 
261601   ทฤษฎีกลุ่ม        3(3-0-6)   

 Group Theory 
แนวคิดมูลฐานของทฤษฎีกลุ่มและการน าไปใช้ในฟิสิกส์แผนใหม่ ซึ่งนักศึกษาจะต้องใช้

ความรู้ วิธีการและแนวคิดท่ีถูกพัฒนาในกลศาสตร์ควอนตัม กลุ่มทีค่รอบคลุมเก่ียวกับการเรียงสับเปลี่ยนกลุ่ม 
กลุ่มยูนิทารีพิเศษ SU(N) กลุ่มเชิงตั้งฉาก SO(N) กลุ่มวิยุต กลุ่มโลเร็นตซ และกลุ่มปวงกาเร  
  The fundamental concepts of group theory and applications of various 
groups in modern physics, methods and concepts developed in quantum mechanics 
groups to be covered including permutation group, SU(N) group, SO(N) group, discrete 
group, Lorentz group and Poincare group.  
 
261611 สัมพัทธภาพพิเศษ        3(3-0-6) 
   Special Relativity 

ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษและการประยุกต์ใช้  การแปลงโลอเร็นตซและกลุ่มโลเร็นตซ การ
หดตัวของความยาวและการช้าลงของเวลา กาลอวกาศแบบมิงคอฟสกี ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ ความเร่งใน
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ความแปรปรวนร่วมของสมการแมกซ์เวล ผลเฉลยของแม่เหล็กไฟฟูา 
จลนพลศาสตร์ของการชนพลังงานสูง ตลอดจนแคลคูลัสของสปิเนอร์  

The theory of special relativity and applications, Lorentz transformations 
and Lorentz group, length contraction and time dilation, Minkowski spacetime,  Doppler 
effect, acceleration in special relativity, covariance of Maxwell’s equations, solutions of 
electrodynamics and kinetics of high energy collisions, and spinor calculus. 
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261612 สมมาตรยวดยิ่ง         3(3-0-6) 
   Supersymmetry 

สมมาตรยวดยิ่ง ลากรางเจียนสมมาตรยวดยิ่ง จุดก าเนิดของการท าลายสมมาตรยวดยิ่ง 
การท าลายสมมาตรยิ่งยวดละมุน แบบจ าลองมาตรฐานสมมาตรยวดยิ่งเล็กน้อย (เอ็มเอสเอสเอ็ม) แมส
สเปกตรัมของเอ็มเอสเอสเอ็ม ลักษณะเด่นเชิงการทดลองของสมมาตรยวดยิ่ง    

Supersymmetry, supersymmetric lagrangians, origins of supersymmetry 
breaking, soft supersymmetry breaking. Minimal supersymmetric standard model (MSSM), 
mass spectrum of the MSSM, experimental signatures for supersymmetry.  

 
261613 สัมพัทธภาพและกาลอวกาศ      3(3-0-6) 
   Relativity and Space-Time 

ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป เทนเซอร์และเรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ พัฒนาการของสมการสนาม
ของไอน์สไตน์ การยุบตัวเชิงโน้มถ่วง และฟิสิกส์ของหลุมด า พ้ืนฐานของจักรวาลวิทยา คอสมิกอินเฟลชัน 
การบรรยายเชิงควอนตัม การแผ่รังสีโน้มถ่วง 

The theory of general relativistic, tensor and differential geometry, 
development of Einstein’s field equations, gravitational collapse and black hole physics, 
fundamental cosmology, cosmic inflation, quantum description, and gravitational radiation. 
 
261621 กลศาสตร์เชิงสถิติของเครือข่ายที่ซับซ้อน     3(3-0-6) 
   Statistical Mechanics of Complex Networks 

เครือข่ายที่ซับซ้อน รูปแบบและความเสถียรของเครือข่าย เครือข่ายขนาดอิสระ เครือข่าย
โลกขนาดเล็ก การจัดกลุ่มเครือข่ายที่ซับซ้อน เครือข่ายโปรตีน การเติบโตของเครือข่าย เครือข่ายขนาดอิสระ
แบบทางตรงและทางอ้อม รูปแบบเครือข่ายล าดับชั้น โครงสร้างชุมชนในเครือข่าย การระบาดในเครือข่ายที่
ซับซ้อน 

Complex network, tomography and stability of complex network, scale-Free 
networks, small world networks, clustering in complex network, protein networks, growing 
networks, directed and non-directed scale-free networks, hierarchical network model, 
community structure in networks, epidemic spreading in complex networks. 
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261631    การกระเจิงแสงและฟังก์ชันความสัมพันธ์     3(3-0-6)  
   Light Scattering and Correlation Function 
  พ้ืนฐานทฤษฎีการกระเจิงแสง การผันผวนและการกระเจิงแสง การทดลองการกระเจิงแสง 
เทคนิคการตรวจวัดแสงกระเจิง แบบจ าลองอนุภาคทรงกลม การแพร่กระจายของอนุภาค สถิติโฟตอน 
ฟังก์ชันความสัมพันธ์ในเวลา การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระเจิงแสง    
  Basic theory of light scattering, fluctuations and light scattering, light 
scattering experiments, light scattering techniques, spherical particle model, distribution of 
particle, photon statistics, time correlation function, application of light scattering 
techniques. 
 
261632    หลักการวัดสเปกตรัมการเรืองแสง     3(3-0-6)  
   Principles of Fluorescence Spectroscopy 
  การเรืองแสง ต้นก าเนิดแสงและหัววัดแสง ตัวกรองแสง เครื่องมือส าหรับการวัดสเปกตรัม
การเรืองแสง สารเรืองแสง โดเมนเวลาในการวัดช่วงชีวิต โดเมนถี่ในการวัดช่วงชีวิต การตรวจวัดการเรือง
แสง การประยุกต์ใช้การวัดสเปกตรัมการเรืองแสง    
  Fluorescence, light source and detector, optical filters, instrumentation for 
fluorescence spectroscopy, fluorescence substance, time-domain lifetime measurements, 
frequency-domain lifetime measurements, fluorescence sensing, application of 
fluorescence spectroscopy. 
 
261633    ทัศนศาสตร์ขั้นสูง       3(3-0-6)  
   Advanced Optics 
  คลื่นแม่เหล็กไฟฟูา ความเข้มแสง การโพลาไรซ์ของแสง การกระจายสเปกตรัมแสง ทัศน
ศาสตร์เลเซอร์ การดูดกลืนแสง การปลดปล่อยแสง การเรืองแสง การวาวแสง การกระเจิงแสง และเทคนิค
การตรวจวัดแสง 

 Electromagnetic waves, light intensity, polarization, dispersion spectra, laser 
optics, light absorption, light emission, phosphorescence, fluorescentce light scattering and 
light detection techniques. 
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261634    ทฤษฎีควอนตัมของแสง       3(3-0-6)  
   Quantum Theory of Light 
  กฎการแผ่รังสีของพลังค์และสัมประสิทธิไอน์สไตน์ กลศาสตร์ควอนตัมของอันตรกิริยา
อะตอมและการแผ่รังสี สมบัติการกระเพ่ือมของแสงอลวน สนามการแผ่รังสีควอนไทซ์ อันตรกริยาของ
สนามควอนไทซ์กับอะตอม ทัศนศาสตร์โฟตอน การก่อก าเนิดและการขยายของแสงฟลูออเรสเซนซ์เร
โซแนนซ์และการกระเจิงแสง ทัศนศาสตร์ไม่เชิงเส้น 
  Plank’s radiation and Einstein coefficient, quantum mechanics of atomic 
interaction and radiation, the properties of turbulence light fluctuation, quantized radiation 
field, the interaction of quantized field and atom, photonics, generating and expansion of 
resonance fluorescence light and scattering, nonlinear optics. 
 
261641       ทฤษฎีสนามควอนตัมขั้นสูง      3(3-0-6) 

Advanced Quantum Field Theory  
ทฤษฎีสนามเกจ ทฤษฎีสนามเกจแบบไม่เป็นอาบีเลียน การปรับปรุงการรบกวนที่อันดับ

สูงสุดในทฤษฎีฟียกก าลังสาม รีนอร์มัลไลเซชัน รีนอร์มัลไลเซชันในคิวอีดี กลุ่มรีนอร์มัลไลเซชัน ทฤษฎีสนาม
ยังผล เสรีภาพในการก ากับและคิวซีดี ทฤษฎีไฟฟูาอย่างอ่อน กลไกของฮิกส์และทฤษฎีบทความสมมูล 

Gauge field theory, Non-Abelian gauge field theories, higher order 
perturbative corrections in 3  theory, renormalization, renormalization in QED, 
renormalization group, effective field theories, asymptotic freedom and QCD, electroweak 
theory, Higgs-mechanism and equivalence theorem. 
 
261642  ทฤษฎีเกจและอันตรกิริยาไฟฟ้าอ่อน                                        3(3-0-6) 

  Gauge Theory and Electroweak Interaction 
 หลักการเกจ การท าลายสมมาตรที่เกิดขึ้นเอง กลไกของฮิกส์ และอันตรกิริยาไฟฟูาอ่อนของ

แบบจ าลองมาตรฐาน กระบวนการอย่างอ่อนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ งครอบคลุมล าดับขั้นมวลนิวตริโนและ
การแกว่งกวัดนิวตริโน 

The gauge principles, spontaneous symmetry breaking, Higgs mechanism, 
and electroweak interactions of standard model, various weak processes, especially 
neutrino mass hierarchy and neutrino oscillations are covered. 
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261643  รงคพลศาสตร์ควอนตัมและทฤษฎีสนามยังผล                                    3(3-0-6) 
  Quantum Chromodynamics and Effective Field Theories 

 อันตรกิริยาแบบเข้ม บนพ้ืนฐานตัวแทนเชิงทฤษฎีที่เจิดจรัสที่สุดของมันรงคพลศาสตร์
ควอนตัม  (คิวซีดี)  อภิปรายการเชื่อโยงแบบเข้มระหว่างอันตรกิริยากับสมมาตร หัวข้อถูกครอบคลุมที่รวมถึง 
อันตรกิริยาที่พลังงานสูง  อันตรกิริยาควาร์ก–ควาร์ก อันตรกิริยาอิเล็กตรอน-ควาร์ก  การกระเจิงแบบ
ยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นของอิเล็กตรอน-โปรตอนฟิสิกส์ของฮาดรอนที่พลังงานต่ า ทฤษฎีสนามยังผลบน
พ้ืนฐานของคิวซีดีถูกแนะน า 

The strong interaction, based on its most promising theoretical candidate, 
Quantum Chromodynamics (QCD). The deep connection between interactions and 
symmetries is diacussed. The topics are covered include high-energy quark-quark 
interactions, electron-quark interactions, elastic-inelastic electron-proton scatterings as well 
as hadron physics at low-energies, effective field theories, based on QCD are introduced. 
 
261651  แบบจ าลองมาตรฐานและนอกเหนือ                                        3(3-0-6) 

  Standard Model and Beyond 
 อันตรกิริยาพ้ืนฐานทั้งสี่ในแบบจ าลองมาตรฐาน นอกเหนือแบบจ าลองมาตรฐาน  

ปรากฏการณ์ของนิวตริโนเช่นล าดับขั้นมวลและการแกว่งกวัด ทฤษฎีแห่งสรรพสิ่ง แบบจ าลองของนิวตริโนที่
เปลี่ยนไปมา การท านายอัตราการสลายเบต้าคู่ไร้นิวตริโนในแบบจ าลองต่างๆ 

The four fundamental interactions in the standard model, beyond standard 
model, the neutrino phenomenology such as mass hierarchy and oscillations, grand unified 

theory, seesaw models for neutrinos, predictions for the rate of neutrinoless double beta 
decay in various models. 
 
261652  การชนไอออนหนักพลังงานสูง                                          3(3-0-6) 

  High Energy Heavy Ion Collisions 
 ตัวแปรจลนศาสตร์ การชนนิวคลีออน-นิวคลีออน การชนนิวคลีออน-นิวคลีออนโดยวิธีแบบ

เข้ม การเกิดของอนุภาคในสนามเข้ม การเกิดอนุภาคในอิเล็กโทรไดนามิกส์สองมิติ แบบจ าลองเชือกแบบ
คลาสสิค ควาร์กกลูออนพลาสมา ทฤษฎีเกจผลึก สมการสถานะ สัญลักษณ์ส าหรับ ควาร์กกลูออนพลาสมา 

          Kinematic variables, nucleon-nucleon collisions, hard processes in nucleon-
nucleon collisions, particle production in a strong field, particle production in two-
dimensional  quantum electrodynamics, classical string model, quark gluon plasma, lattice 
gauge theory,  equation of state, signatures for the quark gluon plasma. 
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261661  ฟิสิกส์ของสารควบแน่นขั้นสูง                                             3(3-0-6) 

  Advanced Condensed Matter Physics 
 ฟิสิกส์ของสารควบแน่น ทฤษฎีการค านวณโครงสร้างแถบพลังงานอิเล็กตรอน การโดปสาร

กึ่งตัวน า ความบกพร่องและการเลื่อนชั้นในผลึก โฟนอนในผลึกสมบูรณ์และในผลึกที่มี ความบกพร่อง 
โครงสร้างผลึกควอนตัม การเปลี่ยนสถานะของสสาร สภาพแม่เหล็ก สภาพน าไฟฟูายวดยิ่ง สภาพของเหลว
ยวดยิ่ง ปรากฏการณ์ควอนตัมของฮอล์ล ระบบที่ไม่เป็นระเบียบ และการเปลี่ยนเฟสระหว่างโลหะกับฉนวน 

Condensed matter physics, theory of computing band structure, doping 
semiconductors, defect and dislocation, phonon in perfect crystal and phonon in crystal 
with defects, quantum structure, phase transitions, magnetism, superconductivity, 
superfluids, quantum Hall effect, disordered system, and metal-insulator transition. 
 
261662   ฟิสิกส์ของโครงสร้างระดับนาโน      3(3-0-6) 
  Physics of Nanostructures 

วิธีการสร้างโครงสร้างระดับนาโน ควอนตัมเวลล์ ไวร์และดอท   ความหนาแน่นของสถานะ 
ทฤษฎีของการดูดกลืนและการปลดปล่อย อัตตราการเปลี่ยนสถานะทางควอนตัม การขนส่งทางควอนตัม 
ตัวน าไฟฟูาระดับนาโน ความไม่ต่อเนื่องของความน าไฟฟูา ระดับพลังงานของแลนเดา สถานะขอบ ปรากฏ
การณ์ฮอลล์ทางควอนตัม 

Fabrication techniques for nanostructures, quantum well, wire, and dot, 
density of states, theory of absorption and emission, quantum transition rate, quantum 
transport, nano-scale conductors, conductance quantization, landau levels, edge states, 
quantum hall effect. 
 
261671          ฟิสิกส์ของระบบสุริยะ       3(3-0-6) 
           Physics of Solar System   

ฟิสิกส์อวกาศ บทน าเกี่ยวกับทฤษฎีพลังงาน การเคลื่อนที่ของอนุภาคเดี่ยวและอนุภาคที่ถูก
กักโดยสนามแม่เหล็กโลก แมกนีโตไฮโดรไดนามิกส์ ฟิสิกส์ของระบบสุริยะ ลมสุริยะ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างลม
สุริยะท่ีกับดาวเคราะห์และระบบสุริยะอ่ืน ทรงกลมสนามแม่เหล็ก 

Space physics, introduction to kinetic theory, single particle motion and 
geomagnetically trapped particles, magnetohydrodynamics, solar physics, the solar wind, 
the solar wind interaction with planets and other solar system bodies, the magnetosphere. 
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261672   ฟิสิกส์อวกาศ          3(3-0-6) 
           Space Physics 

พลาสมาในอวกาศ  อนุภาคท่ีมีประจุในสนามแม่เหล็ก  คลื่นพลาสมา  ทฤษฎีพลังงานจลน์  
ฟังก์ชันการกระจายตัว ทรงกลมสนามแม่เหล็กโลก  ทรงกลมสนามแม่เหล็กดาวเคราะห์  ความสัมพันธ์
ระหว่างระบบสุริยะและโลก  ดวงอาทิตย์และลมสุริยะ  อนุภาคพลังงานสูงในทรงกลมสุริยะ 

Plasma in space, charged particles in electromagnetic field, plasma wave, 
kinetic theory, the distribution function, terrestrial magnetosphere, planetary 
magnetosphere, solar-terrestrial relationships, the sun and solar wind, energetic particles in 
the Heliosphere. 
 
261673  ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ของดาวฤกษ์       3(3-0-6) 
                    Stellar Astrophysics 

แนวคิดพ้ืนฐานทางฟิสิกส์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ การก่อก าเนิดของดาวฤกษ์ การส่งถ่าย
พลังงานภายในดาวฤกษ์ บรรยากาศของดาวฤกษ์ โครงสร้างภายในของดาวฤกษ์ การสังเคราะห์ทางนิวเคลียร์
และวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ ซากของดาวฤกษ์ 

Basic concepts in physics and astrophysics, stellar formation, radiative 
transfer in stars, stellar atmosphere, stellar interiors, nucleosynthesis and stellar evolution, 
stellar remnants. 
 
261674  ดาราศาสตร์ฟิสิกส์เหนือกาแล็กติก       3(3-0-6) 

Extragalactic Astrophysics 
กาแล็กซี่ทางช้างเผือก การจ าแนกประเภทกาแล็กซี่ การก่อก าเนิดและวิวัฒนาการของกา

แล็กซี่ กระจุกและกลุ่มของกาแล็กซี่ กาแล็กซี่กัมมันต์  
The Milky Way galaxy, galaxy classification, galaxy formation and evolution, 

clusters and group of galaxies, active galactic nuclei. 
 
261675  เทคนิคทางดาราศาสตร์ฟิสิกส์        3(3-0-6) 

Astrophysical Techniques 
กล้องโทรทรรศน์ ดาราศาสตร์ว่าด้วยต าแหน่ง การวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อน โฟโตเม

ตรี สเปกโตรสโคปี 
Telescopes, positional astronomy, error analysis, photometry, spectroscopy. 
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261676  ฟิสิกส์ของระบบดาวคู่แบบใกล้ชิด      3(3-0-6) 
Physics of Close Binary Stars 
ดาวคู่แบบใกล้ชิด การเคลื่อนที่ในวงโคจรของสองวัตถุ การหาค่าคาบของวงโคจร 

แบบจ าลองของโรชช์และการแลกเปลี่ยนมวลสาร การพอกพูนมวลสารในระบบดาวคู่ 
Close binary systems, two-body orbital motion, the determination of orbits, 

Roche model and mass exchange, accretion in binary systems. 
 

261677  รังสีคอสมิกและฟิสิกส์อนุภาค             3(3-0-6) 
Cosmic Rays and Particle Physics 
รังสีคอสมิก ฟิสิกส์อนุภาค ฮาดรอนและโฟตอน ข้อมูลเครื่องเร่งอนุภาค มิวออน นิวตริโน 

การเคลื่อนที่ รังสีแกมมาและปฏิอนุภาคโปรตอน  การเร่ง  ข้อมูลรังสีฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ฝนอนุภาคใน
อากาศ ฝนรังสีคอสมิก ฝนแม่เหล็กไฟฟูาในอากาศ 

Cosmic rays, particle physics, hadrons and photons, accelerator data, 
muons, neutrinos, propagation, gamma rays and antiprotons, acceleration, astrophysics 
beam dumps, air showers, cosmic rays showers, electromagnetic air shower 
 
261681   ชีวฟิสิกส์ 1             3(3-0-6) 

 Biophysics 1 
  ชีวฟิสิกส์เบื้องต้น โครงสร้างโมเลกุลของระบบชีววิทยา พันธะระหว่างโมเลกุล การเคลื่อนที่
ของโมเลกุลโดยความร้อน ปรากฎการณ์และเยื่อหุ้มที่พ้ืนผิว พลังงานและพลศาสตร์ของระบบทางชีววิทยา 

Introduction of biophysics, molecular structure of biological systems, 
Intramolecular bonds, thermal molecular movement, interfacial phenomena and 
membranes, and energetics and dynamics of biological systems.  
 
261682   ชีวฟิสิกส์ 2        3(3-0-6) 

 Biophysics 2 
  ปัจจัยทางฟิสิกส์ต่อสิ่งแวดล้อม อุณหภูมิ ความดัน กลไกการสั่น จลน์ของระบบชีววิทยา 
ระบบของเมตาบอลิซึมและการขนส่ง แบบจ าลองของกระบวนการทางชีววิทยา 

Physics factors of the environment, temperature, pressure, mechanical 
oscillations, kinetics of biological systems, systems of metabolism and transport and model 
approaches to some complex biological process.  
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261690   หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์       3(3-0-6) 
 Special Topics in Physics 

  หัวข้อที่เลือกสรรพิเศษทางฟิสิกส์ที่อยู่ในความสนใจ 
Special topics of current interest in physics.  

 
261691 สัมมนา 1        1(0-2-1)   
                    Seminar 1 

อภิปรายและเสนอรายงานบทความทางวิชาการ หรือความรู้ที่ทันสมัยทางฟิสิกส์ 
Discussing and proposing linearly physics papers in physics. 

261692 สัมมนา 2        1(0-2-1)                                                              

Seminar 2 
อภิปรายและเสนอรายงานในหัวข้อเกี่ยวกับรายงานการวิจัยทางฟิสิกส์  
Discussing and proposing physics research topics.  

261693 สัมมนา 3        1(0-2-1)                                                              

Seminar 3 
อภิปรายและเสนอรายงานในหัวข้อเกี่ยวกับรายงานการวิจัยทางฟิสิกส์เชิงบูรณาการ  
Discussing and proposing integrated physics research topics. 
 

261694          วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1 6 หน่วยกิต 
             Dissertation 1, Type 1.1 

                     ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ ค้นคว้า ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก าหนด
ประเด็นโจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์ 

Study the elements of thesis, review literature and related research, and 
determine thesis title. 

 
261695            วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1 6 หน่วยกิต 

               Dissertation 2, Type 1.1 
 พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเก่ียวกับวิทยานิพนธ์ (Concept Paper) และจัดท า

ผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 Develop concept paper and prepare the summary of literature and related 

research synthesis. 
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261696 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1 9 หน่วยกิต 

 Dissertation 3, Type 1.1 
 พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย  จัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์   เ พ่ือน าเสนอต่อ
คณะกรรมการ 

Develop research instruments and research methodology, and prepare 
thesis proposal in order to present it to the committee. 
 
261697 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1 9 หน่วยกิต 

 Dissertation 4, Type 1.1 
เก็บรวบรวมข้อมูล รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
Collect data and report the progress of the thesis to the thesis advisor. 

 
261698 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1 9 หน่วยกิต 

 Dissertation 5, Type 1.1 
 วิเคราะห์ข้อมูล จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง  

Analyze data and prepare a draft of the thesis. 
 
261699 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1 9 หน่วยกิต 

 Dissertation 6, Type 1.1 
จัดท าวิทยานิพนธ์สมบูรณ์และบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ส าเร็จ

การศึกษา   
Prepare full-text thesis and research ariticle in order to get published 

according to the graduation criteria. 
 

261790 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1 3 หน่วยกิต 
 Dissertation 1, Type 2.1 

ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ ค้นคว้า ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก าหนด
ประเด็นโจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์  

Study the elements of thesis, review literature and related research, and 
determine thesis title. 
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261791 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1 6 หน่วยกิต 
 Dissertation 2, Type 2.1 

พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเก่ียวกับวิทยานิพนธ์ (Concept Paper) และจัดท า
ผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

Develop concept paper and prepare the summary of literature and related 
research synthesis. 

 
261792 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1 9 หน่วยกิต 

 Dissertation 3, Type 2.1 
พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย จัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์   เ พ่ือน าเสนอต่อ

คณะกรรมการ 
Develop research instruments and research methodology and prepare 

thesis proposal in order to present it to the committee. 
 

261793 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1 9 หน่วยกิต 
 Dissertation 4, Type 2.1 

เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง 
Collect data, analyze data, and prepare a draft of the thesis. 

 
261794 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1 9 หน่วยกิต 

 Dissertation 5, Type 2.1 
จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ส าเร็จ

การศึกษา 
 Prepare full-text thesis and research ariticle in order to get published 
according to the graduation criteria. 
 
261795 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2 6 หน่วยกิต 

 Dissertation 1, Type 2.2 
ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ ค้นคว้า ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก าหนด

ประเด็นโจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
Study the elements of thesis, review literature and related research, and 

determine thesis title. 
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261796 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2 6 หน่วยกิต 
 Dissertation 2, Type 2.2 

พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเก่ียวกับวิทยานิพนธ์ (Concept Paper) และจัดท า
ผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

Develop concept paper and prepare the summary of literature and related 
research synthesis. 

 
261797 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2 9 หน่วยกิต 

 Dissertation 3, Type 2.2 
พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย จัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์   เ พ่ือน าเสนอต่อ

คณะกรรมการ 
Develop research instruments and research methodology and prepare 

thesis proposal in order to present it to the committee. 
 

261798 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2 9 หน่วยกิต 
 Dissertation 4, Type 2.2 

เก็บรวบรวมข้อมูล รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
Collect data and report the progress of the thesis to the thesis advisor. 

 
261799 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2 9 หน่วยกิต 

 Dissertation 5, Type 2.2 
วิเคราะห์ข้อมูล จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง  
Analyze data and prepare a draft of the thesis. 

 
261890 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2 9 หน่วยกิต 

 Dissertation 6, Type 2.2 
จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ส าเร็จ

การศึกษา 
Prepare full-text thesis and research ariticle in order to get published 

according to the graduation criteria. 
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชา  ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น 2 ชุด ๆ ละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้ 
เลขสามตัวแรก  เป็น กลุ่มเลขประจ าสาขาวิชา 

  261  หมายถึง  สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
  เลขรหัสตัวแรก (หลักร้อย)   แสดงถึงระดับชั้นปีที่เปิดสอน 
          เลขรหัสตัวกลาง (หลักสิบ)    แสดงถึงกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 

เลข  0  หมายถึง    ฟิสิกส์พื้นฐาน วิธีเชิงฟิสิกส์ทดลอง ทฤษฎีและค านวณ คณิตศาสตร์ 
เลข  1  หมายถึง    กลศาสตร์คลาสสิก กลศาสตร์ควอนตัม ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   
เลข  2  หมายถึง    อุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์เชิงสถิติและระบบซับซ้อน 
เลข  3  หมายถึง    คลื่น การสั่นสะเทือน เสียง ทัศนศาสตร์ เลเซอร์  
เลข  4  หมายถึง    ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟูา ทฤษฎีเกจและทฤษฎีสนาม 
เลข  5  หมายถึง    ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์อนุภาคและฟิสิกส์พลังงานสูง   
เลข  6  หมายถึง    สมบัติของสสาร ฟิสิกส์สถานะของแข็งและฟิสิกส์ของวัสดุ       
เลข  7  หมายถึง    ฟิสิกส์ดาราศาสตร์และจักรวาลวิทยา 
เลข  8  หมายถึง    ฟิสิกส์ของอะตอมและโมเลกุล สเปคโทรสโคปีและฟิสิกส์พลาสมา         
เลข  9  หมายถึง    สัมมนาฟิสิกส์ หัวข้อพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

            เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึง  ล าดับที่รายวิชาตามเลขรหัสตัวกลาง  
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3.2 ช่ือ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวชิาการ คุณวุฒิ สาขาวชิา 
 

ส าเร็จการศึกษา
จากสถาบัน 

 
ประเทศ 

 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวน ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน เมื่อเปิดหลักสูตรน้ี 
 

1 
 

นางสาวฑิราณี  ข าล้ าเลิศ 
 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

วท.ด. 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

 

ฟิสิกส์  
 

ฟิสิกส์  
 

ฟิสิกส์ 

 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 

นเรศวร 

 

ไทย 
 

ไทย 
 

ไทย 

 

2542 
 

2539 
 

2536 

 
 

6 

 

 
 

6 

 

2 
 

นายนัฏพงษ์  ยงรัมย ์
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

วท.ด. 
 

วท.ม. 

 
ฟิสิกส์ 

 
ฟิสิกส์  

 
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 

 
 

ไทย 
 

ไทย 

 
 

2549 
 

2544 

 

 
           6 

 

 
 
 

6 

 

   วท.บ. ฟิสิกส์  มหาวิทยาลัย ไทย 2542   
           ขอนแก่น     

3 

 

นางสาวอมรรัตน์  อังเวโรจน์วิทย ์
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

Ph.D. 
 

Physics  

 

University of 
Warwick 

 
 

อังกฤษ 
 

 
 

2550 

 
 

6 

 

 
 

6 

 

 
  วท.ม. ฟิสิกส์  มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ 
ไทย 2541   

 
  วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร 
ไทย 2538   
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3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห์) 

ปัจจุบัน 
เมื่อเปิด
หลักสูตร 

1 นายธีระชยั  บงการณ์ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
วท .ม.  
วท .บ.  

Materials Science 
ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2548 
2541 
2536 

6 

 
6 

 

2 นายสมชาย  กฤตพลวิวัฒน ์
 

รองศาสตราจารย ์ วท .ม.  
วท .บ.  

เทคโนโลยีพลังงาน 
ฟิสิกส์ 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

ไทย 
ไทย 

2537 
2534 

6 

 
6 

 

3 นายอนุชา  แกว้พูลสุข 
 

รอง 
ศาสตราจารย ์

 

ปร .ด.  
 

วศ .ม.  
 

วท .บ.  

วิศวกรรมไฟฟูา 
 
วิศวกรรมไฟฟูา 
 
ฟิสิกส์-คอมพิวเตอร์และ
อิเล็กทรอนิกส ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ไทย 
 

ไทย 
 

ไทย 

2551 
 

2544 
 

2540 

6 

 
6 

 

4 นายเกรียงศักดิ์  พรมภกัดิ ์
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร .ด.  
วท .ม.  
วท .บ.  

ฟิสิกส์ประยกุต ์
ฟิสิกส์ประยกุต ์
ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2556 
2547 
2544 

6 

 
6 

 

5 นายคเชนทร์  แดงอุดม 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท .ด.  
วท .ม.  
วท .บ.  

ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2552 
2546 
2544 

6 

 
6 

 

6 นางสาวฉันทนา  พันธุ์เหล็ก 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร .ด.  
วท .ม.  
วท .บ.  

เทคโนโลยีพลังงาน 
ฟิสิกส์ประยกุต ์
ฟิสิกส์ 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2551 
2547 
2544 

6 

 
6 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห์) 

ปัจจุบัน 
เมื่อเปิด
หลักสูตร 

7 นางชมพูนุช  วรางคณากูล 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
วท .ม.  
วท .บ.  

Materials Science 
ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มศว. พิษณุโลก 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2549 
2541 
2530 

6 

 
6 

 

8 นางสาวฑิราณี ข าล้ าเลิศ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท .ด.  
วท .ม.  
วท .บ.  

ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2549 
2539 
2536 

6 

 
6 

 

9 นางสาวนุชจิรา  ดีแจ้ง 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
วท .ม.  
วท .บ.  

Materials Science 
ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2554 
2543 
2538 

6 

 
6 

 

10 นายนัฏพงษ์  ยงรัมย ์
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท .ด.  
วท .ม.  
วท .บ.  

ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 

ม.เทคโนโลยีสุรนารี 
ม.เทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2549 
2544 
2542 

6 

 
6 

 

11 นายบัณฑูร  เวยีงมูล 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร .ด.  
วท .ม.  
วท .บ.  

เทคโนโลยีพลังงาน 
เทคโนโลยีพลังงาน 
ฟิสิกส์ 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2557 
2539 
2535 

6 

 
6 

 

12 นางสาวพรรัตน์  ศรีสวัสดิ ์
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท .ด.  
วศ .ม.  
วท .บ.  

ฟิสิกส์ 
นิวเคลียร์เทคโนโลยี 
ฟิสิกส์ 

ม.เทคโนโลยีสุรนารี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2549 
2539 
2535 

6 

 
6 

 

13 นางสาววราภรณ์  รัตตนงพิสัตย์      
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
วท .ม.  
วท .บ.  

Built Environment 
เทคโนโลยีพลังงาน 
ฟิสิกส์ 

U. Nottingham 
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อังกฤษ 
ไทย 
ไทย 

2551 
2540 
2538 

6 

 
6 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห์) 

ปัจจุบัน 
เมื่อเปิด
หลักสูตร 

14 นายวันชยั   ขันนาม 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร .ด.  
 

วท .ม.  
 

วท .บ.  

ฟิสิกส์ประยกุต ์
 
ฟิสิกส์ประยกุต ์

 
ฟิสิกส์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ไทย 
 

ไทย 
 

ไทย 

2551 
 

2545 
 

2542 

6 

 
6 

 

15 นายศราวุฒิ  เถื่อนถ้ า 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
วท .ม.  
วท .บ.  

Materials Science 
ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2551 
2543 
2539 

6 

 
6 

 

16 นางสาวศิรินุช  จินดารักษ ์
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร .ด.  
วท .ม.   
วท .บ.  

เทคโนโลยีพลังงาน 
เทคโนโลยีพลังงาน 
ฟิสิกส์ 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี
มศว. พิษณุโลก 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2543 
2536 
2531 

6 

 
6 

 

17 นายสมชาย  เจยีจิตต์สวัสดิ ์
 

ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย ์

D.Eng 
วท .ม.  
วท .บ.  

Mechanical Engineering 
เทคโนโลยีพลังงาน 
ฟิสิกส์ 

U.Massachusetts Lowell 
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สหรัฐอเมริกา 
ไทย 
ไทย 

2551 
2542 
2540 

6 

 
6 

 

18 นายสมชาย  มณวีรรณ์ 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร .ด.  
วท .ม.  
คอ .บ.  

เทคโนโลยีพลังงาน 
การจัดการพลังงาน 
วิศวกรรมเครื่องกล 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2547 
2543 
2540 

6 

 
6 

 

19 นายอนันตชยั  สวุรรณาคม 

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

วท .ม.  

 

วท .บ.  

ฟิสิกส์ประยกุต ์

 

ฟิสิกส์ประยกุต ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณ

ทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณ

ทหารลาดกระบัง 

ไทย 

 

ไทย 

2546 

 

2543 

6 

 
6 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห์) 

ปัจจุบัน 
เมื่อเปิด
หลักสูตร 

20 นางสาวอมรรัตน ์อังเวโรจน์วิทย ์
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
วท .ม.  
วท .บ.  

Physics 
ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 

University of Warwick 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สหรัฐอเมริกา 
ไทย 
ไทย 

2550 
2541 
2538 

6 

 
6 

 

21 นายอรรถพล อ่ าทอง 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
      วท.บ. 

ฟิสิกส์  
ฟิสิกส์ 

University of Bath 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อังกฤษ 
ไทย 

 

2553 
2549 

6 

 
6 

 

22 นางอัมพร  เวยีงมูล 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
วศ.ม. 
วท .บ.  

Materials Science 
เทคโนโลยีวัสด ุ
ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2548 
2540 
2535 

6 

 
6 

 

23 นายเอก  จันตะ๊ยอด 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท .ด.  
วท .บ.  

ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ไทย 
ไทย 

2555 
2548 

6 

 
6 

 
24 นายทนงศักดิ์  โนไชยา 

 
อาจารย ์ ปร .ด.  

วท .ม.  
วท .บ.  

วัสดุศาสตร์ 
วัสดุศาสตร์ 
วัสดุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2555 
2549 
2546 

6 

 
6 

 

25 นายทีปานีส   ชาชิโย 
 

อาจารย ์ Ph.D. 
B.A. 

Physics 
Physics 
 

Purdue University 
Washington University in St.Louis 

สหรัฐอเมริกา 
สหรัฐอเมริกา 

2548 
2543 

6 

 
6 

 

26 นางสาวศศิพร  ประเสริฐปาลิฉัตร 
 

อาจารย ์ Ph.D. 
วท .บ.  

 

Materials Science 
ฟิสิกส์ 

Oregon State University 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สหรัฐอเมริกา 
ไทย 

2558 
2551 

6 

 
6 

 

27 นางสาวสุดารัตน์  ชาติสุทธ ิ
 

อาจารย ์ ปร .ด.  
วท .ม.  
วท .บ.  

ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2555 
2550 
2547 

6 

 
6 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห์) 

ปัจจุบัน 
เมื่อเปิด
หลักสูตร 

28 นายอรรถกร  ทองทา 
 

อาจารย ์ ปร .ด.  
วท .ม.  
วท .บ.  

ฟิสิกส์ประยกุต ์
ฟิสิกส์ประยกุต ์
ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2557 
2554 
2552 

6 

 
6 

 

 
* ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา ระบุในภาคผนวก



52 
 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ความเชี่ยวชาญ คุณวุฒิ สถาบัน 
1 ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน ฟิสิกส์ของแข็ง Ph.D. (Physics) สสวท. 
2 ศ.ดร.เอด็วารด์ เบิร์ก มานเูกียน ทฤษฎีสนามควอนตมั Ph.D. (Physics) วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับ

รากฐาน ม.นเรศวร 
3 รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ดาราศาสตร ์ M.Sc. (Astronomy) สถาบันวิจัยดาราศาสตร ์
4 รศ.ดร.บุรินทร์ ก าจดัภัย จักรวาลวิทยา Ph.D. (Cosmology) วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับ

รากฐาน ม.นเรศวร 
5 ผศ.ดร.ชรินทร์ โหมดชัง ชีวฟิสิกส์ Ph.D. (Physics) ม.มหิดล 
6 ผศ.ดร.อายุทธ ลิ้มพริัฒน ์ ฟิสิกส์อนุภาค วท.ด.(ฟิสิกส์) ม.เทคโนโลยสีุรนาร ี
7 ผศ.ดร.อุดม ทิพยราช นาโนฟิสิกส ์ Ph.D. (Physics) ม.อุบลราชธาน ี
8 ดร.ธีรภาพ ฉันทวัฒน ์ ฟิสิกส์ดาราศาสตร ์ Ph.D. (Astrophysics) วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับ

รากฐาน ม.นเรศวร 
9 ดร.พิเชฐ วณิชชาพงศ์เจรญิ ทฤษฎีสตริง Ph.D. (Mathematical Sciences) วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับ

รากฐาน ม.นเรศวร 
10 ดร.ไพศาล การถาง ชีวฟิสิกส์ Ph.D. (Physics) ม.เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
11 ดร.เสกสรร สุขะเสนา ทฤษฎีสนามควอนตมั Ph.D. (Physics) วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับ

รากฐาน ม.นเรศวร 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

ไม่มี 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

เป็นการศึกษาวิจัยในหัวข้อทางฟิสิกส์ ที่ให้องค์ความรู้อย่างลึกซึ้งและลุ่มลึก ทั้งนี้ภายใต้การดูแล
และให้ค าปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษา และมีขอบเขตงานวิจัยที่สามารถท าให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่
ก าหนดตามหลักสูตร 
 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาทั้งหลักการและทฤษฎีอย่างลึกซึ้ง รวมถึง

มีความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติซึ่งมีผลกระทบต่อสาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาที่เกี่ยวข้อง นิสิตสามารถพัฒนานวัตกรรมหรือ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานวิจัย โดยสามารถออกแบบและด าเนินโครงการวิจัยที่ใช้
ความรู้ระดับสูงในสาขาวิชาที่ได้ศึกษาและสามารถบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม นอกจากนี้นิสิต
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สามารถคัดสรรและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี เพ่ือน ามาแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนสูงด้วยตนเอง 
โดยกระบวนการทั้งหมดอยู่บนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ นิสิตสามารถ
แสดงความคิดเห็นและสื่อสารกับบุคคลกลุ่มต่างๆทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
 

5.3 ช่วงเวลา  
5.3.1 แบบ 1.1 เริ่มในภาคการศึกษาต้นของปีการศึกษาที่ 1 
5.3.2 แบบ 2.1 เริ่มในภาคการศึกษาปลายของปีการศึกษาที่ 1 
5.3.3 แบบ 2.2  เริ่มในภาคการศึกษาต้นของปีการศึกษาท่ี 2 

5.4 จ านวนหน่วยกิต  
5.4.1 แบบ 2.1      วิทยานิพนธ์   36 หน่วยกิต 
5.4.2 แบบ 1.1 และ แบบ 2.2    วิทยานิพนธ์   48 หน่วยกิต 
 

5.5 การเตรียมการ  
 5.5.1 จัดประชุมชี้แจงนิสิตใหม่ให้เข้าใจถึงกระบวนการเรียนในระดับดุษฎีบัณฑิต 
 5.5.2 วางแผนและปฏิบัติการเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรการวิจัยส าหรับนิสิตให้เหมาะสม 

5.5.3 วางแผนและปฏิบัติการ ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนิสิต 
ให้ได้ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยได้ก าหนด 

5.5.4 วางแผนและปฏิบัติการเพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตให้เป็นไป
ตามกรอบเวลา โดยมีกรรมการที่ปรึกษาและ คณาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นผู้ก ากับดูแล 

 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
- ก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
- แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
- สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ภายใต้ความเห็นชอบของ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
- อนุมัติให้ท าวิจัยโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
- ด าเนินการวิจัย 
- กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณาจารย์ประจ าหลักสูตร ติดตามความก้าวหน้าในการท า

วิทยานิพนธ์ 
- กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณาจารย์ประจ าหลักสูตร ติดตามความก้าวหน้าในการ

เผยแพร่ผลงานในวิทยานิพนธ์ ให้ได้ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
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- เผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของวิทยานิพนธ์ ในที่ประชุมวิชาการหรือ วารสารวิชาการทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมและตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดขึ้น 

- สอบวัดคุณสมบัติ ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
- สอบปูองกันวิทยานิพนธ์ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
- ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์โดยบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมเอกสารหลักฐานการเผยแพร่ผลการวิจัย ซึ่ง

เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ 
- ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แก่บัณฑิตวิทยาลัย 
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 หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนิสิต 
- ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบและ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

- กระตุ้นและส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา 
รวมถึงการบริหารจัดการในห้องปฏิบัติการตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากอาจารย์ที่ปรึกษา มีกิจกรรมน าเสนอและ
อภิปรายผลงานวิจัยในชั้นเรียนสัมมนา เพื่อส่งเสริมให้นิสิต
มีภาวะผู้น าทางความคิดกล้าแสดงออก และมีความ
รับผิดชอบต่อผลงานที่น าเสนอ 
- มีกติกาท่ีจะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรง
เวลาเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น 

-ด้านวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างชาติมาสอนในวิชาทาง
ฟิสิกส์ที่ทันสมัยทั้งด้านทฤษฎีและประยุกต์ 
- ให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับกระบวนการ
เรียนการสอน 
- จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม
ประชุมวิชาการทางฟิสิกส์ในระดับชาติเป็นประจ าทุกปี 

-ด้านความสามารถด้านการวิจัย - สนับสนุนเงินรางวัลให้กับนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย/
วิทยานิพนธ์ ตีพิมพ์ในวารสารทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 
- สนับสนุนงบประมาณให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุม/
น าเสนอผลงานวิชาการภายในประเทศ 
- สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าวิจัย 
เช่น มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต พร้อม
เครื่องพิมพ์ ในห้องพักท างานของนิสิตปริญญาเอก 
- จัดอบรมให้นิสิตเรียนรู้การค้นคว้าผลงานวิชาการและ
วิจัยจากฐานข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความรู้
ทางด้านฟิสิกส์กับศาสตร์อื่น เพ่ือประยุกต์ และ/หรือสร้าง
นวัตกรรม   ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ 
คุณภาพชีวิตของประชาชน 



56 
 

- ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคมและจรรยาบรรณ
เกี่ยวกับวิชาชีพ 

- ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิค
การเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและการวางตัว
ในการท างานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

นิสิตต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม นอกจากนั้นสาขาวิชาฟิสิกส์ยังมีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
องค์ความรู้ใหม่ท่ีตอบค าถามหรือปัญหาที่สนใจ หรือได้ข้อค้นพบใหม่ หรือแนวทางใหม่ที่ใช้แก้ปัญหา จนถึง
ได้รายงานผลการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย ต้องไม่มีการละเมิดสิทธิความเป็นผู้นิพนธ์ คือต้องใส่ชื่อผู้มี
ส่วนร่วมในการผลิตผลงานวิจัยให้ครบถ้วน ไม่เพ่ิมเติมชื่อผู้ที่มิได้มีคุณสมบัติเป็นผู้นิพนธ์เข้าไป นอกจากนี้
ต้องไม่น าแนวคิด งานหรือผลงานของผู้อื่นไปใช้เสมือนว่าเป็นของตนเองโดยไม่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาหรือ
ให้เกียรติเจ้าของเดิม 

นิสิตจึงจ าเป็นต้องมีความซี่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน  เพ่ือให้นิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ที่ศึกษา ได้แก่ 

1. มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ

และวิชาชีพ 
3. สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม ยุติธรรม และชัดเจน โดยค านึงถึงความรู้สึกของบุคคลอ่ืน 
4. มีภาวะผู้น าในการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ได้อย่างเหมาะสม 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1. บรรยายและอภิปราย โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาเช่นการอ้างอิง

ผลงานวิชาการให้ถูกต้องและครบถ้วน และน าเสนอผลงานให้ถูกต้อง 
2. มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นรายบุคคล 
3. จัดกิจกรรมสัมมนาเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมการเป็นนักวิจัย 
4. จัดโครงการพัฒนาแนวคิดด้านจิตอาสา ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี รวมทั้งการรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้อื่น 
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2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1. มีการประเมินการใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมในการแก้ปัญหาที่น าเสนอ 
2. มีการประเมินในวิชาสัมมนาและวิชาอ่ืนๆในเรื่องการอ้างอิงที่ถูกต้องและข้อมูลที่

ถูกต้อง 
3. ตรวจสอบการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตอย่างใกล้ชิดและควบคุมให้เป็นไปตามหลัก

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการท าวิจัย 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

นิสิตต้องมีความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์  มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้น
ต้องเป็นสิ่งที่นิสิตต้องรู้เพ่ือใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่ง
ต่อไปนี้ 

1. มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา  ทั้งหลักการและทฤษฎีอย่างถ่องแท้ 
2. สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 
3. สามารถพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาได้ 
4. สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรียน  ตลอด

ระยะเวลาที่นิสิตอยู่ในหลักสูตร 
 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นไปในลักษณะที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการ

บรรยายถึงเนื้อหาหลักของแต่ละวิชา  ส่งเสริมให้ผู้เรียนท าการค้นคว้า  เรียนรู้และท าความเข้าใจประเด็น
ต่างๆ ด้วยตนเอง นอกจากนี้การสอนควรเน้นการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่างๆ  ในเชิงวิเคราะห์ และ
ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับปรากฏการณ์ต่างๆ เน้นให้ผู้เรียนได้ท าการทดลองปฏิบัติการจริง 
และมีโอกาสใช้เครื่องมือด้วยตนเอง ในกระบวนการเรียนการสอน มีการมอบหมายงานเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการ
ฝึกฝนทักษะให้ รู้จักคิดวางแผนการทดลองวิจัย วิเคราะห์สังเคราะห์ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง  มีการพัฒนา
ค้นหาความรู้ แล้วน ามาเสนอเพ่ือสร้างทักษะในการการน าเสนอ และอภิปราย นอกจากนั้นควรสอดแทรก
เนื้อหาและกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
           

 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
มีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้โดยค านึงถึงพัฒนาการของ

ผู้เรียน และความเหมาะสมของลักษณะรายวิชาโดยอาจใช้ การสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติการ การน าเสนอ
โดยการบรรยาย การท ารายงาน การแก้ปัญหาที่ได้รับมอบหมายโดยใช้องค์ความรู้ทางฟิสิกส์ เป็นต้น 
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  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ในด้านต่าง ๆ เช่น 
  (1) การทดสอบย่อย 
  (2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
  (3) ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดท า 
  (4) ประเมินจากโครงร่างของการท าวิทยานิพนธ์ที่น าเสนอ 
  (5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

 
2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
เมื่อจบการศึกษาแล้ว นิสิตต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพ่ึงตนเองได้ 

ดังนั้นนิสิตจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับ
สาขาวิชาฟิสิกส์  ในขณะที่สอนนิสิตนั้น อาจารย์ต้องเน้นให้นิสิตคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของ
ปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจ า นิสิตต้องมีคุณสมบัติต่างๆ จาก
การสอนเพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 

1. สามารถน าความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาประยุกต์ใช้กับปัญหาที่เกี่ยวข้องทาง
วิชาการและวิชาชีพได้ 

2. สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์
ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

3. สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัย และสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานวิจัย 
4. สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านฟิสิกส์กับศาสตร์อ่ืน เพ่ือประยุกต์ และ/หรือสร้าง

นวัตกรรม   ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตของประชาชน 
การวัดมาตรฐานในข้อนี้สามารถท าได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นิสิตแก้ปัญหา  อธิบาย

แนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา รวมถึงการน าเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหาต่อหน้าชั้นเรียน 

 
 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา  
(1) กรณีศึกษาทางฟิสิกส์ที่ทันต่อยุคสมัย 

   (2) การอภิปรายกลุ่ม 
   (3) ให้นิสิตมีโอกาสได้ปฏิบัติจริง 
   (4)  ฝึกการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางฟิสิกส์ 
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2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต เช่น ประเมินจากการน าเสนอรายงาน
ในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 
 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ

รับผิดชอบ  
นิสิตต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ไม่รู้จักมาก่อน เช่น ผู้ที่จบมา

จากสถาบันอ่ืน ๆ ผู้ที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให้
เข้ากับกลุ่มคนต่างๆ เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ
ต่างๆ ต่อไปนี้ให้นิสิตระหว่างที่สอนวิชาที่เก่ียวกับคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้ 

1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นใน
การแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง
และของกลุ่ม 

3. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน ฝึกร่วมกันคิดใน
การแก้ปัญหา และแบ่งความรับผิดชอบในการท างานร่วมกัน รวมทั้งฝึกเป็นผู้น าในการอภิปรายในแต่ละ
หัวข้อ 
 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  

   ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน  
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็น
ของข้อมูล 
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2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  
 (1) มีทักษะในการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดความรู้ น าเสนอผลงาน ทั้งในรูปแบบการ

เขียน การบรรยาย และการอภิปรายได้อย่างถูกต้องชัดเจน 
)2(  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสืบค้นข้อมูลทั้งจากฐานข้อมูลสารสนเทศทั้ง

ในและต่างประเทศ 
 )3  (  มีทักษะในการใช้ความรู้ทางสถิติและเครื่องมือสารสนเทศเพ่ือเก็บรวบรวมวิเคราะห์

และประมวลผลข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
การวัดมาตรฐานนี้อาจท าได้ในระหว่างการสอนและการวิจัย  โดยอาจให้นิสิตแก้ปัญหา 

วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้น าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ ต่อนิสิตในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนิสิต 

 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลองเสมือนจริง 

และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ทางฟิสิกส์ในหลากหลายสถานการณ์ 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เก่ียวข้อง 
        (2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย และเลือกใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ (Curriculum mapping) 

   ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู้ 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะกาวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อ 
สารและการใช้เทค 
โนโลยสีารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
261503 ระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์1                   

261512 พลศาสตร์แบบฉบับ                   

261515  ทฤษฎีควอนตัม 1                   
261516  ทฤษฎีควอนตัม 2                    
261523 กลศาสตร์เชิงสถิติ                   
261543 พลศาสตร์ไฟฟูาแบบฉบับ                   
261593  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

                  

261601 ทฤษฎีกลุ่ม                   

261611 สัมพัทธภาพพิเศษ                   

61612 สมมาตรยวดยิ่ง                    

261613 สัมพัทธภาพและกาลอวกาศ                   

261621 กลศาสตร์เชิงสถิติของเครือข่ายที่ซับซ้อน                   
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รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู้ 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะกาวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อ 
สารและการใช้เทค 
โนโลยสีารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
261631 การกระเจิงแสงและฟังก์ชันความสัมพันธ ์                   
261632 หลักการวัดสเปคตรัมการเรืองแสง                   

261633 ทัศนศาสตร์ขั้นสูง                     

261634 ทฤษฎีควอนตัมของแสง                    

261641 ทฤษฎีสนามควอนตัมขัน้สูง                   

261642 ทฤษฎีแกจและอันตรกิริยาไฟฟูาอ่อน                   

261643 รงคพลศาสตร์ควอนตัมและทฤษฎีสนาม
ยังผล 

                  

261651 แบบจ าลองมาตรฐานและนอกเหนือ                   

261652 การชนไอออนหนักพลังงานสูง                   
261661  ฟิสิกส์ของสารควบแน่นข้ันสูง                   
261662 ฟิสิกส์ของโครงสร้างระดับนาโน                   

261671 ฟิสิกส์ของระบบสุริยะ                    
261672 ฟิสิกส์อวกาศ                   
261673 ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ของดาวฤกษ์                   



63 
 

 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู้ 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะกาวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อ 
สารและการใช้เทค 
โนโลยสีารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
261674 ดาราศาสตร์ฟิสิกส์เหนือกาแล็กติก                   
261675 เทคนิคทางดาราศาสตร์ฟิสิกส์                   
261676 ฟิสิกส์ของระบบดาวคู่แบบใกล้ชิด                   
261677 รังสีคอสมิกและฟิสิกส์อนุภาค                   
261681 ชีวฟิสิกส์ 1                   
261682 ชีวฟิสิกส์ 2                   
261690 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์                   
261691  สัมมนา 1                   
261692 สัมมนา 2                   
261693  สัมมนา 3                   
261694  วิทยานิพนธ์ 1  แบบ 1.1                   
261695  วิทยานิพนธ์ 2  แบบ 1.1                   
261696  วิทยานิพนธ์ 3  แบบ 1.1                   
261697  วิทยานิพนธ์ 4  แบบ 1.1                   
261698  วิทยานิพนธ์ 5  แบบ 1.1                   
261699  วิทยานิพนธ์ 6  แบบ 1.1                   
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รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู้ 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะกาวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อ 
สารและการใช้เทค 
โนโลยสีารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
261790  วิทยานิพนธ์ 1  แบบ 2.1                   
261791  วิทยานิพนธ์ 2  แบบ 2.1                   
261792  วิทยานิพนธ์ 3  แบบ 2.1                   
261793  วิทยานิพนธ์ 4  แบบ 2.1                   
261794  วิทยานิพนธ์ 5  แบบ 2.1                   
261795  วิทยานิพนธ์ 1  แบบ 2.2                   
261796  วิทยานิพนธ์ 2  แบบ 2.2                   
261797  วิทยานิพนธ์ 3  แบบ 2.2                   
261798  วิทยานิพนธ์ 4  แบบ 2.2                   
261799  วิทยานิพนธ์ 5  แบบ 2.2                   
261890  วิทยานิพนธ์ 6  แบบ 2.2                   
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน(เกรด)  
         เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2559 
(ภาคผนวก) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
     2.1.1 การประเมินโดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามจากนิสิตก่อนส าเร็จการศึกษาถึงระดับ

ความพึงพอใจในด้านความรู้ของหลักสูตร ความพร้อมของสิ่งแวดล้อมและสิ่งเอ้ืออ านวยต่อการเรียนและการ
วิจัย   

    2.1.2 ประเมินผลการสอบวัดคุณภาพ การสอบผ่านภาษาอังกฤษ  การสอบโครงร่างและการสอบ
วิทยานิพนธ์ 

    2.1.3 การสัมมนา 
              2.1.4 ประเมินจากการรายงานความก้าวหน้า 
               2.1.5 ประเมินผลงานการเผยแพร่ เช่นการตีพิมพ์ การเสนอผลงานแบบบรรยาย แบบโปสเตอร์ การ
จดสิทธิบัตร ให้ได้มาตรฐานส าหรับการจบการศึกษา 

    2.1.6 การประเมินผลในรายวิชาต่างๆโดยการสอบและการน าเสนอรายงานวิชาการท่ีเหมาะสม 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

              2.2.1 ประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า 
ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 
     2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ 
     2.2.3 การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของดุษฎีบัณฑิต 
     2.2.4 การประเมินจากดุษฎีบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของดุษฎีบัณฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

     
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1. นิสิตที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 
           3.1.1 เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในหลักสูตร 
           3.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 3.00 
           3.1.3 ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่ 
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                    นับระยะเวลาการลาพักการศึกษาตามความที่ระบุไว้ในข้อ 51 แห่งมหาวิทยาลัยนเรศวร  
                     ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  
            3.1.4 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย 

        3.1.5 ต้องยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาต่อส่วนทะเบียนและประเมินผลภายใน           
              ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
            3.1.6 มีเกียรติและศักดิ์ของนิสิต ตามหมวดที่ 13 แห่งระเบียบนี้ 

       3.2.  นิสิตที่มีสิทธิ์แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 
            3.2.1 เป็นนิสิตภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
            3.2.2 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

 เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และเกณฑ์ของสาขาวิชา 
 หลักสูตร แบบ 1 (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร) 
 1. มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
 2. ลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
 3.  สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
      4.   สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination)     
 5.  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าซึ่งเป็นการสอบระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้า

รับฟังได้  
    6.   ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ

การยอมรับให้ตีพิมพ์เป็นบทความวิจัยในวารสารระดับชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือในวารสารนานาชาติใน ISI และ SCOPUS อย่างน้อย 2 
เรื่อง 

หลักสูตร แบบ 2 (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร) 
 1. มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
 2. ลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
 3.  สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 4. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ 
 5. มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 3.00 

   6.    สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination)   
     7.  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าซึ่งเป็นการสอบระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้า

รับฟังได้   
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           8.    ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์เป็นบทความวิจัยในวารสารระดับชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดุมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 2 เรื่อง หรือในวารสารนานาชาติใน ISI และ 
SCOPUS อย่างน้อย 1 เรื่อง 

 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1.   การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
    1.1  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ 

       มหาวิทยาลัย/คณะฯ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
     1.2  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งการวัดการ
ประเมินผลให้ทันสมัย สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่ อง สนับสนุนให้ลา
ศึกษาต่อ ฝึกอบรม เข้าร่วมประชุมสัมมนา ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการ
ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ  
 1.3  คณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัยของอาจารย์ เปิดโอกาสและส่งเสริมให้
อาจารย์ได้ลาเพื่อท าวิจัยระยะสั้นทั้งในและต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์การท าวิจัยโดยมีทุนสนับสนุน 
 1.4  มีการแนะน ากิจกรรมและภาระกิจที่ภาควิชาสนับสนุนและขอความร่วมมือให้อาจารย์ใหม่เสียสละเข้า
ร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพของนิสิตในระดับภาควิชา คณะและมหาวิทยาลัย 
 
2.   การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1   การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
      2.1.1  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ทักษะการจัดการเรียนการสอนและการวัดการ
ประเมินผลให้ทันสมัย สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้ลา
ศึกษาต่อ ฝึกอบรม เข้าร่วมประชุมสัมมนา ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการ
ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
 2.1.2  ประเมินผลการสอน และการวัดผลการเรียนรู้ของอาจารย์ เพ่ือน ามาวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง
ของอาจารย์ผู้สอนแต่ละคนและใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาอาจารย์ในภาควิชา 
 2.1.3  มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การ
วัดการประเมินผล การท าวิจัย และจัดอบรมการท าสื่อการเรียนการสอนแบบต่างๆ  ระหว่างอาจารย์ภายใน
ภาควิชาหรือเชิญวิทยากรผู้ทรงความรู้ภายนอกในด้านต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับจากหน่ายงานต่างๆมาบรรยาย
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่างๆ 
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 2.2   การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
       2.2.1  สนับสนุนให้อาจารย์ตั้งกลุ่มวิจัยเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนให้อาจารย์ในกลุ่มมีงานวิจัย 
 2.2.2  ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ เอกสารประกอบการสอน หนังสือ และต ารา  
 2.2.3  ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาของตนเองมากยิ่งขึ้น 
 2.2.4  ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วม/เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาความรู้และคุณธรรม 

 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

หลักสูตรได้ก าหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
1. การก ากับมาตรฐาน   

มีการก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1.1 การด าเนินการจัดท าและติดตาม มคอ. ต่างๆ ของหลักสูตรให้ด าเนินการตามแผนการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ภาคการศึกษาต้น/
ภาคการศึกษาปลาย โดยให้มีการก ากับติดตามโดยคณบดี / ผู้อ านวยการวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้ 
- จัดท า และส่ง มคอ. 3, 4, 5, 6, 7 และรายงานตัวบ่งชี้ผลการด าเนินตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผ่านระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF 
- คณะ/กองบริการการศึกษา รายงานการจัดส่ง มคอ. 3, 4, 5, 6, 7 เสนอที่ประชุมคณะท างาน

กลั่นกรองหลักสูตรและงานด้านวิชาการ คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามล าดับ 

1.2 อาจารย์และภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชา ต้องจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนให้
เป็นไปตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในรายวิชา 

1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องควบคุมการจัดการเรียนการสอน
วิทยานิพนธ์และการประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปตามคุณภาพของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

  

2. บัณฑิต   
         2.1 หลักสูตรก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกปีการศึกษา  
        2.2 มีการรวบรวมผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง
ตลอดปีการศึกษา 
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3. นิสิต  
 3.1 ก าหนดระบบการรับนักศึกษา โดยก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของ
หลักสูตร และมีเกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกที่โปร่งใส ชัดเจน  
 3.2 กรณีท่ีนักศึกษาที่รับเข้ามามีคุณลักษณะที่ยังสอดคล้องกับธรรมชาติของหลักสูตร หลักสูตรจะจัดให้มี
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการควบคุม ติดตาม การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา และมีการ
ประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหลักสูตรทุกภาคการศึกษา 
 3.4 ก าหนดระบบการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือให้นิสิตสามารถจบการศึกษาได้ตาม
แผนการศึกษา 
        3.5 มีระบบส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัย เช่น มีทุนสนับสนุนในการเดินทางไป
น าเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ มีการเชิญ Visiting professor มาให้ความรู้และแนะแนวทางในการท า
วิจัย 
 
4. อาจารย์  
 4.1  การรับอาจารย์ใหม่ 
  4.1.1 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่
จะต้อง มีวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตามท่ีคณะ สาขาวิชา และ กบม. มหาวิทยาลัยก าหนด 
  4.1.2 มีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยยอมรับ คือ 
1)  TOEFL (IBT)   2) IELTS Academics และ 3) ผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาอ่ืนที่
มหาวิทยาลัยประกาศรับรองเทียบเท่า TOEFL (IBT) หรือ IELTS Academics  ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
      4.1.3  จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบ 2.2 และจ านวนบัณฑิตที่คาด
ว่าจบการศึกษามีดังนี้การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย และเงื่อนไขพิเศษกรณีอาจารย์รับเข้าใหม่ที่จบปริญญาเอก อนุโลม
ให้มผีลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย 2 รายการ ภายใน 1 ปี หรือ 4 รายการ ภายใน 2 ปี  
หรือ 5 รายการ ภายใน 3 ปี ตามจ านวนนิสิตที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบ 2.2 และจ านวน
บัณฑิตที่คาดว่าจบการศึกษามีดังนี้ พ.ศ. 2558   
 4.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน มีส่วนร่วมในการวางแผนจัดการเรียนการสอน      
การประเมินผลและพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการศึกษาของนิสิต และเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดการศึกษาไว้
เพ่ือใช้ส าหรับพิจารณาปรับปรุงการจัดการศึกษาให้บรรลุเปูาหมายของหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือให้ได้บัณฑิตตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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          4.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
                 มีระบบในการส่งเสริมพัฒนา อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรในการจัดท าผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง และมีแผนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น    
          4.4 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่มีคุณภาพดี เพ่ือมุ่งให้เกิดการถ่ายทอดและพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้
แก่นิสิต นอกเหนือไปจากความรู้ตามทฤษฎี เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์การท างานในวิชาชีพจริง  
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
 5.1 หลักสูตรมีระบบการ ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยอย่างสม่ าเสมอ 
 5.2 หลักสูตรมีการวางระบบผู้สอนโดยพิจารณาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอนเป็นหลัก และมีระบบ
การทดแทนอัตราก าลังของอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการโดยการจัดผู้สอนเป็นทีมระหว่างอาจารย์อาวุโสและ
อาจารย์ใหม่ 
 5.3 หลักสูตรก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการบูรณาการกับศาสตร์
อ่ืนได ้
 5.4 หลักสูตรก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และทวนสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
          5.5 หลักสูตรมีการก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 
       5.5 .1 ผู้สอน จัดท าและส่ง มคอ .3, 4, 5, 6, 7 และรายงานตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผ่านระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF ตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
       5.5.2 ภาควิชารายงานการจัดส่ง มคอ .3, 4, 5, 6, 7 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ประจ า
คณะและท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ  ประจ าคณะ และรายงานต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 

      5.5.3 คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ควบคุมการจัดการเรียนการสอนวิทยานิพนธ์และการ
ประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้รายวิชาวิทยานิพนธ์   
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 6.1 หลักสูตรมีการส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อหลักสูตรจากทั้งอาจารย์และนิสิตทุกปี
การศึกษา 
 6.2 หลักสูตรมีการส ารวจความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
      6.3 หลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากทั้งอาจารย์และนิสิต เพ่ือน า
ข้อมูลมาพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
7.1 ตัวบ่งช้ีหลัก (Core KPIs)  

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 2560 2561 2562 2563 2564 
7.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
x x x x x 

7.2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

x x x x x 

7.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

7.4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน
30  วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

7.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ   มคอ.7 ภายใน 
60  วัน หลังสิ้นปีการศึกษา 

x x x x x 

7.6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7.7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.
7 ปีที่แล้ว  

 x x x x 

7.8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

7.9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละ 1  ครั้ง 

x x x x x 

7.10  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา 
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ต่อปี 

x x x x x 

7.11 ระดับความพึงพอใจของนสิิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
       เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

  x x x 

7.12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 
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เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพร่หลักสูตร 
 เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินการ เป็นไปตามที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ต้องมีผลด าเนินการบรรลุเปูาหมายตัวบ่งชี้
บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) และตัวบ่งชี้ที่ 6-12 จะต้องด าเนินการให้บรรลุตามเปูาหมายอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัว
บ่งชี้ในปีที่ประเมิน ผลการประเมินการด าเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ต่อเนื่องกัน 2 ปี จึงจะได้รับรอง
ว่าหลักสูตรมีมาตรฐานเพ่ือเผยแพร่ต่อไป และจะต้องรับการประเมินให้อยู่ในระดับดีตามหลักเกณฑ์นี้ตลอดไป 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
 
7.2 ตัวบ่งช้ีของหลักสูตร/สาขาวิชา (Expected Learning Outcomes) 
 Expected Learning Outcomes ที่เป็นตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชาที่ก าหนดใน มคอ.2 จะถูก
ควบคุมตัวบ่งชี้ให้บรรลุเปูาหมาย โดยคณะ/หลักสูตร/สาขา 

ที่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานของหลักสูตร /สาขาวิชา  ค่าเปูาหมาย 
1 ร้อยละของผลงานจากวิทยานิพนธ์ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ร้อยละ 50 
2 ร้อยละของผลงานทางวิชาการ และบทความทางวิชาการท่ีมีการบูรณาการองค์ความรู้

ทางด้านฟิสิกส์ในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตของประชาชน 
ร้อยละ 50 

3 ร้อยละของวิทยานิพนธ์ที่เป็นภาษาอังกฤษ ร้อยละ 100 
4 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม รวมไปถึงจรรยาบรรณด้านวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่า 3.50 
คะแนนจาก 5  

5 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านการคิดเชิงวิเคราะห์และ
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน 

ไม่น้อยกว่า 3.50 
คะแนนจาก 5 

 
7.3 ตัวบ่งช้ีในระดับมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย จะควบคุมโดยการออกประกาศ มาตรการ ก ากับ ติดตาม ประเมินตัวบ่งชี้
ให้บรรลุเปูาหมาย โดยมหาวิทยาลัย 

ที่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย ค่าเปูาหมาย 
1 ร้อยละของรายวิชาเฉพาะสาขาทั้งหมดที่เปิดสอนมีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐ

มาบรรยายพิเศษอย่างน้อย 1 ครั้ง 
ร้อยละ 25 

2 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร 

ร้อยละ 25 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1.   การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1   การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  1.1.1 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการสอบหรือการปฏิบัติงานกลุ่ม 
  1.1.2 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และน าผลประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อนจุด
แข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน 
  1.1.3  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการของภาควิชาเพ่ือดูแลก ากับติดตามการจัดการเรี ยนการสอน
ของอาจารย์แต่ละท่านให้เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรที่ก าหนด ซึ่งคณะกรรมการจะวิเคราะห์ผลจากแบบ
ประเมินการการสอนของอาจารย์โดยนิสิต เพ่ือหาจุดอ่อนจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน แล้ว
น ามาเป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่จะพัฒนาอาจารย์ผู้สอนต่อไป 
  1.1.4 มีการประชุมคณาจารย์ในภาควิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถ่ายทอด หรือแลกเปลี่ยนกลยุทธ์
การสอนระหว่างอาจารย์หรือขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน 
   
 1.2   การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
    มหาวิทยาลัยให้นิสิตได้ประเมินการสอนของอาจารย์ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอนและการใช้สื่อ
การสอนในทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยมีการประเมินผ่านเว็บไซด์มหาวิทยาลัย ในส่วนของคณะได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินของภาควิชา เพื่อประเมินการสอนของอาจารย์ โดยการวิเคราะห์จากแบบประเมิน
ของนิสิต เพ่ือหาจุดอ่อนจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน แล้วน ามาเป็นข้อมูลในการก าหนด
นโยบายและกลยุทธ์ที่จะพัฒนาอาจารย์ผู้สอนต่อไป 
 
2.   การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 ท าการประเมินหลักสูตรโดยกลุ่มบุคคลต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 2.1 ประเมินโดยกลุ่มนิสิตปีสุดท้าย 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท าเมื่อนิสิตเรียนอยู่ชั้นปีที่ 2 โดยดูภาพรวมจากผลงาน
วิทยานิพนธ์ ว่าได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับใด กอปรกับ การประเมินจากการสอบปูองกัน
วิทยานพิพนธ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

2.2 ประเมินโดยกลุ่มนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา 
โครงการประเมินหลักสูตร  กระท าเมื่อนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วและกลับมาในวันพระราชทาน

ปริญญาบัตร  ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลหลังจากส าเร็จการศึกษาไปแล้วว่าได้น าองค์ความรู้ที่ได้รับตามหลักสูตร
ไปใช้ในการประกอบอาชีพมากน้อยเพียงใด  

2.3 ประเมินโดยกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตหรือกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 
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2.4 ประเมินโดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกจากมหาวิทยาลัยของรัฐมาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร และการประเมินผลการด าเนินการของ
หลักสูตร  

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าผลการประเมินโดยกลุ่มบุคคลข้างต้นมาวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

 
3.   การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
       คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชาและคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกัน
จัดเตรียมข้อมูลผลการด าเนินงานหลักสูตรและประเมินผลการด าเนินงานในเบื้องต้น เพ่ือประกอบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ (Key Performance Indicators) ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด 7 
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 ท่าน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 ท่าน   
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 
4.   การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  ให้คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมรวบข้อมูลที่ได้จากการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ 
นิสิต บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งข้อมูลจาก มคอ.5 และ มคอ.7 เพ่ือทราบปัญหาของการ
บริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา มีการน าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อ
กรรมการวิชาการประจ าภาควิชา และสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอต่อหัวหน้าภาควิชา และน าไปสู่การ
ด าเนินการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะด าเนินการจัดท าทุกๆ 5 ปี 
ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

 


