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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สาขาวิชา ฟิสิกส์ 
 

หมวดที ่1. ข้อมูลทั่วไป 
 
1.   รหัสและชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Physics 
 

2.   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย):  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 
ช่ือย่อ (ภาษาไทย):  วท.บ. (ฟิสิกส์) 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science (Physics) 
ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Sc. (Physics) 

 

3.    วิชาเอก 
 ไม่ม ี
 

4.    จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 
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 5.2 ประเภทของหลักสูตร สายวิชาการ 
 5.3 ภาษาท่ีใช้ ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา 

5.4   การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างด ี
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น - 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6.   สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ พ.ศ. 2555 
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 19/2560วันท่ี23 มิ.ย.2560 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่8/2560วันท่ี 8 ส.ค. 2560 
เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
 

7.   ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
       หลักสูตรจะไดร้ับการเผยแพร่ว่าเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคณุวฒุิระดับปริญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ พ .ศ . 2554 ในปีการศึกษา 2562 
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8.   อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
(1)  นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(2)  ครู อาจารย์ ในโรงเรียนมัธยมและมหาวิทยาลยั 
(3)  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประกันคุณภาพของโรงงานผู้ประกอบการ 
(4)  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายตรวจสอบคณุภาพของโรงงานผู้ประกอบการ 
(5)  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิจัย และฝ่ายขายอปุกรณ์วิทยาศาสตร์ของบริษัท 
(6)  นักพัฒนาโปรแกรม 
(7)  เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานที่ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ เช่นในหน่วยงาน พิสูจน์หลักฐาน กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบัน

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ส านักมาตรวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 

9.    ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ที ่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ 

1 นายนาท เสาวด ี  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
Ph.D.(Physics) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

2 นายพรจักร ศรีพัชราวุธ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
Ph.D.(Physics) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

3 นายไพโรจน์ มูลตระกูล  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
Ph.D.(Physics) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

4 นายศรีประจักร์ ครองสุข  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ปร.ด. (ฟิสิกส์) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

5 นางสาวสุจติตรา แดงสกุล  อาจารย ์
ปร.ด. (ฟิสิกส์) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

 
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ในปัจจุบันโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยมีขนาดใหญ่ขึ้น มีความร่วมมือกับมิตรประเทศทั้งในรูปทวิภาคีและพหุภาคี 
รวมถึงความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนท้ังในแง่การมืองและความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจมีการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี-AEC หรือ ASEAN  Economic  Community) อย่างเป็น
ทางการใน พ.ศ. 2558 และในอนาคตเออีซีมีแนวโน้มขยายเป็น อาเซียน + 3 คือเพิ่มประเทศจีน เกาหลี และญี่ปุ่น จึงเป็นการขยาย
โอกาสด้านการค้าและการลงทุนของไทยให้เพิ่มขึ้น ในขณะที่โครงสร้างพื้นฐานจ าเป็นต้องมีการพัฒนาครอบคลุมมากขึ้นเพื่อรองรับ
ให้ครอบคลุมและทั่วถึง เมื่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากข้ึน จึงท าให้มีความอ่อนไหวและ
ผันผวนตามปัจจัยภายนอก ในขณะที่ความสามารถในการแข่งขันกลับมีการปรับตัวช้า (ข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)) เนื่องจากการยกระดับห่วงโซ่มูลค่าการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ สู่การใช้องค์
ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ยังด าเนินการได้น้อย ท าให้ฐานการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ มีผลิตภาพ
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การผลิตต่ า ดังนั้นการวางแผนพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นต้องพิจารณาสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันเพื่อให้หลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นมามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 
11.2. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

อีกประการหนึ่งที่ต้องค านึงถึงควบคู่กันไปคือสถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่มี
พัฒนาการสู่ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารไร้พรมแดน จึงท าให้เกิดการหล่อหลอมทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ทั้งใน
ระดับประเทศ ในระดับอาเซียนและในระดับประชาคมโลก ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศต่างๆ ทั้งในด้านที่เป็นบวกและ เป็นลบต่าง
หลั่งไหลสู่คนในสังคม  วิธีการของคนในประเทศที่ตอบสนองต่อข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศเหล่านี้จึงส่งกระทบก่อให้เกิดกระแส
สังคมได้อย่างรุนแรงและรวดเร็วขึ้นกว่าแต่ก่อน  ดังนั้นคุณภาพของคนจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างมากต่อวิธีการตอบสนองต่อข้อมูล
สารสนเทศ แต่ปัจจุบันประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกด้าน ท่ีส าคัญได้แก่ คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม 
คุณภาพการศึกษา คุณภาพบริการสาธารณะและบริการสาธารณสุข สังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้ าสูงก่อให้เกิดความแตกแยก  สิ่ง
เหล่านี้คือปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาทางสังคมและวัฒนธรรม  และยังส่งผลกระทบต่อเนื่องท าให้เกิดปัญหาอย่างอื่นอีก อาทิเช่น 
ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว มีภาวะขยะล้นเมือง ท าให้กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมที่
เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ าเป็นต้องมีความเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งสะท้อนถึงปัญหาการจัดการศึกษา
ของภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมคุณภาพคน ทั้งในแง่ความรู้
ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กันไปด้วย เพื่อวางรากฐานของประเทศในระยะยาวให้มุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่
สอดคล้องเชือ่มโยงและรองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกัน ไปตลอด 20 ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ. ศ. 2560-2575) 

 

12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1. การพัฒนาหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรต้องจัดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ท่ี
กล่าวถึงสถานการณ์ในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบซึ่งกันและกันทั้งในทางบวกและลบอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรจ าเป็นต้องตอบสนองต่อความต้องการของประเทศในด้านก าลังคน และความรู้ความเช่ียวชาญที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงรายวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านพลังงานและการสื่อสารโทรคมนาคม 
นอกเหนือไปจากรายวิชาแกน รายวิชาพื้นฐานเฉพาะสาขาท่ีผู้เรียนต้องศึกษาเพื่อให้สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีต่อยอดไปจากเดิม
ได้ส่งผลในการพัฒนาและประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง อีกทั้งยังจัดให้สอดคล้องกับกรอบแผนระยะ ยาว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555-2567 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(ฟิสิกส์) พ.ศ. 2554 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 เพื่อ
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฉบับที่  3/2551 ลงวันที่  4 เมษายน พ.ศ. 2551 เรื่อง กรอบคุณลักษณะบัณฑิตและนโยบายหลักด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เรียนจ าเป็นต้องตระหนักถึงผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
นอกจากนี้แล้ว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบเชิงลบต่อพฤติกรรมและค่านิยมที่ดีงามของคนใน
สังคมหากยังไม่มีภูมิคุ้มกันอย่างเพียงพอจะเกิดผลกระทบเชิงลบต่อพฤติกรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน และ
ค่านิยมที่ดีงามก็ถูกละเลย ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรจึงจัดให้มีรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป เป็นรายวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล 
สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของ
ประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี   

12.2. ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
สถานการณ์และการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมมีผลกระทบต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศใน

เทคโนโลยี การวิจัยและการบริการวิชาการ ท าให้มีช่องทางการค้นคว้าหาความรู้มากมายซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมและค่านิยมของ
นักศึกษา โดยหลักสูตรจ าเป็นต้องผลิตบัณฑิตให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ มีการสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่จาก
การวิจัย ที่สามารถน าไปใช้ได้จริง ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบที่จะมีกับสิ่งแวดล้อม และผลิตบัณฑิตที่
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กอปรด้วย วิทยา จริยา และปัญญา ที่สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน สังคม ภูมิภาค ประเทศชาติ และขยาย
สู่ความเป็นสากลต่อไป 

 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 
13.1 การบริหารจัดการหลักสูตร 

ไม่มี 
13.2 กลุ่มวชิา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลกัสูตรอื่น 

ไม่มี 
13.3 กลุ่มวชิา /รายวิชาในหลักสูตรนี้ทีเ่ปิดสอนให้คณะ/ สาขาวิชา /หลักสูตรอื่น  

ไม่มี 
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หมวดที2่. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1  ปรัชญา ความส าคัญ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถใน

ด้านฟิสิกส์มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมส าหรับการท างาน การแก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้ใน
สาขาฟิสิกส์มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความ
แตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานปัจจุบัน 

1.2  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี

คุณสมบัติดังนี ้
(1) มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติพร้อมท่ีจะประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หรือศึกษาต่อในสาขาวิชาฟิสิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี 
(2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาฟิสิกส์ในการ

แก้ปัญหาการท างานได้ 
(3) มีทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร การวิเคราะห์วิจัย การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

จัดการสมัยใหม่ 
(4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพมีความรับผิดชอบ มีภาวะผู้น า และมีทักษะความพร้อม

ด้านสังคม ท่ีจ าเป็นต่อการท างานและการใช้ชีวิตในอนาคต สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 

2.   แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ปรับปรุ งหลักสูตรฟิสิกส์ให้มี
มาตรฐานตามสากล อีกทั้งยัง
ปรับเปลี่ยนแนวทางตามความ
เชี่ยวชาญของวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจากหลักสูตรใน
ระดับสากล  

- ใช้เอกสารประเมิน มคอ. 5 และ 7 ของอาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตร  

- ปรับปรุงตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
- ติดตามการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมออย่าง

น้อยทุกรอบหลักสูตร 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการตลาดแรงงาน
และความก้าวหน้าทางฟิสิกส์ 

ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผู้ ใช้
บัณฑิตในความต้องการด้านฟิสิกส์ 
 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของสถาน
ประกอบการ 

- ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้  
ความสามารถในการท างานของ
บัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับดี 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ 

- อาจารย์ทุกคนโดยเฉพาะอาจารย์ใหม่ ต้องเข้า
อบรมเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนรูปแบบต่างๆและ
การวัดผลประเมินผล ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้มีความรู้
ความสามารถในการประเมินผลตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่ผู้สอนจะต้องสามารถวัดและ
ประเมินผลได้เป็นอย่างดี 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการสอนให้
ท างานบริการวิชาการแก่องค์กรภายนอก 

-พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย 
นักศึกษาสามารถเข้าถึงสื่อได้ง่ายและทั่วถึง 

- จ านวนโครงการบริการวิชาการ
ของหลักสูตร  

- จ า นวนบุ ค ล ากรที่ เ ข้ า ร่ วม
อบรม /สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ท า ง วิ ช า ก า ร ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ 

สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนเข้าร่วมอบรมสัมมนา 
ห รื อ เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร เ ส น อ
ผลงานวิจัย หรือมีผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ 

- สาขาวิชาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการท าวิจัย/เข้า
ร่ ว ม อ บ ร ม สั ม ม น า /เ ส น อ ผ ล วิ จั ย /ตี พิ ม พ์
ผลงานวิจัย 

- จ านวนบุคลากรที่ เ ข้ าร่ วม
ประชุมวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทางวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศ 

การพัฒนานักศึกษา - มีการจัดสัมมนาวิชาการโดยอาจารย์และนักศึกษา
หรือผู้ เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก 

- จ านวนนั กศึ กษาที่ ไป เสนอ
ผลงานระดับ ประเทศ  

-จ านวนนักศึกษาที่สามารถเข้า
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ 

-จ านวนการจัดสัมมนาวิชาการ
ของอาจารย์ และนักศึกษา 
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หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.   ระบบการจัดการศึกษา 

1.1   ระบบ 
  ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมน่อ้ย

กว่า 15 สัปดาห์ 
1.2   การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) 
 ไม่มี 
1.3   การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 ไม่ม ี
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ภาคการศึกษาต้น         เดือนสิงหาคม–เดือนพฤศจิกายน 
ภาคการศึกษาปลาย      เดือนมกราคม–เดือนพฤษภาคม 
ภาคการศึกษาพเิศษ (ภาคฤดูร้อน)   ไม่ม ี

2.2   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ .ศ. 2555หมวดที่ 2หรือเป็นไปตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่ ส าหรับคุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
(1) นักศึกษาช้ันปีท่ี 1ของสาขาวิชาฟิสิกส์ที่ไม่ใช่นักศึกษาทุนส่วนหนึ่งประมาณ 30% มีผลการเรียนต่ ามาก โดยเฉพาะ

ผลการเรียนวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ คณาจารย์ที่จัดการเรียนการสอนได้ระบุว่า สาเหตุที่นักศึกษามีผลการเรียนต่ านั้น เป็นเพราะ
ความรู้พื้นฐานของนักศึกษาท่ีเข้ามาเรียนยังไม่พร้อมส าหรับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 

(2) การเรียนในระดับมหาวิทยาลัย มีรูปแบบแตกต่างจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา นักศึกษามีสังคมที่กว้างขึ้น 
ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต้องเข้าร่วม นักศึกษาบางส่วนไม่สามารถปรับตัวได้จึงท าให้ผลการเรียนตกต่ า 

(3) การใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาส่วนใหญ่ในด้านการอ่าน ฟัง เขียน และพูดยังไม่ดีพอ 
2.4   กลยทุธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

(1) สาขาวิชาจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้านวิชาการให้นักศึกษาระดับช้ันปีที่ 1 ให้มีความรู้พื้นฐานเพียงพอ
ส าหรับใช้ในการเรียนวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ขั้นสูง โดยจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ของ
สาขาวิชาฟิสิกส์ 

(2) มีโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการปฏิบัติตัวระหว่างที่ศึกษาเล่าเรียน การแบ่งเวลาให้เหมาะสม และ
กระตุ้นให้นักศึกษามีความตื่นตัวพร้อมที่จะยอมรับชีวิตที่เปลี่ยนแปลง ไม่ประมาทในการด าเนินชีวิต 

(3) ให้นักศึกษารู้จักอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป โดยอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไปจะให้ความช่วยเหลือเป็นท่ีปรึกษาปัญหาทุกด้าน 
ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 
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2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ช้ันปีท่ี 1 60 60 60 60 60 
ช้ันปีท่ี 2  60 60 60 60 
ช้ันปีท่ี 3   60 60 60 
ช้ันปีท่ี 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    60 60 

 
2.6   งบประมาณตามแผน 

ประมาณการรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1,440,000 2,880,000 4,320,000 5,760,000 5,760,000 

รวมรายรับ 1,440,000 2,880,000 4,320,000 5,760,000 5,760,000 
 

ประมาณการรายจา่ย 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
งบใช้สอย ตอบแทนและวัสด ุ 1,000,000 1,500,000 2,500,000 3,000,000 3,000,000 

งบครุภัณฑ ์ 300,000 500,000 1,000,000 1,800,000 1,800,000 
งบด าเนินการ (พัฒนาการ

เรียนการสอน พัฒนา
นักศึกษา ทุนการศึกษา ฯลฯ) 

140,000 880,000 820,000 960,000 960,000 

รวมรายจ่าย 1,440,000 2,880,000 4,320,000 5,760,000 5,760,000 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร =  96,000บาท 

 
2.7  ระบบการศึกษา  

ระบบการศึกษาเป็นแบบช้ันเรียน การศึกษาด้วยตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
 ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 766/2549) ว่าด้วยการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของ
รายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัยพ.ศ. 
2541หรือเป็นไปตามระเบียบหรือประกาศท่ีจะปรับปรุงใหม่ 
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3.   หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1  จ านวนหน่วยกิตหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร   

 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 132หน่วยกิต 
 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา 12หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6  หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 12หน่วยกิต 
 (2)หมวดวิชาเฉพาะ 96หน่วยกิต 
 2.1กลุ่มวิชาแกน/วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 38หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน/กลุ่มวิชาบังคับ 

     2.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 
2.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 

58หน่วยกิต 
46หน่วยกิต 
12หน่วยกิต 

 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6หน่วยกิต 
 

3.1.3  รายวิชา 
3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30หน่วยกิต 
 (1)  กลุ่มวชิาภาษา 12หน่วยกิต 
  *000 101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

 English I  
  *000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

 English II  
  *000 103 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 

 English III  
  *000 104 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 

 English IV  
 (2)กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6  หน่วยกิต 

000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Leadership and Management  

  *000 159 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย 3(3-0-6) 
 Citizenship in Democratic Society  

 (3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 12หน่วยกิต 
  *000 176 ผู้ประกอบการสร้างสรรค ์ 3(3-0-6) 

 Creative Entrepreneurs  
*SC001 001 วิทยาศาสตร์จากภมูิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Science from Local Wisdom 
 

 

*SC001 002 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
 Science, Technology and Innovation for Sustainable Development  

*SC001 003 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 Science Communication  

000 160 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน  
 Basic Computer and Information Technology  
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หมายเหตุ: รายวิชา 000 160เป็นรายวิชาที่นักศึกษาจะต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัย หรือ
สมัครเข้ารับการอบรมในหัวข้อต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ไม่มีการเรียนการสอนในช้ันเรียนและไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาจะต้อง
สอบผ่านรายวิชา 000 160ในระบบ e-Testing ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด(ภาคผนวก 12) 

 
3.1.3.2  หมวดวิชาเฉพาะ   96หน่วยกิต 

นักศึกษาต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 2.00ซึ่งประกอบไป
ด้วยกลุ่มวิชาแกน จ านวน 38 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ที่มีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต 

 

(1)วิชาแกน  38หน่วยกิต 
 

**SC101 009 ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ     3(3-0-6) 
Biology for Physical Science 

**SC101 010 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรบัวิทยาศาสตร์กายภาพ    1(0-2-1) 
Biology for Physical Science Laboratory 

**SC201 001 เคมีทั่วไป 1       3(3-0-6) 
General Chemistry I 

**SC201 002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1      1(0-3-2) 
General Chemistry Laboratory I 

**SC201 003 เคมีทั่วไป 2       3(3-0-6) 
General Chemistry II 

**SC201 004 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2      1(0-3-2) 
General Chemistry Laboratory II 

**SC401 201 แคลคูลสัส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 1    3(3-0-6) 
Calculus for Physical Science I 

**SC401 202 แคลคูลสัส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 2    3(3-0-6) 
Calculus for Physical Science II 

**SC402 101 พีชคณิตเชิงเส้น 1       3(3-0-6) 
Linear Algebra I 

**SC402 301 สมการเชิงอนุพันธ์       3(3-0-6) 
Differential Equations 

**SC501 001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1       3(3-0-6) 
General Physics I 

**SC501 002 ฟิสิกส์ทั่วไป 2       3(3-0-6) 
General Physics II 

**SC501 003 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 1      1(0-3-2) 
General PhysicsLaboratory I 

**SC501 004 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 2      1(0-3-2) 
General PhysicsLaboratory II 

 *SC602 002 สถิติพื้นฐาน       3(3-0-6) 
Basic Statistics 

    *411 224 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2   3(3-0-6) 
Technical English for Science and Technology II 
 

(2)วิชาเฉพาะด้าน   58หน่วยกิต 
(2.1)วิชาเฉพาะด้านบังคับ  46หน่วยกิต 
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**SC512 111 ฟิสิกส์แผนใหม ่       3(3-0-6) 
Modern Physics 

**SC512 112 กลศาสตร์ทฤษฎ ี       3(3-0-6) 
Theoretical Mechanics 

**SC512 113 ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่น      3 (3-0-6) 
Physics of Vibrations and Waves 

**SC512 114 คณิตวิธีทางฟิสิกส ์       3(3-0-6) 
Mathematical Methods in Physics 

**SC512 115 อิเล็กทรอนิกส ์       3(2-3-5) 
Electronics 

**SC512 183 ปฏิบัติการฟสิิกส์ขั้นกลาง 1      1(0-3-2) 
Intermediate Physics Laboratory I 

**SC512 184 ปฏิบัติการฟสิิกส์ขั้นกลาง 2      1(0-3-2) 
Intermediate Physics Laboratory II 

*SC513116 ทัศนศาสตร ์       3 (3-0-6) 
Optics 

**SC513117 กลศาสตร์ควอนตมั 1      3 (3-0-6) 
Quantum Mechanics I 

*SC513118 ฟิสิกส์นิวเคลียร ์       3(3-0-6) 
Nuclear Physics 

**SC513 119 อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิต ิ     3 (3-0-6) 
Thermodynamics and Statistical Physics 

*SC513121 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง      3(3-0-6) 
Solid State Physics 

*SC513122 ฟิสิกส์ดาราศาสตร ์       3 (3-0-6) 
Astrophysics 

**SC513123 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า      3 (3-0-6) 
Electromagnetic Theory 

*SC513 124 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์     3(2-3-5) 
Computer Programming 

**SC513 185 ปฏิบัติการฟสิิกส์ขั้นสูง 1      1(0-3-2) 
Advanced Physics Laboratory I 

**SC513 186 ปฏิบัติการฟสิิกส์ขั้นสูง 2      1(0-3-2) 
Advanced Physics Laboratory II 

**SC514761 สัมมนาทางฟิสิกส ์       1 (1-0-2) 
Seminar in Physics 

*SC514774 โครงงานวิจัยทางฟิสิกส ์      2 (0-6-12) 
Research Project in Physics 
 
(2.2) วิชาเฉพาะด้านเลือก  12หน่วยกิต 

นักศึกษาเลือกรายวิชาต่างๆ ในสาขาวิชาฟิสิกส์หรือสาขาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีดัง
รายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาอื่นในสาขาวิชาฟิสิกส์หรือสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีที่จะเปิดเพิ่มเติมในภายหลัง จ านวน
ไม่น้อยกว่า12หน่วยกิต 
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**SC502202 ดาราศาสตร์ทั่วไป       3(3-0-6) 
General Astronomy 

**SC502252 วิทยาศาสตร์พลังงานขั้นแนะน า     3(3-0-6) 
Introduction to Energy Science 

**SC512211 การถ่ายภาพ       3(2-3-5) 
Photography 

**SC512212 ฟิสิกส์ของกีฬา       3(3-0-6) 
Physics of Sports 

**SC512213 การเขียนแบบทางวิทยาศาสตร ์     2(1-3-3) 
Scientific Drawing 

**SC512214 ฟิสิกส์ของสสาร       3(3-0-6) 
Physics of Matters 

**SC512 215 สวนศาสตร ์       3(3-0-6) 
Acoustics 

**SC512216 อุตุนิยมวิทยา       3(3-0-6) 
Meteorology 

**SC512 218 ฟิสิกส์สุขภาพ       3(3-0-6) 
Health Physics 
 

**SC512222 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์และการประสาน     3(2-3-5) 
Digital Electronics and Interfacing 

**SC512224 แอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส ์      3(2-3-5) 
Analog Electronics 

**SC512251 การฝึกงานในโรงงาน      1(0-3-1) 
Workshop Practice 

**SC513217 ระเบียบวิธเีชิงตัวเลขส าหรับฟิสิกส ์     3(3-0-6) 
Numerical Methods for Physics 

**SC513219 การสั่นพ้องแม่เหล็กนิวเคลียร์ขั้นแนะน า     3(3-0-6) 
Introduction to Nuclear Magnetic Resonance 

**SC513221 วิธีการทางฟิสิกส์ทฤษฎ ี      3(3-0-6) 
Methods of Theoretical Physics 

**SC513223 การค านวณสมรรถนะสูง      3(3-0-6) 
High Performance Computing 

**SC513225 หลักการทางฟิสิกส์ในเครื่องมือแพทย์     3(3-0-6) 
Principle of Physics in Medical Instruments 

**SC513226 กลศาสตร์ควอนตมั 2      3(3-0-6) 
Quantum Mechanics II 

**SC513228 การสร้างภาพด้วยการสั่นพ้องแม่เหล็กนิวเคลียร์ขั้นแนะน า   3(3-0-6) 
Introduction to Nuclear Magnetic Resonance Imaging 

**SC513232 วิธีสมมาตร       3(3-0-6) 
Symmetry Method 

**SC513234 ดาราศาสตร์ทรงกลม      3(3-0-6) 
Spherical Astronomy 

**SC513236 ฟิสิกส์อนุภาคมูลฐาน    3(3-0-6) 
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Elementary Particle Physics 
**SC514 227 ฟิสิกส์รังส ี       3(3-0-6) 

Radiation Physics 
**SC514229 ทัศนศาสตร์ประยุกต ์      3(3-0-6) 

Applied Optics 
**SC514 231 ฟิสิกส์ทฤษฎ ี       3(3-0-6) 

Theoretical Physics 
**SC514233 สัมพัทธภาพท่ัวไป       3(3-0-6) 

General Relativity 
**SC514235 เอกภพวิทยายุคใหม่ขั้นแนะน า     3(3-0-6) 

Introduction to Modern Cosmology 
**SC514238 เครื่องมือและเทคนิคทางนิวเคลียร์     3(3-0-6) 

Nuclear Instrumentation and Techniques 
**SC514785 สหกิจศึกษาทางด้านฟสิิกส ์      6 หน่วยกิต 

Cooperative Education in Physics 
**SC521352 วัสดุศาสตร์ขั้นแนะน า      3(3-0-6) 

Introduction to Materials Science 
**SC522354 ลักษณะเฉพาะของวัสด ุ      3 (3-0-6) 

Materials Characterization 
**SC522356 กระบวนการผลติทางวัสด ุ      3 (3-0-6) 

Materials Processing 
**SC522 451 วัสดุนาโน        3(3-0-6) 

Nanomaterials 
**SC523351 เซรามิกส ์       3 (3-0-6) 

Ceramics 
**SC523452 กระบวนการผลติโลหะ      3 (3-0-6) 

Metal Processing 
**SC523453 วัสดุแมเ่หล็ก       3 (3-0-6) 

Magnetic Materials 
**SC523454 นาโนอิเล็กทรอนิกส ์      3 (3-0-6) 

Nanoelectronics 
**SC523455 เทคโนโลยีสารกึ่งตัวน า      3(3-0-6) 

Semiconductor Technology 
**SC523456 นาโนฟิสิกส ์       3(3-0-6) 

Nanophysics 
**SC523457 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแบตเตอรี่แบบประจุไฟใหมไ่ด้ขั้นสูง  3(3-0-6) 

Science and Technologies in Advanced Rechargeable Batteries 
**SC523 458 กระบวนการผลติเซรามิกส์ขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Ceramics Processing 
**SC523459 วัสดุศาสตรเ์ชิงค านวณ      3 (3-0-6) 

Computational Materials Science 
**SC523 461 วัสดุเซรามิกส์ทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 

 Electroceramics Materials 
**SC523 462 กระบวนการผลติพอลิเมอร ์ 3(3-0-6) 
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 Polymer Processing 
 

หมายเหตุ: นักศึกษาท่ีได้รับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) โครงการ
ส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) และโครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) หรือทุนอื่นๆที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ บังคับให้เลือกเรียนวิชา **SC514 
231 ฟิสิกส์ทฤษฎีและ**SC514233 สัมพัทธภาพท่ัวไป เป็นวิชาเฉพาะด้านเลือก 

 
3.1.3.3  หมวดวิชาเลือกเสรี  6หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  หรือ
สถาบันการศึกษาอ่ืนโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า 6หน่วยกิต 

 
ค าอธิบายระบบรหัสวิชา 
000xxx  สามตัวแรก  หมายถึง  ส านักวิชาศึกษาทั่วไป/สถาบันภาษา 
411xxx  สามตัวแรก  หมายถึง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
SCxxxxxx หมายถึง รหัสวิชาใหม่ท่ีใช้ในหลักสูตรปรับปรุงใหม่ ของคณะวิทยาศาสตร์มีความหมายดังต่อไปนี ้
ตัวเลขหลักที่ 1 และ 2 แสดงรหสัสาขาวิชาหรือหลักสูตรในคณะ 

เลข 00  หมายถึงรายวิชาที่สอนโดยคณะวทิยาศาสตร ์
เลข 10  หมายถึงรายวิชาที่สอนโดยสาขาวิชาชีววิทยา  
เลข 20  หมายถึงรายวิชาที่สอนโดยสาขาวิชาเคมี  
เลข 40  หมายถึงรายวิชาที่สอนโดยสาขาวชิาคณิตศาสตร์  
เลข 50  หมายถึงรายวิชาที่สอนโดยสาขาวชิาฟิสิกส ์
เลข 51  หมายถึงรายวิชาที่เปดิสอนเฉพาะในหลักสูตรฟิสิกส ์
เลข 52  หมายถึงรายวิชาในสาขาวิชาวสัดศุาสตร์และนาโนเทคโนโลย ี
เลข 60  หมายถึงรายวิชาที่สอนโดยสาขาวิชาสถิต ิ

ตัวเลขหลักที่ 3 แสดงระดับของวิชา หรือระดับชั้นปีในการศึกษา 
เลข 1  หมายถึงวิชาที่ท าการสอนในช้ันปีท่ี 1 
เลข 2  หมายถึงวิชาที่ท าการสอนในช้ันปีท่ี 2 
เลข 3  หมายถึงวิชาที่ท าการสอนในช้ันปีท่ี 3 
เลข 4 และ 7  หมายถึงวิชาที่ท าการสอนในช้ันปีท่ี 4 

ตัวเลขหลักที่ 4 แสดงประเภทของรายวิชา 
เลข 1  หมายถึง วิชาบังคับ 
เลข 2,3,4  หมายถึง วิชาเฉพาะด้านเลือก 

ตัวเลขหลักที่ 5 และ 6 แสดงล าดับของรายวิชา 
 ส าหรับตัวเลขหลักที่ 6 มีความหมายเฉพาะถึงภาคเรียนที่เปิดสอน 

เลขคี่ 1 35 7และ9 หมายถึง เปิดสอนในภาคเรียนต้น/ภาคการศึกษาที่ 1 
เลขคู่ 2 46และ8  หมายถึง เปิดสอนในภาคเรียนปลาย/ภาคการศึกษาที่ 2 

หมายเหตุ: * เป็นรายวิชาใหม ่
 **เป็นรายวิชาเปลีย่นแปลงใหม ่

  รายวิชาควบ  หมายถึง รายวิชาที่เรียนพร้อมกัน 
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3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 
 หน่วยกิต 
ปีที่ 1ภาคการศึกษาท่ี 1  
     *000 101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6) 

 English I  
**SC101 009 ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 3 (3-0-6) 

 Biology for Physical Science  
**SC101 010 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรบัวิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (0-2-1) 

 Biology for Physical Science Laboratory  
**SC201 001 เคมีทั่วไป 1 3 (3-0-6) 

 General Chemistry I  
**SC201 002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1 (0-3-2) 

 General Chemistry Laboratory I  
**SC401 201 แคลคูลสัส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 1 3 (3-0-6) 

 Calculus for Physical Science I  
**SC501 001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3 (3-0-6) 

 General Physics I  
**SC501 003 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 1 1 (0-3-2) 

 General Physics Laboratory I  
 รวมจ านวนหน่วยกติลงทะเบยีนเรยีน 18 

 รวมจ านวนหน่วยกติสะสม 18 
 

ปีที่ 1ภาคการศึกษาท่ี 2  

    *000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6) 
 English II  

    *000 159 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย 3 (3-0-6) 
 Citizenship in Democratic Society  

  *SC001 001 วิทยาศาสตร์จากภมูิปัญญาท้องถิ่น 3 (3-0-6) 
 Science from Local Wisdom  

**SC201 003 เคมีทั่วไป 2 3 (3-0-6) 
 General Chemistry II  
**SC201 004 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1 (0-3-2) 

 General Chemistry Laboratory II  
**SC401 202 แคลคูลสัส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 3 (3-0-6) 

 Calculus for Physical Science II  
**SC501 002 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3 (3-0-6) 

 General Physics II 
 

 

**SC501 004 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 2 1 (0-3-2) 
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 General Physics Laboratory II  
 รวมจ านวนหน่วยกติลงทะเบยีนเรยีน 20 
 รวมจ านวนหน่วยกติสะสม 38 

 
ปีที่ 2ภาคการศึกษาท่ี 1  

     *000 103 ภาษาอังกฤษ 3 3 (3-0-6) 
 English III  

000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ 3 (3-0-6) 
 Leadership and Management  

**SC402 301 สมการเชิงอนุพันธ์  3 (3-0-6) 
 Differential Equations  

**SC512 111 ฟิสิกส์แผนใหม ่ 3 (3-0-6) 
 Modern Physics  

**SC512 113 ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่น 3 (3-0-6) 
 Physics of Vibrations and Waves  

**SC512 115 อิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-3-5) 
 Electronics  
**SC512 183 ปฏิบัติการฟสิิกส์ขั้นกลาง 1 1 (0-3-2) 

 Intermediate Physics Laboratory I  
 รวมจ านวนหน่วยกติลงทะเบยีนเรยีน 19 
 รวมจ านวนหน่วยกติสะสม 57 

 
ปีที่ 2ภาคการศึกษาท่ี 2  

    *000 104 ภาษาอังกฤษ 4 3 (3-0-6) 
 English IV  

  *SC001 002 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 (3-0-6) 
 Science, Technology and Innovation for Sustainable Development 

**SC402 101 พีชคณิตเชิงเส้น1 3 (3-0-6) 
 Linear Algebra I  

**SC512 112 กลศาสตร์ทฤษฎ ี 3 (3-0-6) 
 Theoretical Mechanics  

**SC512 114 คณิตวิธีทางฟิสิกส ์ 3 (3-0-6) 
 Mathematical Methods in Physics  

**SC512 184 ปฏิบัติการฟสิิกส์ขั้นกลาง 2 1 (0-3-2) 
 Intermediate Physics Laboratory II  

 *SC602 002 สถิติพื้นฐาน 3 (3-0-6) 
 Basic Statistics  

 รวมจ านวนหน่วยกติลงทะเบยีนเรยีน 19 
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 รวมจ านวนหน่วยกติสะสม 76 
 

ปีที่ 3ภาคการศึกษาท่ี 1  

       *411 224 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3 (3-0-6) 
 Technical English for Science and Technology II  

**SC513117 กลศาสตร์ควอนตมั 1 3 (3-0-6) 
 Quantum Mechanics I  

**SC513 119 อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิต ิ 3 (3-0-6) 
 Thermodynamics and Statistical Physics  

*SC513121 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 3 (3-0-6) 
 Solid State Physics  

**SC513123 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า   3 (3-0-6) 
 Electromagnetic Theory  

**SC513 185 ปฏิบัติการฟสิิกส์ขั้นสูง1 1 (0-3-2) 
 Advanced Physics Laboratory I  

   SC5xx xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 3หน่วยกิต 

 Elective (Physics)  

 รวมจ านวนหน่วยกติลงทะเบยีนเรยีน 19 
 รวมจ านวนหน่วยกติสะสม 95 

 

ปีที่ 3ภาคการศึกษาท่ี 2  
*000 176 ผู้ประกอบการสร้างสรรค ์ 3 (3-0-6) 

 Creative Entrepreneurs  
*SC513116 ทัศนศาสตร ์ 3 (3-0-6) 

 Optics  
*SC513118 ฟิสิกส์นิวเคลียร ์ 3 (3-0-6) 

 Nuclear Physics  

*SC513122 ฟิสิกส์ดาราศาสตร ์ 3 (3-0-6) 
 Astrophysics  

*SC513 124 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3 (5-3-2) 
 Computer Programming  

**SC513 186 ปฏิบัติการฟสิิกส์ขั้นสูง2 1 (0-3-2) 
 Advanced Physics Laboratory II  

  SC5xxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 3หน่วยกิต 
 Elective (Physics)  

 รวมจ านวนหน่วยกติลงทะเบยีนเรยีน 19 

 รวมจ านวนหน่วยกติสะสม 114 
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ปีที่ 4ภาคการศึกษาท่ี 1  
**SC514761 สัมมนาทางฟิสิกส ์ 1(1-0-2) 

 Seminar in Physics  
*SC514774 โครงงานวิจัยทางฟิสิกส ์ 2(0-6-12) 

 Research Project in Physics  
 SC5xxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 3หน่วยกิต 

 Elective (Physics)  

xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 3หน่วยกิต 
 Free Elective  
 รวมจ านวนหน่วยกติลงทะเบยีนเรยีน 9 

 รวมจ านวนหน่วยกติสะสม 123 
 

ปีที่ 4ภาคการศึกษาท่ี 2  
    *SC001 003 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร ์ 3 (3-0-6) 

 Science Communication  
SC5xxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 3หน่วยกิต 

 Elective (Physics)  

xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 3หน่วยกิต 
 Free Elective   

 รวมจ านวนหน่วยกติลงทะเบยีนเรยีน 9 
 รวมจ านวนหน่วยกติสะสม 132 

 
หมายเหตุ: นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ที่เลือกวิชา **SC514785 สหกิจศึกษาทางด้านฟิสิกส์เป็นวิชาเฉพาะด้านเลือก ให้วางแผนลงทะเบียน
เรียนวิชา 300 202 การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นเง่ือนไขของรายวิชา 
**SC514785 ก่อนจะขึ้นเรียนช้ันปีท่ี 4 ในช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1ให้ลงทะเบียนวิชา **SC514761 สัมมนาทางฟิสิกส์ และวิชา 
*SC514774 โครงงานวิจัยทางฟิสิกส์ วิชาเฉพาะด้านเลือก และวิชาเลือกเสรี ให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดในโครงสร้างหลักสูตรและช้ัน
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 จึงลงทะเบียนรายวิชา**SC514785สหกิจศึกษาทางด้านฟิสิกส์ 
 

 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
*000 101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6) 
 English I 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  

การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง เพื่อสามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจ าวันและในการเรียน 
Development of reading, writing, speaking, and listening skills for use in every-day life and learning 
 

*000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6) 
 English II 
เงื่อนไขของรายวิชา : 000 101  

การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง เพื่อสามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจ าวันและในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นจาก
ที่เรียนในวิชา 000 101 
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Development of reading, writing, speaking, and listening skills for use in every-day life and learning 
at a higher level than the course 000101 

 
*000 103 ภาษาอังกฤษ 3 3 (3-0-6) 
 English III 
เงื่อนไขของรายวิชา : 000 102  

การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง น าเสนอ อภิปราย ได้ในชีวิตประจ าวันการเรียน และ อาชีพ 
Development of reading, writing, speaking, listening, presenting, and discussing in everyday life, 

learning, and occupation 
 

*000 104 ภาษาอังกฤษ 4 3 (3-0-6) 
 English IV 
เงื่อนไขของรายวิชา : 000 103  

การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง น าเสนอ อภิปราย ได้ในชีวิตประจ าวัน การเรียน และ อาชีพ ในระดับที่
สูงขึ้นจากท่ีเรียนในวิชา 000 103 

Development of reading, writing, speaking, listening, presenting, and discussing in everyday life, 
learning, and occupation at a higher level than the course 000103 

 
000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ  3 (3-0-6) 
 Leadership and Management 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า บุคลิกภาพ ลักษณะและบทบาทผู้น า การสร้างทีมงานและการท างานเป็นทีม 
หลักการและทฤษฎีการจัดการ การจัดการตัวเอง การจัดการภาวะวิกฤต การจัดการการ เปลี่ยนแปลง การจัดการความขัดแย้ง การ
จัดการเชิงกลยุทธ์แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าและการจัดการ 

Concepts and theories of leadership, personalities, characteristics and roles of leadership, team 
building and team working, principle and theories of management, selfmanagement, crisis management, change 
management, conflict management, strategic management, development of leadership and management 

 
*000 159 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย 3 (3-0-6) 
 Citizenship in Democratic Society 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  

แนวคิดหลักการและองค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญ การด ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ การพัฒนาการมีส่วนร่วมอย่างสันติวิธี การพัฒนาจิตสาธารณะ 
เพื่อบ่มเพาะความเป็นพลเมือง 

Concepts, principles, and bodies of knowledge on citizenship in a democratic society; the rights 
and duties of citizens according to the constitution; retain pride and worthiness of humanity; development of 
peaceful participation;development of social-mindedness to cultivate citizenship 

 
*000 176 ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 3 (3-0-6) 
 Creative Entrepreneurs 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  

คุณลักษณะผู้ประกอบการ หลักจริยธรรมส าหรับผู้ประกอบการ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร การสร้าง
แรงจูงใจ การตัดสินใจ การวิเคราะห์ตลาด การหาแหล่งทุน การวางแผนธุรกิจ การสร้างแบรนด์และเครื่องหมายการค้า การบัญชี
เบื้องต้น การช าระภาษี และการประเมินผลประกอบการ 
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Entrepreneurship characteristics, morals for entrepreneurs, corporate social responsibility, 
motivation, decision making, marketing analysis, investment fund, business plan, branding & trademark, basic 
accounting, tax payment, and business evaluation 

 
*411 224 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3 (3-0-6) 
 Technical English for Science and Technology II  

พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนที่จ าเป็นในการเรียนและการท างานในระดับที่สูงโดยเน้นในบริบท
ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Development of listening, speaking reading and, writing essential in learning and working at an 
advanced level pertinent to science and technology 

 
*SC001 001 วิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 3 (3-0-6) 
 Science from Local  Wisdom 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  

ความหมาย แนวคิด และหลักการของวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็น
ฐาน 

Definition, concept and principle of science and local wisdom, types of local wisdom, relationship 
between local wisdom and scientific knowledge, development of local wisdom using scientific knowledge 

 

*SC001 002 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 3 (3-0-6) 
 Science, Technology and Innovation for Sustainable Development 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  

ความหมาย แนวคิด และบทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนในหลายๆ ด้าน เช่น สิ่งแวดล้อม พลังงาน เกษตร และสุขภาพ ตลอดจน
จริยธรรม และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

Definitions, concepts and roles of science, technology and innovation on the sustainable 
developments, the study of science technology and innovation on the sustainable developments in various 
aspects such as environment, energy, agriculture and health together with ethics and protection of intellectual 
property as a result of technology and innovation 

 
*SC001 003 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 3 (3-0-6) 
 Science Communication 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  

พื้นฐานของการสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์ความส าคัญของการสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์ ปัญหาของการสื่อสารเชิง
วิทยาศาสตร์การวิเคราะห์สื่อและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ข่าวทางวิทยาศาสตร์ภาพยนตร์ทางวิทยาศาสตร์บทความทางวิทยาศาสตร์
การเขียนเชิงวิทยาศาสตร์การพูดทางวิทยาศาสตร์ สื่อทางวิทยาศาสตร์ การน าเสนอแบบปากเปล่า การน าเสนอแบบโปสเตอร์การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการตัดสินใจแก้ปัญหา 

Basic of science communication, importance of science communication, problems of science 
communication, analysis of scientific media and data, science news, science fiction films, scientific article, scientific 
writing, science talk, science media, oral presentation, poster presentation, application of scientific knowledge in 
problem solving decision 

 

**SC101 009 ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 3 (3-0-6) 
 Biology for Physical Science 
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เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  
ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์ล าดับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตจากเซลล์ไปถึง

ร่างกายหลักการทางเคมีของสิ่งมีชีวิตการสืบพันธุ์และการเจริญของสิ่งมีชีวิตสรีรวิทยาเบื้องต้นของพืชและสัตว์พันธุศาสตร์และ
ชีววิทยาระดับโมเลกุลนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ทรัพยากร 

Basic knowledge in biology concerning human everyday life, structural order from cells to organisms, 
reproduction and development of organisms, principles of chemistry of life, basicphysiology of plants and 
animals, genetics and molecular biology, ecology and natural resources conservation 

 

**SC101 010 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (0-2-1) 
 Biology for Physical Science Laboratory 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  

การทดลองปฏิบัติการให้สอดคล้องกับวิชา SC101 009 ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ1 
Laboratary experiments to accompany SC101 009 Biology for Physical Science 
 

**SC201 001 เคมีทั่วไป 1 3 (3-0-6) 
 General Chemistry I 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  

ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมีแก๊ส ของแข็งของเหลวและสารละลายเคมิคัลเทอร์โมไดนามิกส์ระบบ
การถ่ายโอนอิเล็กตรอน 

Stoichiochemistry, atomic structure, chemical bonding, gas, solid, liquid and solution, chemical 
thermodynamics, electron transferring system 

 

**SC201 002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1 (0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory I 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา SC201 001เคมท่ัีวไป 1 
Laboratary experiments related to contents in SC201 002 General Chemistry I 
 

**SC201 003 เคมีทั่วไป 2 3 (3-0-6) 
 General Chemistry II 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  

จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมีสมดุลไอออนตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟโลหะทรานซิชันเคมีนิวเคลียร์ เคมีอินทรีย์
ขั้นแนะน า เคมีกับสิ่งแวดล้อม 

Chemical kinetics, chemical equilibrium, ionic equilibrium, periodic table, representative elements, 
transition metals, nuclear chemistry, introduction to organic chemistry, environmental chemistry 
 
**SC201 004 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1 (0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory II 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา SC201 003 เคมีทั่วไป 2 
Laboratary experiments related to contents in SC201 003 General Chemistry II 
 

**SC401 201 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 1 3 (3-0-6) 
 Calculus for Physical Science I 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  
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เรขาคณิตวิเคราะห์ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันค่าจริงตัวแปรเดียว อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการ
ประยุกต์ ปริพันธ์ 

Analytic geometry, limits and continuity of real valued functions of one variable, derivatives and 
their applications, integrals 

 
**SC401 202 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 3 (3-0-6) 
 Calculus for Physical Science II 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC401 201  

เทคนิคของการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความ
ต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย ล าดับและอนุกรมอนนันต์ของจ านวนจริง 

Techniques of integration, applications of integration of variable, function of several variables, limits 
and continuity of functions of several variable, partial derivatives, sequence and series of real numbers 

 
**SC402 101 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3 (3-0-6) 
 Linear Algebra I 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  

เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ ระบบสมการเชิงเส้นและการด าเนินการขั้นมูลฐาน ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่า
เฉพาะ เวกเตอร์เฉพาะ และการประยุกต์ 

Matrices and determinants, system of linear equations and elementary operations, vector spaces, 
linear transformations, eigenvalues and eigenvectors and applications 

 
**SC402 301 สมการเชิงอนุพนัธ ์ 3 (3-0-6) 
 Differential Equations 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC401 202  

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูง และการประยุกต์ สมการเชิง
อนุพันธ์เชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ผลการแปลงลาปลาซ และการประยุกต์ อนุกรมฟูเรียร์ 
ข้อปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 

First order differential equations, second order differential equations, higher order differential 
equations and applications, linear differential equations with variable coefficients, system of linear differential 
equations, Laplace transforms and applications, Fourier series, boundary value problems, elementary partial 
differential equations  
 
**SC501 001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3 (3-0-6) 
 General Physics I 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  

ทฤษฎีและการประยุกต์ของแรงและการเคลื่อนท่ี การคงตัวของโมเมนตัมและพลังงาน การเคลื่อนท่ีแบบออสซิลเลต 
ระบบอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของของไหล ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์ 

Theories and applications of force and motion, conservation of momentum and energy, oscillations, 
system of particles, motion of rigid bodies, fluid mechanics, heat and thermodynamics 

 
**SC501 002 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3 (3-0-6) 
 General Physics II 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  



-23- 
 

 

 

อันตรกิริยาทางไฟฟ้า อันตรกิริยาทางแม่เหล็ก ทฤษฎีและการประยุกต์ของสนามไฟฟ้าสถิตและสนามแม่เหล็กสถิต 
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีขึ้นกับเวลา กระแสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นเสียง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ 
ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

Electrical interaction, magnetic interaction, theories and applications of electrostatic field and 
magnetostatic field, time varying electromagnetic field, electric current and electronics, wave motion, sound 
wave, electromagnetic wave, optics, modern physics 
 
**SC501 003 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1 (0-3-2) 
 General Physics Laboratory I 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  

การวัดและการวิเคราะห์ข้อมูล การรวมแรงย่อย โมดูลลัสของยัง ลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย เครื่องช่ังความถ่วงจ าเพาะ 
การวัดความหนืดของของเหลวโดยใช้กฏของสโตกส์ พลศาสตร์การหมุน สัมประสิทธิ์ของการขยายตัวเชิงเส้น การสั่นพ้องในท่อ
อากาศ และ การทดลองของเมลด์ 

Measurement and data analysis, composition of forces, Young’s modulus, simple pendulum, 
westphal specific gravity balance, measurement of viscosity of liquid by Stoke’s law, rotational dynamics, 
coefficient of linear expansion, resonance in air columns, Meld’s experiment 

 
**SC501 004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1 (0-3-2) 
 General Physics Laboratory II 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  

วีทสโตนบริดจ์ แทนเจนต์แกลวานอมิเตอร์ วงจรอาร์ซีมัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป การหาความยาวโฟกัสของกระจก
เว้าและกระจกนูน การหาความยาวโฟกัสของเลนส์เว้าและเลนส์นูน การหาค่าดัชนีหักเหของของเหลวโดยใช้เลนส์นูนและกระจกราบ 
สเปกโตรมิเตอร์ และวงแหวนของนิวตัน 

Wheatstone bridge, tangent galvanometer, RC circuit, multimeter, oscilloscope, determination of  
focal lengths of concave and convex spherical mirrors, determination of focal lengths of concave and convex 
lens,determination of the refractive index of liquid by using a convex lens and a plane mirror, spectrometer, 
Newton’s ring 

 
**SC502202 ดาราศาสตร์ทั่วไป 3 (3-0-6) 
 General Astronomy 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC501 002  

ประวัติดาราศาสตร์ ระบบพิกัดต าแหน่ง เวลาดาราศาสตร์ ระบบสุริยะ ดาวฤกษ์ และวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ กา
แลคซี ความสัมพันธ์ระหว่างดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สาขาอ่ืนๆ 

History of Astronomy, coordinates system, astronomical time, solar system, stellar and stellar 
evolution, galaxy, relation of astronomy to other fields of science 
 

**SC502252 วิทยาศาสตร์พลังงานขั้นแนะน า 3 (3-0-6) 
 Introduction to Energy Science 

เงื่อนไขของรายวิชา : SC501 001 และSC501 002  
วิกฤติการณ์พลังงาน สภาวะโลกร้อน พลังงานที่ยั่งยืน ศักยภาพและปัญหาของแหล่งพลังงานต่างๆ แหล่งพลังงานท่ี

เกิดขึ้นใหม่ได้ และที่เกิดขึ้นใหม่ไม่ได้ เช้ือเพลิงฟอสซิล ถ่านหิน ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานน้ า 
พลังงานลม ชีวเช้ือเพลิง พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานนิวเคลียร์ การกักเก็บและเก็บเกี่ยวพลังงาน 
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Energy crisis, global warming, sustainable energy, potential and problems of various energy sources, 
renewable and nonrenewable energy sources, fossil fuels, coal, petroleum, natural gas, geothermal energy, 
hydropower, wind power, biofuels, solar energy, nuclear energy, energy storage and energy harvesters 

 

**SC512 111 ฟิสิกส์แผนใหม ่ 3 (3-0-6) 
 Modern Physics 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC501 002  

สัมพัทธภาพพิเศษ ทฤษฎีควอนตัม โครงสร้างอะตอม โมเลกุลและสสารควบแน่น ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์อนุภาคมูล
ฐาน 

Special relativity, quantum theory, atomic structures, molecules and condensed matter, nuclear 
physics and elementary particle physics 

 
**SC512 112 กลศาสตร์ทฤษฎ ี 3 (3-0-6) 
 Theoretical Mechanics 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC501 001  

เวกเตอร์และระบบพิกัด กลศาสตร์นิวตัน พลศาสตร์ของอนุภาคในหนึ่งและสองมิติ แรงสู่ศูนย์กลาง ระบบพิกัดไม่
เฉื่อย การเคลื่อนที่ของระบบของอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ลากรางจ์ และกลศาสตร์แฮมิลตัน 

Vectors and coordinate systems, Newtonian mechanics, particle dynamics in one and two 
dimensions, central forces, noninertial coordinate system, motion of a system of particles, rigid bodies,  Lagrangian 
mechanics, and Hamiltonian mechanics 

 
**SC512 113 ฟิสิกสข์องการสั่นและคลืน่ 3 (3-0-6) 
 Physics of Vibrations and Waves 
เงื่อนไขของรายวิชา :SC501 001 และ SC501 002  

การเคลื่อนแบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของตัวสั่นเชิงกลและเชิงไฟฟ้า การเคลื่อนที่แบบแดมป์ของตัวสั่นเชิงกลและเชิง
ไฟฟ้า ตัวสั่นแบบถูกบังคับ ตัวสั่นแบบคู่ควบ สมการคลื่นในหลายมิติและผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับสอง คลื่นตาม
ขวางบนเส้น สมการแมกซ์เวลล์ การประยุกต์ของอนุกรมฟูเรียร์ส าหรับคลื่นบนเส้นตรึง อินทีกรัลฟูเรียร์ของพัลซ์เดี่ยว การแปลงฟู
เรียร์และการประยุกต์ส าหรับการเลี้ยวเบนของแสง 

Simple harmonic motion of mechanical and electrical oscillators, damped motion of mechanical 
and electrical oscillators, forced oscillator, coupled oscillators, multidimension wave equation and solutions of 
second order partial differentiation, transverse waves on a string,  Maxwell’s equation, application of Fouriere 
series to a plucked string, Fourier integral of a single pulse, Fourier transforms and application to optical diffraction 

 

**SC512 114 คณิตวิธีทางฟิสิกส์ 3 (3-0-6) 

 Mathematical Methods in Physics  
เงื่อนไขของรายวิชา : ผ่านการลงทะเบียน SC402 301  

การวิเคราะห์เวกเตอร์ช้ันสูง ฟังก์ชันพิเศษ สมการเชิงอนุพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยปัญหาค่าขอบ อนุกรม ผลการ
แปลงลาปลาซและฟูเรียร์ 

Advanced vector analysis, special function,differential equation, partial differential equation, integral 
transforms, boundary value problem, series, Laplace and Fourier transforms 
 
**SC512 115 อิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-3-5) 

 Electronics  
เงื่อนไขของรายวิชา : SC501 001 และ SC501 002  
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ฉนวน ตัวน า และสารกึ่งตัวน า ไดโอด ทรานซิสเตอร์ การวิเคราะห์วงจรโอเปอร์เรชันนอลแอมปลิไฟเออร์ ดิจิทัล
ลอจิก วงจรคอมบิเนตอเรียล วงจรซีเควลเชียล วงจรดิจิทัลอินติเกรทเซอร์กิต 

Insulators, conductors and semiconductors, diode, transistor, circuits analysis, operational amplifiers, 
digital logic, combinatorial circuits, sequential circuits, digital integrated circuits 
 
**SC512 183 ปฏิบัติการฟิสิกสข์ั้นกลาง 1 1 (0-3-2) 
 Intermediate Physics LaboratoryI 
เงื่อนไขของรายวิชา : ผ่านการลงทะเบียน SC501 002  

ความคลาดเคลื่อนและการหาค่าความชันของกราฟ คุณลักษณะเฉพาะของหัววัดรังสีแบบไกเกอร์มูลเลอร์ การวัด
สนามแม่เหล็กของขดลวดเฮล์มโฮลท์ซ สมบัติทั่วไปของไมโครเวฟ สนามไฟฟ้า ฮีสเตอริซิสในวัสดุแม่เหล็ก วงจร RLC สนามแม่เหล็ก
ของขดลวดโซลินอยด์ยาว กระจกของลอยด์และปริซึมคู่ของเฟรสเนล และการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ในผลึกเดี่ยว NaCl หรือ LiF 

Error and slope determination, characteristic of Geiger-Mueller counters, magnetic field 
measurement of a Helmholtz coils, general property of a microwave, electric field, hyterisis in magnetic material, 
RLC circuit, magnetic field of a long solenoid, Lloyd’s mirror and Fresnel’s biprism, and X-ray diffraction in NaCl 
or LiF single crystal 

 
**SC512 184 ปฏิบัติการฟิสิกสข์ั้นกลาง 2 1 (0-3-2) 
 Intermediate Physics LaboratoryII 
เงื่อนไขของรายวิชา : ผ่านการลงทะเบียน SC501 002  

หยดน้ ามันของมิลลิแกนปรากฏการณ์ฮอลล์ในสารกึ่งตัวน าการดูดกลืนรังสีเอกซ์อย่างไม่ต่อเนื่องของ  Zr, Ag, 
Cu และ Ni เครื่องจักรสเตอร์ลิงการหาค่าอัตราส่วนประจุต่อมวลของอิเล็กตรอนค่าสมมูลของจูลฮาล์ฟธิกเนสและสัมประสิทธิ์การ
ดูดกลืนรังสีเชิงเส้นการทดลองของแฟรงค์-เฮิร์ตซหลอดนีออน 

Millikan oil drop, Hall effect in semiconductor, x-ray absorption edge of Zr, Ag, Cu and Ni, Stirling’s 
engine, determination of charge to mass ratio of electron, Joule equivalent, half-half thickness and linear 
absorption coefficient,  Franck-Hertz experimental, neon lamp 

 

**SC512211 การถ่ายภาพ 3(2-3-5) 
 Photography 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC501 001 และ SC501 002  

หลักทางฟิสิกส์เกี่ยวกับระบบแสงและแหล่งก าเนิดแสง แสงส าหรับการถ่ายภาพ กล้องถ่ายรูปและเลนส์ เอ็กซ์โพส
เซอร์ โฟโตกราฟิกคอมโปซิชันแผ่นกรองแสง ไฟวาป 

Physical principles concerning optical system of a light and light source, light for photography, 
cameras and lens, exposure, photographic composition, filter, flash 

 
**SC512212 ฟิสิกสข์องกีฬา 3 (3-0-6) 
 Physics of Sports 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  

ภาษาของฟิสิกส์ จลนศาสตร์ พลังงาน โมเมนตัม งาน จุดศูนย์กลางมวล การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ การอนุรักษ์
ของโมเมนตัม กล้ามเนื้อ ความล้า การเคลื่อนที่แบบหมุน ฟิสิกส์ของศิลปการต่อสู้ การอนุรักษ์ของโมเมนตัมเชิงมุม อากาศพลศาสตร์ 
ฟิสิกส์ของการฝึก ฟิสิกส์ของจุดสังหาร อุปกรณ์กีฬา 

Language of physics, kinematics, energy,momentum,work, centre of mass,projectile 
motion,conservation of momentum, muescles, fatigue, rotational motion, physics of martial art, conservation of 
angular momentum, aerodynamics, physics of training, physics of sweet spot, sports equipment 

 
*SC512213 การเขียนแบบทางวิทยาศาสตร์ 2(1-3-3) 
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 Scientific Drawing 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  

อุปกรณ์พื้นฐานในการเขียนแบบ เส้น การสร้างรูปเรขาคณิต ภาพสเก็ต ภาพตัดและรูปหน้าตัด การก าหนดขนาด
และมาตราส่วน การเขียนแบบอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการเขียนแบบ 

Basic drawing equipment, line, geometrydrawing, sketching, sectional view, scale and dimension, 
drawing of scientific equipment, drawing computer package 
 

**SC512214 ฟิสิกสข์องสสาร 3 (3-0-6) 
 Physics of Matters  

เงื่อนไขของรายวิชา : SC501 001  
กลศาสตร์ของสสาร ความยืดหยุ่นของของแข็ง การวัดความยืดหยุ่นของของแข็ง  ความหนืดของของเหลว การวัด

ความหนืดของของเหลว 
Mechanics of matter, elasticity of solids, measurements of eleasticity of solids, viscosity of liquid, 

measurements of the coefficient of viscosity 
 
**SC512 215 สวนศาสตร์ 3 (3-0-6) 
 Acoustics 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC501 002 

คลื่นเสียงและสมการการเคลื่อนที่การส่งผ่านของคลื่นเสียงผ่านตัวกลางต่างชนิดกันตัวกรองและตัวขยายก้อง การ
ประยุกต์สวนศาสตร์ในทางสถาปัตยกรรม 

Sound wave and equationof motion, propagation and transmission of sound wave through different 
media, filter and resonator, architectural application of acoustics 

 
**SC512216 อุตุนิยมวิทยา 3 (3-0-6) 
 Meteorology 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC501 002 

บรรยากาศ โครงสร้างของบรรยากาศ สภาพอากาศ และองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยา ภูมิอากาศและสภาพบังคับ
ภูมิอากาศ เสถียรภาพของอากาศ แผนที่อากาศและการพยากรณ์อากาศ 

Atmosphere, structure of atmosphere, weather and meteorological elements, climate and climate 
controls, stability of the air, weather charts and weather predictions 

 

**SC512 218 ฟิสิกส์สขุภาพ 3 (3-0-6) 
 Health Physics 
เงื่อนไขของรายวิชา :SC501 002  

วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ และการได้รับรังสีของมนุษย์ การแผ่รังสี กฎการสลายตัวของการแผ่รังสีในสิ่งแวดล้อม อันตร
กิริยาของรังสีกับสสาร ผลทางชีววิทยาของรังสี ความปลอดภัยจากรังสีภายนอก อันตรายจากรังสีภายในการควบคุมการปนเปื้อนทาง
รังสี 

Nuclear science and radiation exposure to human, radiation, decay laws of the radiation in 
environmental, interactions of radiation with matter, biological effects of radiation, external radiation safety, 
internal radiation hazard, contamination control of radiation 

 
**SC512222 ดิจิทัลอิเล็กทรอนกิส์และการประสาน 3(2-3-5) 
 Digital Electronics and Interfacing 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC512 115  
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การเข้ารหัสและถอดรหัส ไมโครโปรเซสเซอร์ ดิจิทัลซิกแนลโปรเซสเซอร์ความจ า แอดเดรส ระบบบัส การขับบัส 
การมัลติเพลกซ์สัญญาณการแปลงดิจิทัลเป็นอะนาล็อก และอะนาล็อกเป็นดิจิทัล ซอฟท์แวร์ส าหรับการประสานเทคนิคและ
มาตรฐานการติดต่อสื่อสารข้อมูล การออกแบบและสร้างวงจรประสาน 

Coding and decoding, microprocessor, digital signal processors, memory, address, bus system, bus 
driving, signal multiplexing, digital to analog and analog to digital conversions, software for interfacing, data 
communication standard and techniques, design and construction of interface 
 
**SC512224 แอนะล็อกอิเล็กทรอนกิส ์ 3(2-3-5) 
 Analog Electronics 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC512 115  

แหล่งจ่ายไฟตรง ทรานส์ดิวเซอร์และระบบควบคุม การออกแบบวงจรขยายสัญญาณวงจรเปรียบเทียบ และ
ตรวจสอบระดับสัญญาณ ไอซีออสซิลเลเตอร์ วงจรกรองสัญญาณการควบคุมมอเตอร์ วิทยุ โทรทัศน์ และระบบเครื่องเสียง 

DC power supplies, transducers and controller system, amplifier circuit design, comparators and 
level-detector, IC oscillators, filter circuit, motor control, radio, TV and audio systems 

 
*SC512251 การฝึกงานในโรงงาน 1 (0-3-1) 
 Workshop Practices 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  

การฝึกงานในโรงงาน การสร้างและซ่อมแซมอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย 
Practical training in workshop, constructing and repairing simple scientific instruments 
 

*SC513116 ทัศนศาสตร์ 3 (3-0-6) 
 Optics 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC501 002  

ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิตและเชิงฟิสิกส์ การแกะรอยรังสีใกล้แกนด้วยวิธีเมตริกส์ ช่องเปิดและตัวจ ากัดล าแสง 
ความคลาด การแทรกสอด ฟาร์ฟิลด์ดิฟแฟรกชัน เฟรส์เนลดิฟแฟรกชัน และโพลาไรเซชัน 

Geometrical and Physical Optics, paraxial ray tracing using matrix method, aperture and stop, 
aberration, interference, far-field diffraction Fresnel diffraction, holography, coherence, polarization 

 
**SC513117 กลศาสตร์ควอนตัม 1 3 (3-0-6) 
 Quantum Mechanics I 
เงื่อนไขของรายวิชา : ผ่านการลงทะเบียน **SC512 114  

สัจพจน์ของกลศาสตร์ควอนตัม ปริภูมิฮิลเบิร์ตและตัวด าเนินการเฮอร์มิเชียน หลักการรวมกันได้ และความสัมพันธ์
คอมมิ ว เ ต เตอร์  ทฤษฎี ก ารอนุ รั กษ์ และแพริ ตี  ปัญหา ในหนึ่ ง มิ ติ  ปัญหา ในสองมิติ  โ ม เมนตั ม เ ชิ งมุ ม  ปัญหาใน  
สามมิติ 

Postulates of quantum mechanics, Hilbert space and Hermitian operators, superposition principle 
and commutator relations, conservation theory and parity, one dimensional problems, two dimensional 
problems, angular momentum, three dimensional problems 

 
*SC513118 ฟิสิกสน์ิวเคลียร ์ 3 (3-0-6) 
 Nuclear Physics  
เงื่อนไของรายวิชา : SC513117  

หลักการพื้นฐานของอะตอมและนิวเคลียร์ สมบัติของนิวเคลียส แรงระหว่างนิวคลีออน แบบจ าลองนิวเคลียส 
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ การแตกตัว การหลอมตัว เครื่องเร่งอนุภาคและการประยุกต์ใช้งานทางด้านนิวเคลียร์ 
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Basic principles of atoms and nuclei, nuclear properties, force between nucleons, nuclear models, 
nuclear reactions, fission, fusion, accelerators and applications of nuclear physics 

 

**SC513 119 อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถติิ 3 (3-0-6) 
 Thermodynamics and Statistical Physics 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC501 001 

ระบบทางเทอร์โมไดนามิกส์และกฏข้อที่ศูนย์ การแปลงและกฏข้อที่หนึ่งเครื่องจักรความร้อนและกฏข้อที่สอง เอน
โทรปีและกฏข้อที่สาม กลศาสตร์สถิติของระบบโดดเดี่ยว กลศาสตร์สถิติของระบบที่มีอันตรกิริยาต่อกัน สถิติเชิงควอนตัมของก๊าซ
อุดมคติ 

Thermodynamic systems and the zeroth law, transformations and the first law, heat engines and 
the second law, entropy and the third law, statistical mechanics of isolated systems, statistical mechanics of 
interacting systems, quantum statistics of ideal gases 

 
*SC513121 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 3 (3-0-6) 
 Solid State Physics 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC513 117 หรือรายวิชาควบ SC513 117  

หลักมูลของผลึกวิทยา โครงสร้างผลึกและแลตทิชส่วนกลับ ทฤษฎีการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์โดยผลึก และเทคนิคการ
เลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์เชิงปฏิบัติ ทฤษฎีความจุความร้อนของของแข็ง การสั่นสะเทือนแลตทิช ทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระและทฤษฎี
แถบพลังงานส าหรับของแข็งขั้นแนะน า 

Fundamental of crystallography, crystal structure and reciprocal lattice. X-rays diffraction theory 
and practical X-rays diffraction technique, heat capacity theory of solids, lattice vibrations, introduction of free 
electron and energy band theory of solids 
 

*SC513122 ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 3 (3-0-6) 
 Astrophysics  
เงื่อนไขของรายวิชา : (SC513 119และ SC513118) หรือ(SC513 119 และรายวิชาควบ SC513118) 

ความรู้พื้นฐานของดาราศาสตร์และการศึกษาเอกภพในปัจจุบัน ทรงกลมท้องฟ้า ระบบโคออร์ดิเนต กลศาสตร์
ท้องฟ้า ระบบสุริยะ โครงสร้างภายในและบรรยากาศดาว พลังงานและการแผ่รังสี สเปกโตรสโคปีและโฟโตเมตรี ระบบดาวคู่ ดาว
แปรแสง วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ กาแลกซี เอกภพวิทยาข้ันต้น 

Basic knowledge of astronomy and current views of the universe, celestial sphere, coordinate 
systems, celestial mechanics, solar system, stellar interior and atmosphere, energy and radiation transfer, stellar 
spectroscopy and photometry, binary stars, variable stars, stellar evolution, galaxies, elementary cosmology 
 
**SC513123 ทฤษฎีแม่เหลก็ไฟฟ้า 3 (3-0-6) 
 Electromagnetic Theory 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC501 002หรือ SC512 114  

สนามไฟฟ้าสถิต สนามแม่เหล็กท่ีเกิดจากกระแสคงที่ การเหนี่ยวน า สมการของแมกซ์เวลล์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สมบัติ
และการประยุกต์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าท่อน าคลื่น และปัญหาค่าขอบเขต 

Electrostatic field, magnetic fields from steady currents, induction, Maxwell's equations, 
electromagnetic waves, properties and applications of electromagnetic waves, waveguides and boundary value 
problems 

 
*SC513 124 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5) 
 Computer Programming 
เงื่อนไขของรายวิชา :  ผ่านการลงทะเบียน SC501 001 และ ผ่านการลงทะเบียน SC501 002 
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คอมไพเลอร์ไพธอน ชนิดข้อมูล ข้อความสั่งควบคุม ฟังก์ช่ัน การท าซ้ า การเรียกซ้ า อาร์เรย์และเวกเตอร์สตริง
อัลกอริทึม การยกเว้น การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และอินเตอร์เฟซ ผู้ใช้แบบกราฟิก(GUIs) 

Python compilers, data type, control statements, functions, iteration, recursion, arrays and vectors, 
strings, algorithms, exceptions, object-oriented programming, and graphical user interfaces (GUIs) 
 
**SC513 185 ปฏิบัติการฟิสิกสข์ั้นสูง 1 1 (0-3-2) 
 Advanced Physics Laboratory I 
เงื่อนไขของรายวิชา : ผ่านการลงทะเบียน SC512 184  

การทดลองฟิสิกส์ขั้นสูงทางด้านทัศนศาสตร์ ผลของสนามแม่เหล็กต่อการโพลาไรเซชันของแสงที่ผ่านสาร (ปรากฏ
การฟาราเดย์)กลศาสตร์ควอนตัม และฟิสิกส์นิวเคลียร์ การก าหนดจุดโนดัลและความยาวโฟกัสยังผลของเลนส์หนา การสร้างโฮโลแก
รม การใช้อินเตอร์เฟียโรมิเตอร์แบบไมเคิลสันในการวัดค่าความยาวคลื่น ดัชนีหักเหของอากาศและแก้ว การใช้อินเตอร์เฟียโรมิเตอร์
แบบเฟบรีย์เพอร์โรในการวัดการแยกของเส้นสเปกตรัม สเปกตรัมของอะตอมและผลของสนามแม่เหล็กต่อสเปกตรัมของอะตอม 
(ปรากฏการณ์ซีมาน)  การทดลองปฏิบัติการดาราศาสตร์ เช่น การวิเคราะห์ HR diagram ของดาวประเภทต่างๆ และการวิเคราะห์
หรือประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับสเปกตรัมดาวฤกษ์ 

 Physics experiments at advanced level in optics, effect of magnetic field on polarization of light 
passing through a material (Faraday’s effect), quantum mechanics, and nuclear physics, determination of nodal 
points and effective focal length of a thick lens, constructing a hologram, using Michelson interferometer to 
measure wavelength, refractive indices of air and glass, using Fabry Perot interferometer to measure splitting in 
spectral lines, atomic spectra and effect of magnetic field on atomic spectra (Zeeman’s effect), laboratory 
experiments in Astronomy such as analysis the HR diagram of many types of stars and analyse or applying 
knowledge with the spectral types of stars 

 
**SC513 186 ปฏิบัติการฟิสิกสข์ั้นสูง 2 1 (0-3-2) 
 Advanced Physics Laboratory II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ผ่านการลงทะเบียน SC513 185  

การทดลองทางฟิสิกส์ขั้นสูงทางด้านฟิสิกส์ของวัสดุของแข็ง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสายส่ง กลศาสตร์ควอนตัม และ
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกโดยการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ และอิเล็กตรอน การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกจ าลองโดยใช้
คลื่นไมโครเวฟ การศึกษาสมบัติของสารกึ่งตัวน า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสายส่งแบบตัวน าคู่ร่วมแกน การน าคลื่นไมโครเวฟในท่อน า
คลื่น การศึกษาผลของสนามแม่ เหล็กต่อสปินของอิเล็กตรอนและต่อสปินของนิวเคลียสโดยวิธีแมกเนติกเรโซแนนซ์ 
(อิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์ (ESR) และนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ (NMR)) การหาประสิทธิภาพของหัววัดเยอรเมเนียม
ประสิทธิภาพสูง การวัดเวลาการผ่อนคลายของนิวเคลียสไฮโดรเจนในของเหลวโดยวิธีนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์แบบพัลซ์  

Experiments at advanced level on physics of solid materials, electromagnetic waves in transmission 
lines, quantum mechanics and nuclear physics, analysis of crystal structure using X-ray diffraction and electron 
diffraction methods, analysis of crystal model using microwave, study of properties of semiconductor material; 
electromagnetic waves in a coaxial transmission line; propagation of microwave in a waveguide, effect of magnetic 
field on electron spin and nuclear spin using magnetic resonance method (electron spin resonance (ESR) and 
nuclear magnetic resonance (NMR), determination of efficiency of High Performance Germanium (HPGe), 
measurement of relaxation times of  1H in liquid using pulsed Nuclear Magnetic Resonance (NMR) 

 
*SC513217 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับฟิสิกส ์ 3 (3-0-6) 
 Numerical Methods for Physics  
เงื่อนไขของรายวิชา : SC501 001  และ SC501 002  

การแก้ระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง การหาอนุพันธ์เชิงตัวเลข การอินทิเกรตเชิงตัวเลข สมการเชิง
อนุพันธ์การประยุกต์ใช้ในปัญหาทางกายภาพ  
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Solving linear system, interpolation, numerical derivative, numerical integration, solving differential 
equations, applications in physical problems 

 
**SC513219 การสั่นพ้องแม่เหล็กนิวเคลียร์ขั้นแนะน า 3 (3-0-6) 
 Introduction to Nuclear Magnetic Resonance 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC512 114  

สมบัติทางแม่เหล็กของนิวเคลียส ฟิสิกส์ของการสั่นพ้องแม่เหล็กนิวเคลียร์ ล าดับของพัลส์ส่วนประกอบของเครื่องสั่น
พ้องแม่เหล็กนิวเคลียร์สเปกตรัมสั่นพ้องแม่เหล็กนิวเคลียร์ และเทคนิคขั้นสูง การผ่อนคลายของการสั่นพ้องแม่เหล็กนิวเคลียร์ 

Magnetic properties of the nucleus, nuclear magnetic resonance physics, pulse sequences, nuclear 
magnetic resonance hardware, nuclear magnetic resonance spectroscopy and advanced techniques, nuclear 
magnetic resonance relaxometry 

 
**SC513221 วิธีการทางฟิสิกส์ทฤษฏ ี 3 (3-0-6) 
 Methods of Theoretical Physics 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC512 114  

การแก้สมการเชิงอนุพันธ์ส่วนย่อยในอะตอมไฮโดรเจนในสามมิติ เทียบกับการแก้สมการของระบบดังกล่าวในหนึ่งมิติ 
อะตอมไฮโดรเจนท่ีถูกกักในหนึ่งมิติ ผลึกในหนึ่งมิติและในสามมิติ การแก้สมการอะตอมฮีเลียม จ านวนเชิงซ้อน ปัญหาขอบเขต การ
แปลงแบบลาปลาซ การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกแบบมีแรงกระตุ้น การแปลงแบบฟูเรียร์ และการประยุกต์ใช้จ านวนเชิงซ้อนใน
การแก้ปัญหาทางแม่เหล็กไฟฟ้า ทางความร้อน และในของไหล 

  Application of partial differential equation to Shrodinger equation of hydrogen atom in 
3 dimension compared to 1 dimension of similar system, confined hydrogen atom in 1 dimension, energy levels 
of electron in 1 dimension periodic potential and in the similar system in 3 dimension, energy levels of electron 
in helium atom, energy level of a harmonic oscillator, boundary value problem, phase space of free harmonic 
oscillator and of forced oscillation, Fourier transform and Laplace transform, and application of complex number 
in electromagnetic problem, heat flow problem and in the flow of fluid. 

 
*SC513223 การค านวณสมรรถนะสูง 3 (3-0-6) 
 High Performance Computing 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC501 001 และ SC501 002 

เมทริกซ์ สมการไอเกน ผลึกศาสตร์ กลศาสตร์ควอนตัมพื้นฐาน ปัญหาระบบหลายตัว ทฤษฎีฮาร์ทรี ทฤษฎีฮาร์ทรี -
ฟอกซ์ ทฤษฎีฟังก์ชันนัลความหนาแน่น พลศาสตร์เชิงโมเลกุล 

Matrix, eigen equation, crystallography, basic quantum mechanics, many body problems, Hartree 
theory, Hartree-Fock theory, density functional theory, molecular dynamics 
 

**SC513225 หลักการทางฟิสิกส์ในเคร่ืองมือแพทย์ 3 (3-0-6) 
 Principle of Physics in Medical Instruments 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  

พื้นฐานทางฟิสิกส์รังสี อันตรกิริยาระหว่างรังสีกับสสาร หลักการป้องกันอันตรายจากรังสี การประยุกต์ใช้หลักการ
ทางฟิสิกส์ในเครื่องมือทางการแพทย์ ฟิสิกส์ของการสร้างภาพของเครื่องมือทางรังสีวินิจฉัย เครื่องมือทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และ
เครื่องมือทางรังสีรักษา 

Basic of radiologic physics, interaction of radiation with matter,  principle of radiation protection, 
the application of physics in medical equipment, physics of diagnostic imaging machine, nuclear medicine, and 
radiotherapy instruments 
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**SC513226 กลศาสตร์ควอนตัม 2 3 (3-0-6) 
 Quantum Mechanics II  
เงื่อนไขของรายวิชา : SC513117  

เบสิสและการแทนในรูปเมทริกซ์  การแปลงแบบยูนิทารีและซิมิลาริตใีนกลศาสตรค์วอนตัม  เมทริกซ์โมเมนตัมเชงิมมุ 
เมทริกซ์สปินเพาลี เมทริกซ์ความหนาแน่น โมเมนตัมเชิงมุมรวม หลักการของเพาลี ตารางธาตุ ทฤษฎีการรบกวนแบบไม่ซ้อนสถานะ
ที่ไม่ขึ้นกับเวลา ทฤษฎีการรบกวนแบบซ้อนสถานะที่ไม่ขึ้นกับเวลา ปรากฏการณ์สตาร์ก ทฤษฎีการรบกวนแบบขึ้นกับเวลา การ
รบกวนฮาร์มอนิค คลื่นย่อย การกระเจิงคลื่นเอส การประมาณของบอร์น สมการของลิบบ์แมน-ชวิงเงอร์ 

Basis and matrix representations,  unitary and similarity transformations in quantum mechanics, 
angular momentum matrices, Pauli spin matrices, density matrix, total angular momentum, Pauli principle, 
periodic table, time-independent nondegenerate perturbation theory, time-independent degenerate perturbation 
theory, Stark effect, time-dependent perturbation theory, harmonic perturbation, partial waves, s-wave scattering, 
Born approximation, Lippmann-Schwinger equation 

 

**SC513228 การสร้างภาพด้วยการสั่นพ้องแม่เหล็กนิวเคลียร์ขัน้แนะน า 3 (3-0-6) 
 Introduction to Nuclear Magnetic Resonance Imaging  
เงื่อนไขของรายวิชา : SC512 114  

หลักของการสร้างภาพ เทคนิคการสร้างภาพขั้นพ้ืนฐาน วิธีการสร้างภาพ อุปกรณ์ในการสร้างภาพ เทคนิคการสร้าง
ภาพแบบรวดเร็ว การสร้างภาพของไหลและภาพหลอดเลือด การสร้างภาพด้วยเทคนิคการก าทอนซ้อนของโปรตอนและอิเล็กตรอน
และความปลอดภัยในการใช้งาน 

Imaging principles, basic imaging techniques, imaging methods, imaging hardware, fast imaging 
techniques, flow imaging and MR angiography, proton-electron double resonance imaging (PEDRI) and safety uses 

 

**SC513232 วิธีสมมาตร 3 (3-0-6) 
 Symmetry Method 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC513117  

การประยุกต์ของทฤษฎีกลุ่มในกลศาสตร์ควอนตัม สมมาตรของแฮมิลโตเนียน และฟังก์ชันคลื่นแบบซ้อนสถานะ 
ตัวแทนกลุ่มและตัวแทนเออรีดิวซ์ซิเบิล กลุ่มการหมุนและโมเมนตัมเชิงมุม การควบคู่แบบวิกเนอร์และตัวแทนสปิน สมมาตรแบบ
ผกผันและการเปลี่ยนล าดับ กฎการเลือก ทฤษฎีการรบกวน 

Applications of group theory to quantum mechanics, symmetries of Hamiltonian and degenerate 
wave functions, group representations and irreducible representations, rotation group and angular momentum, 
Wigner coupling and spin representations, inversion and permutation symmetry, selection rules, perturbation 
theory 
 

**SC513234 ดาราศาสตร์ทรงกลม 3 (3-0-6) 
 Spherical Astronomy 
เงื่อนไขของรายวิชา :SC512 112  

ตรีโกณมิติที่เกี่ยวกับทรงกลม ทรงกลมท้องฟ้า การหักเห เวลา ความคลาด การหมุนควงและพารัลแลกซ์การส่าย 
Trigonometry of a sphere, celestial sphere, refraction, time, aberration, precession and nutation 

parallax 
**SC513236 ฟิสิกส์อนุภาคมลูฐาน 3 (3-0-6) 
 Elementary Particle Physics 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC513117  

อนุภาคมูลฐานและแรงมูลฐานในธรรมชาติ จลนศาสตร์เชิงสัมพัทธภาพ ทฤษฎีสนามควอนตัมขั้นแนะน า สมการ
ไคลน์-กอร์ดอน สมมาตรทางฟิสิกส์ อันตรกิริยาของสนาม สมการดิแรค แผนภาพไฟน์แมน ทฤษฎีเกจ พลศาสตร์ไฟฟ้าควอนตัม 
การเสียสมมาตรแบบเฉียบพลันและกลไกฮิกส์ แบบจ าลองมาตรฐานของฟิสิกส์อนุภาค เครื่องเร่งอนุภาค 
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Elementary particles and fundamental forces in nature, relativistic kinematics, introduction to 
quantum field theory, Klein-Gordon equation, symmetry in physics, interacting fields, Dirac equation, Feynman 
diagrams, gauge theories, quantum electrodynamics, spontaneous symmetry breaking and Higgs mechanism, 
the standard model of particle physics, particle accelerators 

  
**SC514 227 ฟิสิกส์รังส ี 3 (3-0-6) 
 Radiation Physics 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC513118  

หลักการพื้นฐานของอะตอมและนิวเคลียส กฎการสลายตัว การสลายตัวให้รังสีแอลฟาและรังสีเบตา และการ
ปลดปล่อยรังสีแกมมา อันตรกริยาระหว่างอนุภาคแอลฟา อนุภาคบีตา รังสีแกมมาและอนุภาคนิวตรอนกับสสาร ต้นก าเนิดรังสี การ
น ารังสีไปใช้ในทางการแพทย์ การวัดปริมาณก าหนดของรังสี 

Basic principles of atoms and nuclei, decay law, alpha and beta disintegration and gamma emission, 
interactions of alpha, beta, gamma and neutron radiation with matter, radiation sources, medical application of 
radiation, radiation dose measurement 

 
**SC514229 ทัศนศาสตร์ประยุกต ์ 3 (3-0-6) 
 Applied Optics  
เงื่อนไขของรายวิชา : SC513116  

ทฤษฎีเชิงเรขาคณิตของระบบทัศนศาสตร์ วิธีการออกแบบทางทัศนศาสตร์ เลนส์แก้ความคลาดสี เลนส์ใกล้ตาและ
เลนส์ใกล้วัตถุของระบบกล้องจุลทรรศน์และกล้องโทรทรรศน์ ระบบทัศนอุปกรณ์ประเภท ทัศนศาสตร์ของการมองเห็น โฮโลกราฟี
และระบบการตรวจสอบแบบไม่ท าลายโดยวิธีโฮโลกราฟี เกรตติงเลี้ยวเบนแสง การกระเจิงและการประยุกต์เส้นใยน าแสงและการ
ประยุกต์ 

Geometrical theory of optical system, method of optical design, achromatic doublet lens, eye piece 
and objectivesof microscope and telescope, visual optics, holography and holographic interferometry, diffraction 
grating, scattering and its applications, fiber optics and its applications 

 
**SC514 231 ฟิสิกส์ทฤษฎ ี 3 (3-0-6) 
 Theoretical Physics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : SC513117  

ประวัติและวิวัฒนาการที่ส าคัญของฟิสิกส์ทฤษฎี กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและความโน้มถ่วง สมการแม็กซ์เวลล์และ
ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า กลศาสตร์ทฤษฎี อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ จุดเริ่มต้นของแนวคิดของกลศาสตร์ควอนตัม ทฤษฎี
สัมพัทธภาพพิเศษ และทฤษฎีสัมพัทธภาพท่ัวไป 

History and the important revolution in theoretical physics, Newton’s laws of motion and gravity, 
Maxwell’s equations and electromagnetic theory, theoretical mechanics, thermodynamics and statistical physics, 
the origins of the concept of quantum mechanics of  special relativity and general relativity 
 
**SC514233 สัมพัทธภาพทั่วไป 3 (3-0-6) 
 General Relativity 
 เงื่อนไขของรายวิชา :SC513122  

ประวัติและพัฒนาการทางทฤษฎี กาลอวกาศแบบมินคอฟสกี เทนเซอร์วิเคราะห์ การหาสัญลักษณ์คริสทอฟเฟล 
สมการจีออเดสิก เทนเซอร์ความโค้งของรีมานน์-คริสทอฟเฟลและเทนเซอร์อื่น ๆ หลักความสมมูลย์ สมการสนามของไอน์สไตน์ 
ค าตอบชวาสซ์ไชลด์และหลุมด า ปรากฎการณ์การเลื่อนของจุดเพอร์ริฮีเลียน เลนส์ความโน้มถ่วง คลื่นความโน้มถ่วง สมการฟรีด
มานน์ สมการของไหล สมการความเร่ง และเอกภพวิทยาขั้นแนะน า 

History and development of the theory, Minkowski spacetime, tensor analysis, determination of 
Christoffel’s symbol, geodesic equation, Riemann-Christoffel curvature tensor and other tensors, equivalence 
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principle, Einstien’s field equation, Schwarzschild’s solution and blackholes, advance of perihelion, gravitational 
lensing, gravitational wave, Friedmann equation, fluid equation, acceleration equation,  and introduction to 
cosmology 

 

**SC514235 เอกภพวิทยายุคใหม่ขั้นแนะน า 3 (3-0-6) 
 Introduction to Modern Cosmology 
เงื่อนไขของรายวิชา :SC513122  

เมตริกของฟรีดมานน์-โรเบิร์ตสัน-วอล์กเกอร์ พลศาสตร์ของการขยายตัวของเอกภพ การวัดระยะทางของวัตถุในเอก
ภพ เอกภพยุคเริ่มแรก รังสีคอสมิกไมโครเวฟพ้ืนหลัง การเกิดโครงสร้าง วิวัฒนาการของเอกภพ 

Friedmann-Robertson-Walker metric, dynamics of cosmic expansion, distance scales in cosmology, 
the early universe, cosmic microwave background radiation, structure formation, evolution of the universe 

 
**SC514238 เคร่ืองมือและเทคนิคทางนิวเคลียร์ 3 (3-0-6) 
 Nuclear Instrumentation and Techniques 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC512 115และ SC513118  

หลักการและการใช้งานอุปกรณ์ทางนิวเคลียร์ เครื่องวัดรังสี เครื่องขยายสัญญาณ เครื่องจ ากัดขนาดของสัญญาณ 
เครื่องวิเคราะห์แบบช่องเดียว เครื่องวิเคราะห์แบบหลายช่อง เทคนิคทางนิวเคลียร์ เทคนิคสุญญากาศ การเร่งอนุภาค เทคนิคทาง
แรงดันไฟสูง สเปคโตรสโคปีของรังสีอัลฟา เบตา แกมมา และนิวตรอน การวัดแองกูลาร์คอร์รีเลชัน  การวิเคราะห์โดยการก่อกัมมนัต์
ด้วยนิวตรอน การประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์กับเครื่องมือทางนิวเคลียร์ 

Principles and usages of nuclear instruments, nuclear radiation detectors, amplifiers, discriminators, 
single- channel analyzer, multichannel analyzer, nuclear techniques, vacuum technique, particle acceleration, 
high voltage techniques, alpha, beta, gamma- rays and neutron spectroscopy, angular correlation measurement, 
neutron activation analysis, electronics applications in nuclear instruments 

 
**SC514761 สัมมนาทางฟิสิกส ์ 1(1-0-2) 
 Seminar in Physics 
เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรับนักศกึษาสาขาวิชาฟิสิกส์ช้ันปีท่ี 4 

ทักษะการน าเสนอผลงานแบบบรรยาย การสืบค้นและอ้างอิงเอกสาร การน าเสนอและร่วมวิจารณ์บทความหรือ
งานวิจัยต่างๆ ในสาขาวิชาฟิสิกส ์

Oral presentation skills, literature search and referencing, presentation and discussion of research 
papers or research works in physics 

 
*SC514774 โครงงานวิจัยทางฟิสิกส์ 2(0-6-12) 
 Research Project in Physics 
เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรับนักศกึษาสาขาวิชาฟิสิกส์ช้ันปีท่ี 4 

โครงงานเพื่อการศึกษาวิจัยปัญหาทางฟิสิกส์การเขียนเสนอหัวข้อโครงงานวิจัย การเขียนรายงานโครงงานวิจัย และ
การน าเสนอผลงานวิจัย 

A research project in physics, proposal writing, report writing, and project presentation 
 

**SC514785 สหกิจศกึษาทางด้านฟิสิกส ์ 6  หน่วยกิต  
 Cooperative Education in Physics 
เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรับนักศกึษาสาขาวิชาฟิสิกส์ช้ันปีท่ี 4 และ 300 202 

ปฏิบัติงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานสถานประกอบการหรือสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
ฟิสิกส์ โดยนักศึกษาต้องปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น โดยปฏิบัติงานเต็มเวลา และมีหน้าท่ี
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รับผิดชอบตามหัวข้อท่ีได้รับมอบหมาย จัดท ารายงานการปฏิบัติงานจริงพร้อมทั้งน าเสนอต่อพนักงานสหกิจศึกษาจากหน่วยงานนั้น 
และอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 

Actual training in industrial enterprise or government sectors which directly involve in the field of 
physics, students must work full-time as one of the employees of that enterprise and also take full responsibility 
with the given tasks, writing final reports to be presented to the appointed co-operative officer belonging to the 
enterprises as well as to the co-operative advisors 

 
**SC521352 วัสดุศาสตร์ขั้นแนะน า 3 (3-0-6) 
 Introduction to Materials Sciences 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

โครงสร้างอะตอมและพันธะระหว่างอะตอมขั้นแนะน าโครงสร้างของของแข็งผลึกความไม่สมบูรณ์ในของแข็ง สมบัติ
เชิงกลของวัสดุแผนภาพเฟสโลหะและโลหะผสมเซรามิกพอลิเมอร์คอมโพสิตการกัดกร่อนและเสื่อมสลายของวัสดุสมบัติต่างๆ ของ
วัสดุ 

Introduction toatomic structure and interatomic bonding, structure of crystalline solids, 
imperfections in solids, mechanical properties of materials, phase diagrams, metals and alloys, ceramics, 
polymers, composite, corrosion and degradation of materials, other properties of materials 
 

*SC522354 ลักษณะเฉพาะของวัสด ุ 3 (3-0-6) 
 Materials Characterization  
เงื่อนไขของรายวิชา : SC522 311 หรือ SC513121 หรือ รายวิชาควบ SC513121 

เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ขั้นแนะน า เทคนิคกล้องจุลทรรศน์แบบแสง การเตรียมช้ินงานส าหรับกล้องจุลทรรศน์
แบบแสง มูลฐานของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด มูลฐานของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน เทคนิคการหา
ลักษณะเฉพาะของวัสดุแบบอ่ืนๆ 

Introductionto X-ray diffraction technique, optical microscope technique, sample preparation for 
optical microscopy, fundamentals of scanning electron microscope, fundamentals of transmission electron 
microscope,and other materials characterization techniques 
 

*SC522356 กระบวนการผลิตทางวัสดุ 3 (3-0-6) 
 Materials Processing  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

กระบวนการผลิตวัสดุขั้นแนะน า วัสดุเริ่มต้น กระบวนการหลอม กระบวนการขึ้นรูปของแข็งขั้นแนะน า กระบวนการ
ขึ้นรูปผง กระบวนทางผลิตโดยใช้สารละลายและการกระจายตัว กระบวนการผลิตโดยใช้ไอสาร 

Introduction to material processing, starting materials, melt processes, introduction to solid 
processes, powder processes, solution and dispersion processes, vapor processes 

 
*SC522451 วัสดุนาโน 3 (3-0-6) 
 Nanomaterials   
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  

นิยามของวัสดุนาโน การจ าแนกประเภทของวัสดุนาโน ผลของขนาดในระดับนาโนต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเชิง
แสง เชิงกล ไฟฟ้า และแม่เหล็ก วัสดุนาโนคาร์บอน วัสดุนาโนแม่เหล็ก วัสดุนาโนโลหะออกไซด์  วัสดุนาโนอิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุ
นาโนในกลุ่มโครงสร้างแบบ 2 มิติ เป็นต้น 

Definition of nanomaterial, classification of nanomaterials, effects of nanoscale dimensions on 
physical, optical, mechanical, electrical and magnetic properties of nanomaterials, carbon nanomaterials, 
magnetic nanomaterials, metal oxide nanomaterials, nanoelectronic materials and two-dimensional 
nanomaterials 
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*SC523351 เซรามิกซ์ 3 (3-0-6) 
 Ceramics 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

เซรามิกขั้นแนะน า พันธะและโครงสร้างของเซรามิก เทอร์โมไดนามิกส์ของเซรามิก ต าหนิ การแพร่และการน าไฟฟ้า
ของเซรามิก การเผาผนึกกันเป็นก้อนและการเติบโตของเกรน สมบัติเชิงกลและความร้อนของเซรามกิ สมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติทาง
แม่เหล็กของเซรามิก สมบัติเชิงแสงของเซรามิก  

Introduction to ceramics, bonding and structures of ceramics, thermodynamics of ceramics, defects, 
diffusion and electrical conductivity of ceramics, sintering and grain growth, mechanical and thermal properties 
of ceramics, electrical and magnetic properties of ceramics, optical properties of ceramics 

 
*SC523452 กระบวนการผลิตโลหะ 3 (3-0-6) 
 Metal Processing  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  

มูลฐานของการเสียรูป ผลกระทบของแรงเสียดทาน การดึง การอัด ผ่านเกลียว การตีขึ้นรูป การรีด การดัด การขึ้น
รูปขณะร้อน การขึ้นรูปแบบพลาสติกยิ่งยวด การเชื่อม โลหะการของการเช่ือม การตรวจสอบแนวรอยเช่ือม 

Deformation fundamental, friction effect, drawing, extrusion, forging, rolling, bending, 
thermoforming, superplastic forming, welding metallurgy, weld inspection 

 
**SC523453 วัสดุแม่เหล็ก 3 (3-0-6) 
 Magnetic Materials  
เงื่อนไขของรายวิชา : SC501 002 

แนวคิดขั้นพื้นฐาน โมเมนต์แม่เหล็กของอะตอม แม่เหล็กไดอา แม่เหล็กพารา แม่เหล็กเฟอโร แม่เหล็กแอนติเฟอโร 
แม่เหล็กเฟอรี แอนไอโซโทรปีแม่เหล็ก โดเมนแม่เหล็ก แม่เหล็กระดับนาโน วัสดุแม่เหล็กอ่อน วัสดุแม่เหล็กแข็ง การบันทึกข้อมูล
แบบแม่เหล็ก  

Basic concepts, magnetic moments of atoms, diamagnetism, paramagnetism, ferromagnetism, 
antiferromagnetism, ferrimagnetism, magnetic anisotropy, magnetic domain, nanomagnetism, soft and hard 
magnetic materials, magnetic recording 

 
*SC523454 นาโนอิเล็กทรอนิกส ์ 3 (3-0-6) 
 Nanoelectronics 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC521 352 

อนุภาคและคลื่น กลศาสตร์เชิงคลื่น วัสดุส าหรับนาโนอิเล็กทรอนิกส์ การเติบโต เทคนิคการเตรียมการประดิษฐ์และ
การวัดสมบัติส าหรับโครงสร้างนาโน การขนส่งอิเล็กตรอนในสารกึ่งตัวน าและโครงสร้างนาโน อิเล็กตรอนในโครงสร้างมิติต่ า อุปกรณ์
โครงสร้างนาโน 

Particles and waves, wave mechanics, materials for nanoelectronics, growth, fabrication and 
measurement techniques for nanostructure, electron transport in semiconductors and nanostructures, electrons 
in traditional low-dimensional structure, nanostructure devices 
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*SC523455 เทคโนโลยีสารกึ่งตัวน า 3 (3-0-6) 
 Semiconductor Technology  
เงื่อนไขของรายวิชา : SC513117 หรือ SC522 313  

โครงสร้างของผลึก ประจุพาหะในสารกึ่งตัวน า สารกึ่งตัวน าอินทรินซิคและเอกซ์ทรินซิค  รอยต่อพีเอ็น 
ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์สมบัติทางแสงของสารกึ่งตัวน า เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของสารกึ่งตัวน า โครงสร้างของสารกึ่งตัวน าใน
ระดับนาโน 

Crystal structures, charge carriers in semiconductors, intrinsic and extrinsic semiconductors, p-n 
junction, bipolar transistors, optical properties of semiconductors, technology of semiconductor devices, 
semiconductor nanostructures 

 
**SC523456 นาโนฟิสิกส ์ 3 (3-0-6) 
 Nanophysics  
เงื่อนไขของรายวิชา : SC513117หรือ SC522 313  

ปรากฏการณ์ที่ขึ้นกับขนาด สมบัติเฉพาะของวัสดุนาโน แบบจ าลองบ่อศักย์ในหนึ่งมิติ ควอนตัมเวลล์ ควอนตัมไวร์ 
ควอนตัมดอท ควอนตัมทันเนลลิ่งและการประยุกต์ สมบัติเชิงแสงของโครงสร้างสารกึ่งตัวน าระดับนาโน นาโนแม่เหล็ก การประยุกต์
วัสดุโครงสร้างระดับนาโน เซลล์แสงอาทิตย์ เลเซอร์ การสร้างภาพเชิงชีววิทยา เซนเซอร์ทางเคมี การน าส่งยา 

Size-dependent phenomena, characteristic properties of nanomaterials, one-dimensional quantum 
well model, quantum well, quantum wire, quantum dot, quantum tunneling and applications, optical properties 
of semiconductor nanostructures, nanomagnetic, applications of nanostructure materials, solar cells, laser, 
biological imaging, chemical sensor, drug delivery 

 
**SC523457 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแบตเตอร่ีแบบประจุได้ใหม่ได้ขั้นสงู 3 (3-0-6) 
 Science and Technologies in Advanced Rechargeable Batteries  

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  
ประวัติของแบตเตอรี่ การเปรียบเทียบแบตเตอรี่กับเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานอื่น ชนิดและหลักการท างานของ

แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน ตัวเก็บประจุยิ่งยวด เทคโนโลยีอื่นๆในอนาคต ตัวแปรสมรรถนะและค าศัพท์
ในสายงานแบตเตอรี่ การขึ้นรูปแบตเตอรี่เซลล์และแบตเตอรี่แพ็ค ระบบการจัดการแบตเตอรี่ วิธีการชาร์จและการคายไฟ การ
ออกแบบแบตเตอรี่เพื่อน าไปใช้งานในด้านต่างๆ กรณีศึกษาเกี่ยวกับความส าคัญของวัสดุและนาโนเทคโนโลยีในงานด้านแบตเตอรี่ 

History of battery, comparison of battery and other energy storage technologies, types and working 
principles of Lead-acid, Li-ion battery, supercapacitor, beyond Li-ion technologies, performance parameters and 
battery terminology, processes in Li-ion battery cells and packs, battery management system, charging and 
discharging methods, designing battery for each application, special topics regarding raw materials and 
nanotechnology in advanced rechargeable batteries 

 
**SC523 458 กระบวนการผลิตเซรามิกส์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Ceramics Processing 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การผลิตเคราะห์วัสดุผงเซรามิกส์ การขึ้นรูปวัสดุเซรามิกส์ กระบวนการเผาผนึก กระบวนการเผาผนึกแบบสถานะ
ของแข็ง กระบวนการเติบโตของเกรนและการควบคุมโครงสร้างทางจุลภาค กระบวนการเผาผนึกแบบเฟสของเหลว 
 Synthesis of powders, forming of ceramics, sintering of ceramics, solid-state sintering, grain growth 
and microstructure control, liquid-phase sintering 
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*SC523459 วัสดุศาสตร์เชิงค านวณ 3 (3-0-6) 
 Computational Materials Science 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC501 001 และ SC501 002 

หลักการพื้นฐานของกลศาสตร์ควอนตัม วิธีการประมาณแบบฮาร์ทรี -ฟอค์กและการค านวณพลังงานยึดเหนี่ยวและ
สมบัติเชิงโมเลกุล ทฤษฎีฟังก์ชันความหนาแน่นและการค านวณโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์และสมบัติทางแสง หลักการพื้นฐานและการ
จ าลองเชิงโมเลกุล วิธีการจ าลองพลวัตเชิงโมเลกุล วิธีการจ าลองมอนติคาร์โล 

Basic principle of quantum mechanics, Hartree-Fock approximation method and calculations of 
binding energy and molecular properties, density functional theory and calculations of electronic structure and 
optical properties,basic principle and molecular simulation, molecular dynamic methods, Monte Carlo methods 

 
**SC523 461 วัสดุเซรามิกส์ทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electroceramics Materials 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การน าไฟฟ้าไฟฟ้าในวัสดุเซรามิกส์ สมบัติทางไดอิเล็กตริก วัสดุเซรามิกส์ฉนวนไฟฟ้า การประยุกต์ใช้งานวัสดุเซรา
มิกส์ด้านการน าไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เทอร์มีสเตอร์ เครื่องตรวจวัดความช้ืนและเครื่องตรวจวัดแก๊ส และตัวเก็บประจุไฟฟ้า 
 Electrical conduction in ceramics, dielectric properties, ceramic insulator, applications of electronic 
conduction ceramics, thermistor, gas and humidity sensors, capacitor 
 

**SC523 462 กระบวนการผลิตพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
 Polymer Processing 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 วิทยากระแสของพอลิเมอร์ การถ่ายโอนความร้อน กระบวนการขึ้นรูปแบบอัดรีด กระบวนการขึ้นรูปแบบฉีด 
กระบวนการขึ้นรูปแบบเป่า กระบวนการขึ้นรูปแบบกดอัด กระบวนการขึ้นรูปแบบเทอร์โมฟอร์มมิ่ง กระบวนการขึ้นรูปแบบหมุน 
กระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนแบบรีด กระบวนการขึ้นรูปพลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใย การน าพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ 
 Polymer rheology, heat transfer, extrusion process, injection molding, blow molding, compression 
molding, thermoforming, rotation molding, calendering, fiber reinforced plastic, plastic recycling 
 
*SC602 002 สถิติพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) 
 Basic Statistics 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  

ความหมายและขอบข่ายของสถิติ ข้อมูลและระดับการวัด วิธีการทางสถิติ ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง
ความน่าจะเป็น การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงจ าแนก การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

Meaning and scope of statistics, data and measurement, method of statistics, probability, random 
variable, probability distribution, sampling distribution, estimation, testing hypothesis, analysis of variance, 
categorical data analysis, linear regression analysis and correlation, data analysis by using statistical package 
program  
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ที ่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ 

1 นายวิทยา อมรกิจบ ารุง  รองศาสตราจารย ์
ปร.ด.(ฟิสิกส์) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

2 นายสุธรรม ศรหีล่มสัก  รองศาสตราจารย ์

Ph.D.(Ceramics) 
M.E. (Ceramic 
Engineering) 
วท.บ. (วัสดุศาสตร์) 

3 นายสุปรดีิ์ พินิจสุนทร  รองศาสตราจารย ์

Ph.D. (Materials) 
M.Sc. (Advanced 
Metallurgy) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

4 นายเอกพรรณ สวสัดิ์ซติัง  รองศาสตราจารย ์
Dr.rer.nat(Physics) 
วท.ม. (เคมีเชิงฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

5 นายธนูสิทธ์ิ บุรินทร์ประโคน  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
Ph.D.(Physics)  
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

6 นายธีรศักดิ์ ค าวรรณะ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ปร.ด.(ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

7 นายธีระพงษ์ พวงมะล ิ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

Ph.D.(Quantum 
electronics) 
M.Sc. (Nanoelctronics) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

8 นางสาวนงลักษณ์ มีทอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

Ph.D. (Structural and 
Environmental 
Materials) 
B.Sc. (Ceramic 
Engineering) 

9 นายนาท เสาวด ี  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
Ph.D.(Physics) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

10 นางสาวปนัสดา อวิคุณประเสริฐ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

Ph.D.(Medical Physics) 
M.Sc.(Medical Physics) 
วท.บ. (รังสีเทคนิค) 
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ที ่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ 

11 นายประสิทธ์ิ ทองใบ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ปร.ด.(ฟิสิกส์) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

12 นายพรจักร ศรีพัชราวุธ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
Ph.D.(Physics) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

13 นางสาวพาวินี กลางท่าไค ่  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ปร.ด.(ฟิสิกส์) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

14 นายไพโรจน์ มูลตระกูล  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
Ph.D.(Physics) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

15 นางสาววิยะดา หาญชนะ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

Ph.D.(Material 
Engineering) 
M.Sc.(Nanoscale science 
and technology) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

16 นายศรีประจักร ครองสุข  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ปร.ด.(ฟิสิกส์) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

17 นายอภิโชค ตั้งตระการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

Ph.D. (Materials Science 
and Engineering) 
MSc.Eng.  (Materials 
Science and 
Engineering) 
วศ.บ (วิศวกรรมการบินและ
อวกาศ) 

18 นายธนายุทธ แก้วมารยา  อาจารย ์
Ph.D. (physics) 
M. Sc. (physics) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

29 นางสาวพิมปุณยวัจน์ ทุมเมืองปัก  อาจารย ์
Ph.D.(Physics) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

20 นางเยาวพา โฮโวล์ด  อาจารย ์
Dr.rer.nat (Polymer) 
วท.ม. (พอลิเมอร)์ 
วท.บ. (เคมี) 

21 นายรัฐการ เย็นเสนาะ  อาจารย ์
ปร.ด.(ฟิสิกส์) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 
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ที ่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ 

22 นายวิรัตน์ เจริญบญุ  อาจารย ์
ปร.ด.(ฟิสิกส์) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

23 นางสาวศิริธร บรุาณรุักษ ์  อาจารย ์
Ph.D. (Physics) 
วท.ม. (วิศวกรรมศาสตร์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

24 นางสาวสุจติตรา แดงสกุล  อาจารย ์
ปร.ด.(ฟิสิกส์) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

 

 
3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 
 

ที ่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ 

1 นายวิวัธน ์ยังด ี  รองศาสตราจารย ์

Ph.D.(Bio-Medical 
Physics) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

2 นายชัยพจน ์มุทาพร  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ปร.ด.(ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

3 นายธีรยุทธ ชาญนุวงศ ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท.ม.(ฟิสิกส์ประยุกต์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

4 นายอนุสรณ์ ศรีธรีะวิโรจน ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท.ม.(ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

5 นายสมพร ขันเงิน  อาจารย ์
Ph.D.(Physics) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

6 นางสาวอรรุจี เหมือนวงศ ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
Ph.D.(Astronomy) 
M.Sc. (Astronomy) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

7 นายไชยพงษ ์เรืองสุวรรณ  อาจารย ์
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

8 นางสาวประเสริฐ แข่งขัน  อาจารย ์
Ph.D. (Physics) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

 
 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ไม่มี 
 

4.   องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
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จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นหลักสูตรจึงได้ก าหนดให้มีรายวิชา 
SC514785 สหกิจศึกษาทางด้านฟิสิกส์ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก โดยฝึกปฏิบัติ/ฝึกงานภาคสนาม/ปฏิบัติงาน ในแผนกที่
มีหน้าที่ในด้านการผลิต การควบคุมคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา ระบบคุณภาพและความปลอดภัย ในหน่วยงานราชการ สถาบันวิจยั 
หรือโรงงานอุตสาหกรรม โดยเลือกฝึกตามภารกิจท่ีสถานประกอบการหรือหน่วยงานมอบหมายให้ ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการ
สหกิจศึกษาซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจากองค์กรที่นักศึกษาไปฝึกงานและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการจะท าให้มีความเข้าใจในหลักการและท าให้มองเห็นความจ าเป็นใน

การเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
(2)  มีความรู้และทักษะการท างานด้านฟิสิกส์และเทคโนโลยีที่ใกล้เคียง 
(3) มีการพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี  
(4) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้ 
(5) มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
(6) บูรณาการความรู้ที่เรียนมา เพื่อน าไปแก้ปัญหาในทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
(7) มีการพัฒนาทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ  

4.2 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีท่ี 4ระยะเวลา 15สัปดาห์ สัปดาหล์ะ 5วัน วันละ 6ช่ัวโมง รวมทั้งสิ้น 450 ช่ัวโมง 
 
4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
  จัดตามเวลาในภาคการศึกษาปลาย หรือจัดตามตารางท างานของหน่วยงานท่ีเข้าฝึกงาน 
4.4  จ านวนหน่วยกิต 
  หน่วยกิตรวม 6 หน่วยกิต 

 
5.   ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
การท าโครงการวิจัยเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้ฟิสิกส์โดยนักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชา SC514774

โครงงานวิจัยทางฟิสิกส์ จ านวน 2หน่วยกิต โดยให้มีการด าเนินการการศึกษาค้นคว้าหรือเก็บรวบรวมข้อมูล น าเสนอข้อมูลเพื่อวาง
แผนการด าเนินการวิจัย ด าเนินการตามแผน การวิ เคราะห์และรายงานข้อมูล การน าเสนอผลการท าโครงการท าวิจัยในรูป
เอกสารรายงาน การสอบโดยคณะกรรมการสอบ และมีการน าเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(1)  มีความรู้และทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
(2)  มีทักษะการท างานด้านภาษา การสื่อสาร การถ่ายทอดความรู้ 
(3)  มีการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ 
(4)  มีความรู้ในงานวิจัยท่ีท า 
 

5.3   ช่วงเวลา  
  ลงทะเบียนภาคการศึกษาต้น หรือภาคการศึกษาปลาย ช้ันปีท่ี 4 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  หน่วยกิตรวม 2 หน่วยกิต 

5.5   การเตรียมการ 
นักศึกษาเป็นผู้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความเช่ียวชาญในเรื่องที่ตนเองสนใจ จากนั้นแจ้งอาจารย์ประจ าวิชาเพื่อ

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาสัปดาห์ละ 6ช่ัวโมง เพื่อให้ค าปรึกษาและติดตามการท างาน
ของนักศึกษา จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีห้องท างานให้นักศึกษา มีคอมพิวเตอร์ไว้บริการให้นักศึกษาได้
สืบค้นข้อมูลและท ารายงานวิจัย 

5.6   กระบวนการประเมินผล 
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(1)  ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าวิชา 
(2) ประเมินความก้าวหน้าในการท างานวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าวิชาด้วยการรายงาน

ความก้าวหน้าของโครงการวิจัย 
(3) ประเมินผลการน าเสนอผลงานวิจัย คุณภาพผลงานวิจัย จากคณะกรรมการสอบซึ่งแต่งตั้งโดยสาขาวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้  กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1.   การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมการด าเนินการ 

เรียนรูต้ลอดชีวิต  ฝึกให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรูจ้ากสื่อต่าง ๆ  
บุคลิกภาพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ  สอดแทรกเรื่อง การเจรจาสื่อสาร การคิดด้านบวก การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในวิชา

สัมมนา 
 ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลกระทบต่อสังคม 

มีจิตส านึกสาธารณะ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่นโครงการบ าเพ็ญประโยชน ์
มีทักษะการเป็นผู้น าและท างานเปน็ทีม  การท างานเป็นทีมในช้ันเรยีน 

 การท าโครงงานกลุ่ม 
มีวินัย และความรับผิดชอบ  การสอดแทรกในวิชาเรียน 

 การมอบหมายงานให้นักศึกษารบัผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ 
 

2.   การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 
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2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏบิัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
(2) มีการประพฤติปฏิบตัิตามกรอบคณุธรรมและจรยิธรรมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ มีความ

ซื่อสัตยส์ุจรติ มีระเบียบวินัย รับผดิชอบต่อตนเองและสังคม เข้าใจในความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรมและสังคม เคารพสิทธิ
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์ 

(3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภมูิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ 
2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

(1)  การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
(2) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียนโดยเฉพาะในรายวิชาสมัมนาและวิชาวิจัย/สหกิจศึกษา 
(3)  การเรยีนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในช้ันเรยีนหรือในวิชาเรียน 

2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
(2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อนนักศกึษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผูส้อน 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ช้บัณฑิต 

 
2.2 ความรู้ 

2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีส าคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 
(2) มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาฟิสิกส์สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาการ /วิชาชีพใน

สถานการณ์ต่างๆได้ 
(3) มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาฟิสิกส์ รวมถึงงานวิจัยใหม่ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
(4) มีความรอบรู้ในศาสตร์ของสาขาวิชาฟิสิกส์ ท่ีจะน าไปไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสตูร ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ การ

ให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(2) การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การได้ฝึกการท างาน 
(3) การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุมสัมมนา 

2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การท าแบบฝึกหัด การ

ท ารายงาน 
(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

 
2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) มีทักษะในการจัดการประมวลความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผลตามหลักการและวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ 
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศที่หลากหลายเกี่ยวกับสาขาวิชาฟิสิกส์ เพื่อใช้ในการพัฒนา

ความรู้และการแก้ปัญหาทางวิชาการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
(3) สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องและเพื่อ

น าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(2) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การท าโครงงาน การท าวิจัย 
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2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา 
(2) ประเมินผลงานจากการท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การท าโครงการวิจัย 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

 
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1)  มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 
(2)  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
(3)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 

2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1)  การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
(2)  การสอนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร โดยเน้นการท างานเป็นกลุ่ม 
(3)  การจัดให้มีรายวิชาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 

2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1)  ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
(2)  ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่างๆ ท่ีมีการส่งเสริมให้ท างานกลุ่ม 
(3)  ประเมินผลการเรียนรายวิชาฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 

 
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)  มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการค้นคว้าและเพื่อสื่อสารความรู้ทางสาขาวิชาฟิสิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมทั้งสามารถเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
(2)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลโดย

อาศัยความรู้ในสาขาวิชาฟิสิกส์และทักษะความรู้ทางภาษาอังกฤษ และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) การสอนในรายวิชาวิจัย หรือสถิติ หรือรายวิชาศึกษาทั่วไป (หรือรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
(2)  การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning และการทดสอบความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1)  ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การท าแบบฝึกหัด การ

ท ารายงาน 
(2) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามเอกสารในภาคผนวก 1 
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หมวดที ่5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ .ศ. 2555หมวดที่ 7ข้อ 23และ 24หรือ
ระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาและ

หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เนื่องจากการทวนสอบจะสะท้อนผลของการด าเนินการของรายวิชาและหลักสูตร โดยมี
ประเด็นในการทวนสอบดังนี ้

(1)  ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนตามมาตรฐานการเรียนรูท้ี่แต่ละรายวิชาได้รบัการกระจายความรบัผิดชอบจากหลักสตูร
สู่รายวิชา (curriculum mapping) โดยประเมินจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมายควรมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ของแต่ละรายวิชา 

(2)  ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอบส าหรับอาจารย์ผู้สอนในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชา ประเมินจากผลคะแนนประเมินเฉลี่ยของผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0  

โดยกระบวนการประเมินจะเริ่มต้นจากการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาส่งหลักฐานเชิงประจักษ์ต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการด าเนินการรายงานผลการทวนสอบต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เพื่อน ารายงานผลการประเมินในรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  (1) เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 13 โดยต้องเรียนครบ ตามจ านวนหน่วย

กิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
(2) เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดที่ 8 ข้อ 29 หรือระเบียบ

ที่จะปรับปรุงใหม่ 
(3)  สอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(4)  เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(5) ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 2.00 ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มวิชาแกน จ านวน 

38 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ที่มีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต 
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หมวดที ่6. การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.   การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
(1) การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ให้อาจารย์ใหม่

ทุกคนต้องเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มีทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสอน
สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2)  การมอบหมายให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน  
(3)  การชี้แจงและแนะน าหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
(4)  การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ่งหรือหลายหัวข้อที่

อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพื่อทดลองท าการสอนภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์พี่เลี้ยง หรือประธานหลักสูตร 
(5)  การก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

(1)  ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรยีนการสอน การวัดและการประเมนิผล 
ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปิดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์
ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นประจ าทุกปี 

(2)  การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอนร่วมกับคนอ่ืน รวมถึง
การมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน 

(3)  การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนระหว่าง
อาจารย์ในหลักสูตร หรือท าวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถน าไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวชิาชีพด้านอื่นๆ 
(1)  การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1ครั้ง 
(2)  การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการใน

สาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการน าเสนอปีละ 1เรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
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1. การก ากับมาตรฐานบริหารหลักสตูร 
การก ากับมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ซึ่งต้องท าหน้าที่ดังนี้ 
(1) พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
(2) จัดหาและก าหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติตรงตามรายวิชาที่สอน 
(3) จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏิบัติ ตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
(4) ควบคุม ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของหลักสูตรและรายวิชา 
(5) การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่มีความรู้ความสามารถตามหัวข้อท่ีนักศึกษาสนใจ และก ากับติดตามให้การ

ท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย 
(6) ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การส่งเสริมการ

ผลิตผลงานทางวิชาการ 
(7) ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรติดตามผล

หลักสูตร โดยศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์และนักศึกษาปัจจุบัน 
 
2.  บัณฑิต 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก ากับมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้การท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา โดยการศึกษาความต้องการของ
ตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด าเนินการดังนี้ 

(1) การส ารวจความต้องการของตลาดงานและผู้ใช้บัณฑิต ก่อนการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี 
(2) การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ทุกรอบการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร 

 
3.  นักศึกษา 
 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯก าหนดกระบวนการรับเข้าและการแตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมดูแล การ
ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  

3.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและด้านอื่นๆแกน่ักศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน เพื่อท าหน้าที่ให้

ค าปรึกษาแนะน าด้านการเรียน โดยอาจารย์หนึ่งคนต่อนักศึกษา 5 คน และอาจารย์ต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา อย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง  และการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานและระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
การอุทธรณ์ของนักศึกษา เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยัที่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์โทษส าหรับนกัศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 
 
 
 
4.  อาจารย์ 

4.1  การรับอาจารย์ใหม่ 
การคัดเลือกและรับอาจารย์ใหม่ เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน

บุคคล 
4.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ทุกคนในหลักสูตร มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา การทบทวน
เนื้อหารายวิชา การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คุณภาพและพฤติกรรมของนักศึกษา การวัดและประเมินผลฯ 
โดยการจัดให้มีการประชุมทุกๆ เดือน 

4.3  การแต่งต้ังอาจารย์พิเศษ 
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หลักสูตรมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน จากสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยภายในประเทศ หรือ
ต่างประเทศมาบรรยายพิเศษ  หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  เพื่อให้นักศึกษาได้มี
ความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเฉพาะทางเกี่ยวกับฟิสิกส์ เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง ฯลฯ 
 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนในแต่ละรายวิชา การประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริงโดยมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย การจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

6.1  การบริหารงบประมาณ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากคณะ/

วิทยาลัย/วิทยาเขต โดยมีการจัดแบ่งค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าวัสดุต าราและสื่อการเรียนการสอน ค่าครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์ 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา ฯลฯ 

6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
6.2.1  ทรัพยากรการเรียนการสอนในส านักวิทยบริการ 

(1) หนังสือภาษาไทยจ านวน 7640รายการ หนังสือภาษาต่างประเทศจ านวน 5370รายการ 
(2)  วารสารภาษาไทยจ านวน 39รายการ วารสารภาษาต่างประเทศจ านวน 42รายการ 
(3)  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Books, e-Journals, etc.) ประกอบด้วย 
 วารสาร ได้แก่ 

1. Blackwell Synergy 
2. Cambridge Journal Online 
3. Dissertation Fulltext 
4. H.W. Wilson 
5. INFOTRAC college edition 
6. ISI Web of Science  
7. Link (Springer) 
8. Nature Online 
9. ProQuest Digital Dissertations 
10. ProQuest Medical Library 
11. SCI Finder 
12. Science Direct 
13. Wilson OmniFile 

 หนังสือได้แก่ 
1. Net library (E-Book) 
2. Kluwer omline (E-Book) 

(4)   โสตทัศนวัสดุ 
 วีดิทัศน์ จ านวน 200รายการ 
 แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ จ านวน 263รายการ 
 โ สตทั ศนวั สดุ  ประกอบด้ วยวี ดิ ทั ศน์  1 ร ายการ ช่ือ  The Video Encyclopedia of Physics 

demonstrations (DVD edition) 
(5)  ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) คือฐานข้อมูลที่ให้รายการอ้างอิงและสาระสงัเขปของบทความ

หรือเอกสาร 
 ซีดี-รอม ได้แก่ Dissertation  Ondisc และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย 
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(6)  ฐานข้อมูลของห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Library Database) คือฐานข้อมูลที่ห้องสมุดสร้าง
ขึ้นเองและสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ 

 ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database) 
 ฐานข้อมูล E-THESIS 
 ฐานข้อมูลหน้าสารบัญวารสาร (Current Contents Database) 
 ฐานข้อมูลสารานุกรม 

6.2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนในสาขาวิชาฟิสิกส์ 
(1)  หนังสือภาษาไทยจ านวน 1150รายการ หนังสือภาษาต่างประเทศจ านวน 500รายการ 
(2)  วารสารภาษาต่างประเทศจ านวน 12รายการ 

 
6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ไดส้ ารวจตามความต้องการของผู้ใช้และเสนอแนะให้ส านักวิทยบรกิารจัดซื้อหนังสือ
และวารสารเกี่ยวกับฟิสิกส์ประจ าทุกปี 

 
6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

ส านักวิทยบริการมีเอกสาร ต ารา หนังสือ วารสารทางด้านฟิสิกส์และนาโนเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ และจัดหาเพิ่มขึ้น
ทุกป ี

 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจ าปีจ านวน 12 ข้อตามที่ สกอ. ก าหนด (ภาคผนวก 8) 

 
หมวดที ่8.การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 
(1)  การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอค าแนะน า ข้อเสนอแนะจาก

อาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์หรือเพื่อนร่วมงาน 
(2)  การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของการเรียนแต่ละรายวิชา 
(3)  การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก

การใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน 
(4) การท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบของมหาวิทยาลัย 
(2)การประเมินการสอนของอาจารย์โดยหัวหน้าสาขาวิชา หรือประธานหลักสูตรหรือเพื่อนร่วมงาน ตามระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของอาจารย์/พนักงานสายผู้สอน 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

(1)  การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพื่อน าข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการจัดการแผนการเรียน
การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ าซ้อน ไม่ทันสมัย ยาก/ง่ายเป็นต้น 

(2)  การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพื่อติดตามผลการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาในหลักสูตรไปใช้
ในการท างาน 
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(3)  การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต เกี่ยวกับ
คุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินผลการจัดการหลักสูตรเป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจ าปีจ านวน 12 ข้อตามที่ สกอ. ก าหนด 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

(1)  อาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ผู้สอนน าผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาผู้บังคับบัญชา และ
หรือเพื่อร่วมงานแล้วแต่กรณีมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 

(2)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งด าเนินกา รทุกสิ้นปี
การศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์พร้อมน าเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มีข้อบกพร่อง ส าหรับปีการศึกษาถัดไป 

(3)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร น าผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์โดยศิษย์เก่า
และโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการน าไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 1 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4ปี) 

โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 รายวิชาศึกษาทั่วไป  และส่วนท่ี  2 รายวิชาเฉพาะด้าน (วิชาแกน วิชาเฉพาะด้านบังคับ วิชาเฉพาะด้านเลือก) 
 

ส่วนที่ 1 รายวิชาศึกษาทั่วไป  
   ความรับผดิชอบหลัก                                ความรับผิดชอบรอง 

กลุ่มวชิา 
ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
ด้านความรู้ 

ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 
กลุ่มวชิาภาษา                 
*000 101 ภาษาอังกฤษ 1                 
*000 102ภาษาอังกฤษ 2                 
*000 103 ภาษาอังกฤษ 3                 
*000 104ภาษาอังกฤษ 4                 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                 
000 145ภาวะผู้น าและการจดัการ                 
*000 159ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย                 
กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                 
*000 176ผู้ประกอบการสร้างสรรค์                 
*SC001 001วิทยาศาสตรจ์ากภูมปิัญญาท้องถิ่น                 
*SC001 002วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

                

*SC001 003การสื่อสารทางวิทยาศาสตร ์                 
 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
1.1  หมายถึง มีวินัย ตรงต่อเวลา  4.1  หมายถึง มีภาวะการเป็นผู้น า 
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1.2  หมายถึง มีความรับผดิชอบตอ่ตนเองและสังคม 4.2  หมายถึง สามารถท างานรวมกับผู้อื่นได้ภายใต้ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม (ยอมรับ
ความแตกต่าง) 

1.3  หมายถึง มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม 4.3  หมายถึง มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (รับผิดชอบ) 
2.1  หมายถึง สามารถแสดงออกถึงความรู้และความเชื่อมโยงสัมพนัธ์กันเกี่ยวกับความเป็น
พลเมืองในสังคมประชาธิปไตยกับวิถีชีวิต ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งมีความรู้ใน
หลักการเป็นผู้น าท่ีดีในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.4  หมายถึง มีความรัก/เอื้ออาทรต่อสังคมและสถาบัน 
4.5  หมายถึง มีจิตอาสาและเสียสละ 

2.2  หมายถึง มีความรู้ในหลักการทฤษฎีของศาสตร์เกีย่วกับพลังงาน สิ่งแวดล้อม การเป็น
ผู้ประกอบการตลอดจนเรียนรู้หลกัการพัฒนาแนวคิดเชิงสร้างสรรคอ์ย่างเป็นระบบเพื่อการ
แก้ไขปัญหาหรือใช้ในชีวิตประจ าวนัได ้
 

 

3.1  หมายถึง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะประเด็นตา่งๆ ในการแก้ปัญหา
และการด าเนินชีวิต 

5.1  หมายถึง สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารภาษาอังกฤษประจ าวัน 

3.2  หมายถึง สามารถสังเคราะหค์วามรู้ที่หลากหลายในการสร้างสรรคผ์ลงาน 5.2  หมายถึง สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/วิจัยในการวิเคราะห์หรือแก้ปัญหา
ชีวิตประจ าวัน 

3.3  หมายถึง สามารถแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและการท างานได้ 5.3  หมายถึง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้การประมวลความรู้และการสื่อสาร 
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ส่วนที่ 2  รายวิชาของกลุ่มวิชาเฉพาะ  
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง 
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 .1  1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 

หมวดวชิาเฉพาะ (กลุม่วิชาแกน/วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ) 
**SC101 009ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ                
**SC101 010ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์
กายภาพ                

**SC201 001เคมีทั่วไป 1                
**SC201 002ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1                
**SC201 003เคมีทั่วไป 2                
**SC201 004ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2                
**SC401 201แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 1                
**SC401 202แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 2                
**SC402 101พีชคณิตเชิงเส้น 1                
**SC402 301สมการเชิงอนุพันธ์                
**SC501 001ฟิสิกส์ทั่วไป 1                
**SC501 002ฟิสิกส์ทั่วไป 2                
**SC501 003ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1                
**SC501 004ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2                
*SC602 002สถิตพ้ืินฐาน                
 *411 224 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 2 

               

หมวดวิชาเฉพาะ(กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ) 
**SC512 111ฟิสิกส์แผนใหม ่                
**SC512 112กลศาสตร์ทฤษฎ ี                
**SC512 113ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่น                
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง 
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 .1  1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 

**SC512 114คณิตวิธีทางฟิสิกส ์                
**SC512 115อิเล็กทรอนิกส ์                
**SC512 183 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นกลาง 1                
**SC512 184ปฏิบัติการฟิสิกส์ขัน้กลาง 2                
*SC513116  ทัศนศาสตร ์                
**SC513117  กลศาสตรค์วอนตมั 1                
*SC513118ฟิสิกส์นิวเคลียร ์                
**SC513 119 อุณหพลศาสตร์และฟิสิกสเ์ชิงสถิต ิ                
*SC513121 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง                
*SC513122 ฟิสิกส์ดาราศาสตร ์                
**SC513123 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟา้                
*SC513 124  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์                
**SC513 185 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 1                
**SC513 186 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 2                
**SC514761  สัมมนาทางฟิสิกส ์                
*SC514774 โครงงานวิจัยทางฟิสิกส ์                

หมวดวิชาเฉพาะ (กลุม่วิชาเฉพาะด้านเลือก) 
**SC502202  ดาราศาสตร์ทั่วไป                
**SC502252 วิทยาศาสตร์พลังงานขั้นแนะน า                
**SC512211 การถ่ายภาพ                
**SC512212 ฟิสิกส์ของกีฬา                
*SC512213  การเขียนแบบทางวิทยาศาสตร ์                
**SC512214 ฟิสิกส์ของสสาร                
**SC512 215  สวนศาสตร ์                
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง 
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 .1  1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 

**SC512216  อุตุนิยมวิทยา                
**SC512 218  ฟิสิกส์สุขภาพ                
**SC512222  ดิจิทัลอิเล็กทรอนกิส์และการประสาน                
**SC512224  แอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส์                
*SC512251  การฝึกงานในโรงงาน                
*SC513 217 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับฟิสิกส ์                
**SC513228  การสร้างภาพด้วยการสั่นพ้องแม่เหล็ก
นิวเคลียร์ขั้นแนะน า 

               

**SC513219  การสั่นพ้องแม่เหลก็นิวเคลียร์ขั้นแนะน า                
**SC513221วิธีการทางฟิสิกส์ทฤษฎี                
*SC513223การค านวณสมรรถนะสูง                
**SC513225  หลักการทางฟิสิกส์ในเครื่องมือแพทย ์                
**SC513226  กลศาสตรค์วอนตมั 2                
**SC513232  วิธีสมมาตร                
**SC513234  ดาราศาสตร์ทรงกลม                
**SC513 236ฟิสิกส์อนุภาคมลูฐาน                
**SC514 227  ฟิสิกส์รังส ี                
**SC514229  ทัศนศาสตร์ประยกุต์                
**SC514 231 ฟิสิกส์ทฤษฎ ี                
**SC514233  สัมพัทธภาพท่ัวไป                
**SC514235  เอกภพวิทยายุคใหม่ขั้นแนะน า                
**SC514238 เครื่องมือและเทคนคิทางนิวเคลียร ์                
**SC514785 สหกิจศึกษาทางด้านฟิสิกส ์                
**SC521352 วัสดุศาสตร์ขั้นแนะน า                



-58- 
 

 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง 
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 .1  1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 

*SC522354 ลักษณะเฉพาะของวัสด ุ                
*SC522356 กระบวนการผลิตทางวัสด ุ                
*SC522 451 วัสดุนาโน                
*SC523351 เซรามิกส ์                
*SC523452 กระบวนการผลิตโลหะ                
**SC523453 วัสดุแม่เหล็ก                
*SC523454 นาโนอิเล็กทรอนิกส์                
*SC523455  เทคโนโลยสีารกึ่งตัวน า                
**SC523456 นาโนฟิสิกส ์                
**SC523457 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแบตเตอรี่แบบ
ประจไุฟใหม่ได้ขั้นสูง 

               

*SC523 458กระบวนการผลิตเซรามิกส์ขั้นสูง                
*SC523459 วัสดุศาสตร์เชิงค านวณ                
*SC523 461วัสดุเซรามิกส์ทางไฟฟ้า                
*SC523462กระบวนการผลติพอลิเมอร ์                

 
สรุปผลการเรียนรู้ท้ัง  5  ด้านของหลักสูตรสาขาวิชาฟิสกิส์ โดยผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
(1.1)  มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
(1.2)  มีการประพฤติปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เข้าใจในความแตกต่าง

หลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
(1.3)  มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ 
2. ความรู้ 
(2.1)  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีส าคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 
(2.2)  มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาฟิสิกส์ สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาการ/วิชาชีพในสถานการณ์ต่างๆได้ 
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(2.3)  มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาฟิสิกส์ รวมถึงงานวิจัยใหม่ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
(2.4)  มีความรอบรู้ในศาสตร์ของสาขาวิชาฟิสิกส์ ท่ีจะน าไปไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3.  ทักษะทางปัญญา 
(3.1)  มีทักษะในการจัดการประมวลความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผลตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
(3.2)  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศท่ีหลากหลายเกี่ยวกับสาขาวิชาฟิสิกส์ เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และการแก้ปัญหาทางวิชาการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
(3.3)  สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องและเพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(4.1)  มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 
(4.2)  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
(4.3)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5.1)  มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการค้นคว้าและเพื่อสื่อสารความรู้ทางสาขาวิชาฟิสิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
(5.2)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลโดยอาศัยความรู้ในสาขาวิชาฟิสิกส์และทักษะความรู้ทางภาษาอังกฤษ และน าเสนอ

ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
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ภาคผนวก 2 
 

ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน 
ของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
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นายวิทยา อมรกิจบ ารุง 
(Vittaya Amornkitbamrung) 

 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก ปร.ด.(ฟิสิกส)์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

ประเทศไทย 

2530 

ปริญญาโท วท.ม. (ฟิสิกส)์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
ประเทศไทย 

2523 
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ปริญญาตร ี วท.บ. (ฟิสิกส)์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                 
ประเทศไทย 

2520 

 
3. ผลงานวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 

- 
3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

Hasin P., Amornkitbamrung V., Chanlek N., Economical nanocomposites of cobalt or nickel species and 
polyaniline-derived N-doped mesoporous carbons for dye-sensitized solar cells as counter electrodes. 
Journal of Catalysis, 2017, 351, 19-32 (indexed by Scopus and ISI). 

Nootchanat S., Lertvachirapaiboon C., Amornkitbamrung V., Ekgasit S., Wongravee K., Shape evolution of 
3D flower-like gold microstructures from gold nanosheets via oriented attachment. Materials and Design 
2017, 125, 158-166. (indexed by Scopus and ISI). 
4. ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 30 ปี 
5. ภาระการสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 
            315 445ฟิสิกส์และเทคโนโลยีของสิ่งประดิษฐส์ารกึ่งตัวน า 
            315 463วิธีสมมาตร 

5.2 ระดับปริญญาโท 
315 899 วิทยานิพนธ ์
    5.3 ระดับปริญญาเอก 
 315 899 วิทยานิพนธ ์

 
 
 
 

นายสุธรรม ศรีหล่มสัก 
(Sutham Srilomsak) 

 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก  Ph.D. (Ceramic) Alfred University   

ระเทศสหรัฐอเมริกา 

2547 

ปริญญาโท M.E. (Ceramic Engineering) University of Missouri-Rolla   
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2529 

ปริญญาตร ี วท.บ. (วัสดุศาสตร)์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                 
ประเทศไทย 

2526 

 
3. ผลงานวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 

- 



-64- 
 

 

 

3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
Kamon-in O., Buakeaw S., Klysubun W., Limphirat W., Srilomsak S, Meethong N., A Study of Transient 

Phase Transformation in LFS/C using insitu Time Resolved X-ray Absorption Spectroscop, Int. J. 
Electrochem. Sci. 2014, 9, 4257 – 4267 (indexed by Scopus and ISI). 

Meethong N., Pattanasiriwisawa W., Somphon W., Tanthanuch W., Srilomsak S., Properties of Dan Kwian, 
Sukhothai and Ratchaburi Pottery Clays Fired at 700 and 900 °C, Key Engineering Materials, 2014, 608, 47-61 
(indexed by Scopus).  
4. ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 13 ปี 
5. ภาระการสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 
 301 283 ปฎิบัติการวัสดศุาสตร์ 1 
 301 305 เซรามิกส ์
    5.2 ระดับปริญญาโท 
301 701วัสดุศาสตร์มลูฐาน 
    5.3 ระดับปริญญาเอก 
301 803โครงสร้างและสมบัติของวัสดุนาโน 
 
 
 

นายสุปรีดิ์ พินิจสุนทร 
(SupreePinitsoontorn) 

 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก  Ph.D. (Materials) University of Oxford 

ประเทศอังกฤษ 

2551 

ปริญญาโท M.Sc. (Advanced Metallurgy) University of Sheffield 
ประเทศอังกฤษ 

2546 

ปริญญาตร ี วท.บ. (ฟิสิกส)์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 
ประเทศไทย 

2545 

3. ผลงานวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 

- 
3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

N. Prasoetsopha, S. Pinitsoontorn, T. Kamwanna, K. Kurosaki, Y. Ohishi, H. Muta and S. Yamanaka. 
Thermoelectric Properties of Ca3Co4-xGaxO9+ Prepared by Thermal Hydro-decomposition.  J. Electron. 
Mater, 46 (6) (2014) 2064-2071(indexed by Scopus and ISI). 

N. Prasoetsopha, S. Pinitsoontorn, T. Kamwanna, V. Amornkitbamrung, K. Kurosaki, Y. Ohishi,  H. Muta and 
S. Yamanaka. The effect of Cr substitution on the structure and properties of misfit-layered Ca3Co4-

xCrxO9+ thermoelectric oxides.  J. Alloys Compd, 588 (2014) 199-205(indexed by Scopus and ISI). 
4.ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 8 ปี 
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5.ภาระการสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 
           315 205วัสดุศาสตร์ขั้นแนะน า 
   5.2 ระดับปริญญาโท 
301 706วัสดุแม่เหล็ก 
   5.3 ระดับปริญญาเอก 
 301 706วัสดุแมเ่หล็ก 

 
 
 
 
 
 

นายเอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง 
(Ekaphan Swatsitang) 

 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก Dr.rer.nat. (Physics) University of Innsbruck 

ประเทศออสเตรีย 

2531 

ปริญญาโท วท.ม. (เคมีเชิงฟิสิกส)์ มหาวิทยาลยัมหิดล   
ประเทศไทย 

2526 

ปริญญาตร ี วท.บ. (ฟิสิกส)์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 
ประเทศไทย 

2522 

 
3. ผลงานวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 

- 
3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

Noipa K., Labuayai S., Swatsitang E., Maensiri S., Room-Temperature Ferromagnetism in Nanocrystalline 
Fe-Doped NiO Powders Synthesized by a Simple Direct Thermal Decomposition Method, Electronic 
Materials Letters, 2014, 10, 147-152 (indexed by Scopus and ISI).  

Wongsaprom K., Bornphotsawatkun R., Swatsitang E., Synthesis and characterization of tin oxide (SnO2) 
nanocrystalline powders by a simple modified sol-gel route, Applied Physics A-Materials 
Science&Processing, 2014, 114, 373-379 (indexed by Scopus and ISI). 
4.ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 28 ปี 
5.ภาระการสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 
            315  312กลศาสตร์ควอนตัม 1 
            315  313กลศาสตร์ควอนตัม 2    

5.2 ระดับปริญญาโท 
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315 755 โลหะออกไซด ์
    5.3 ระดับปริญญาเอก 
315 755 โลหะออกไซด ์
 

 
นายธนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน 
(Thanusit Burinprakhon) 

 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก  Ph.D. (physics) University of Nottingham 

ประเทศอังกฤษ 

2544 

ปริญญาโท วท.ม. (ฟิสิกส)์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                 
ประเทศไทย 

2538 

ปริญญาตร ี วท.บ. (ฟิสิกส)์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 
ประเทศไทย 

2534  

3. ผลงานวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 
- 
3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

A. Vora-ud, T. Seetawan, W. Somkhunthot, N. Pimpabute, T. Burinprakhon, Investigation on the 
Enhancement of the Thermoelectric Power Factor of ZnO Thin Films by Al-doping using Asymmetric 
Bipolar Pulsed-DC Magnetron Sputtering Technology, Energy Procedia, 61 (2014) 2355-2358(indexed by 
Scopus). 

W. Somkhunthot, N. Pimpabute, A. Vora-ud, T. Seetawan, and T. Burinprakhon, Thermoelectricity of p-CCO 
and n-ZAO Thin Films, Energy Procedia, 61 (2014) 795-798(indexed by Scopus). 
4.ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 20 ปี 
5.ภาระการสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 
            315 355ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 1 
            315 356 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 2 

5.2 ระดับปริญญาโท 
315 891สัมมนา 1 
    5.3 ระดับปริญญาเอก 
315 891สัมมนา 1 
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นายธีรศักดิ์ ค าวรรณะ 
(Theerasak Kamwanna) 

 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก ปร.ด.(ฟิสิกส)์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่                 

ประเทศไทย 

2551 

ปริญญาตร ี วท.บ.(ฟิสิกส)์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่                 
ประเทศไทย 

2545 

    

3. ผลงานวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 

ธีรศักดิ์ ค าวรรณะ.เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ฟิสิกส์มลูฐาน 1.สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น; 2556 

3.2งานวิจัย (ย้อนหลัง 5ปี) 
N. Prasoetsopha, S. Pinitsoontorn,  T. Kamwanna,  K. Kurosaki,  Y. Ohishi,   H. Muta, S. Yamanaka. 

Thermoelectric Properties of Ca3Co4-xGaxO9+ Prepared by Thermal Hydro-decomposition. J. Electron. 
Mater., 43 (2014) 2064-2071 (indexed by Scopus and ISI). 

K. Won-in,  T. Sako,  C. Thongleurm, S. Intarasirim, U. Tippawan, T. Kamwanna,   W. Pattanasiriwisana, N. 
Kamonsutthipaijit,   P. Dararutana. Nuclear analytical methods on ancient Thai rice.  J. Radioanal. Nucl. 
Chem., 297 (2013) 285-290 (indexed by Scopus and ISI). 
4.ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 8 ปี 
5.ภาระการสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 
            315 181ปฏิบัติการฟสิกิส์ทั่วไป 1 
            315 182 ปฏิบัติการฟสิกิส์ทั่วไป 2 
   5.2 ระดับปริญญาโท 
315 721กลศาสตร์แผนเดิม 1 
   5.3 ระดับปริญญาเอก 
315 721กลศาสตร์แผนเดิม 1 

 
 
 
 

นายธีระพงษ์ พวงมะลิ 
(ThreerapongPuangmali) 

 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
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2. ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก Ph.D. (Quantum electronics) University of Leeds                 

ประเทศอังกฤษ 

2553 

ปริญญาโท M.Sc. (Nanoelectronics) University of Leeds                 
ประเทศอังกฤษ 

2549 

ปริญญาตร ี วท.บ. (ฟิสิกส)์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 
ประเทศไทย 

2548 

 
3. ผลงานวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 
 T. Puangmali  "Nanophysics", Bangkok: Mc-Graw Hill; 2014 
3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

Kessarin Ngamdee, Theerapong Puangmali, Thawatchai Tuntulani, Wittaya Ngeontae. (2015). Circular 
dichroism sensor based on cadmium sulfide quantum dots for chiral identification and detection of 
penicillamine. Anal. Chim. Acta. 898:91-100  (indexed by Scopus and ISI). 

Thodsaphon Lunnoo, Theerapong Puangmali. (2015). Capture efficiency of biocompatible magnetic 
nanoparticles in arterial flow: a computer simulation for magnetic drug targeting. Nanoscale Res. Lett. 
10:426  (indexed by Scopus and ISI). 
4.ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 7 ปี 
5.ภาระการสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 
            315 181ปฏิบัติการฟสิกิส์ทั่วไป 1 
            315 182 ปฏิบัติการฟสิกิส์ทั่วไป 2 

5.2 ระดับปริญญาโท 
        315 762นาโนฟิสิกส ์

5.3 ระดับปริญญาเอก 
           315 762นาโนฟิสิกส ์
 
 
 
 

นางสาวนงลักษณ์ มีทอง 
(NonglakMeethong) 

 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก Ph.D. (Structural and 

Environmental Materials) 
Massachusetts Institute of 
Technology 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2552 

ปริญญาตร ี B.Sc. (Ceramic Engineering) Alfred University 2547 



-69- 
 

 

 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
    

 
3. ผลงานวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 
- 
3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

O. Kamon-in, S.Buakeaw, W. Klaisuban, W. Limphirat, S. rilomsak and N. Meethong. A Study of Transient 
Phase Transformation in LFS/C using in-situ Time Resolved X-ray Absorption Spectroscopy.J. Electrochem 
Sci, (2014) (indexed by Scopus and ISI). 

Ph. Tammawat And N. Meethong. Synthesis and Characterization of Stable and Binder-Free Electrodes 
of TiO2Nanofibers for Li-Ion Batteries. Nanomat, (2013) (indexed by Scopus and ISI). 
4.ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 7 ปี 
5.ภาระการสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 

301 201โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ ๑ 
301 204ลักษณะเฉพาะของวัสด ุ

5.2 ระดับปริญญาโท 
301 701 วัสดุศาสตร์มลูฐาน 

5.3 ระดับปริญญาเอก 
301 803 โครงสร้างและสมบตัิของวัสดุนาโน 

 
 
 
 
 

นายนาท  เสาวดี 
(Nath  Saowadee) 

 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก Ph.D.(physics) Technical University of Denmark  

ประเทศเดนมาร์ก 
2558 

ปริญญาโท วท.บ. (ฟิสิกส)์   มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 
ประเทศไทย 

2544 

ปริญญาตร ี วท.บ. (ฟิสิกส)์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 
ประเทศไทย 

2538 

 
3. ผลงานวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 
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นาท  เสาวด.ี เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ฟิสิกส์มลูฐาน 2. สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 
2557 

3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
SaowadeeN., Agersted K., Bowen J.R., effects of focused ion beam milling on electron backscatter 

diffraction patterns in strontium titanate and stabilised zirconia, journal of microscopy, 2012, 246)3( , 279-
286(indexed by Scopus and ISI). 

SaowadeeN., Agersted K., Ubhi H.S., Bowen J.R., ion beam polishing for three dimensional electron 
backscattered diffraction, journal of microscopy, 2013, Volume:249 Issue: 1, 36-40 (indexed by Scopus and 
ISI).. 

สมพร ขันเงิน สรุิยา ชิณวงศ์ นาท เสาวดี และ ธนูสิทธ์ิ บุรินทร์ประโคน, Use of Quantum Well Embedded in a P-
Type Layer to Enhance the Efficiency of PN-Junction Solar Cells, KKU Science Journal, 42)3( , 624-635.  
4.ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 13 ปี 
5.ภาระการสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 

315103 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
315111 ฟิสิกสม์ูลฐาน1 
315112ฟิสิกส์มูลฐาน2 

    5.2 ระดับปริญญาโท 
          - 
    5.3 ระดับปริญญาเอก 
          - 

นางสาวปนัสดา อวิคุณประเสริฐ 
(Panatsada Awikunprasert) 

 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก Ph.D. (Medical Physics) University of Aberdeen                

ประเทศอังกฤษ 
2554 

ปริญญาโท M.Sc. (Medical Physics) University of Aberdeen                 
ประเทศอังกฤษ 

2549 

ปริญญาตร ี วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่                 
ประเทศไทย 

2541 

 
3. ผลงานวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 
             - 
3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

ปนัสดา อวิคุณประเสริฐ.เคร่ืองเพทสแกน (PET scanner) และเคร่ืองเพท/ซีทีสแกน  (PET/CT scanner). วารสาร
สมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย 10(26) (2554) 18-22. 

ปนัสดา อวิคุณประเสริฐและเสริมสิริ แสงรุ่งเรืองศรี.การสร้างภาพระดับโมเลกุลในงานวจิัยและพัฒนายา. วารสารสมาคม
อุปกรณ์การแพทยไ์ทย, 11(30) (2555)32. 
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4.ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 7 ปี 
5.ภาระการสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 
            315 342ฟิสิกส์สุขภาพ 

5.2 ระดับปริญญาโท 
        - 

5.3 ระดับปริญญาเอก 
- 
 
 
 
 
 
 
 

นายประสิทธ์ ทองใบ 
(PrasitThongbai) 

 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก ปร.ด. (ฟิสิกส)์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 

ประเทศไทย 

2553 

ปริญญาโท วท.ม. (ฟิสิกส)์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 
ประเทศไทย 

2549 

ปริญญาตร ี วท.บ. (ฟิสิกส)์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 
ประเทศไทย 

2544 

 
3. ผลงานวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 
- 
3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

W. Tuichai, P. Thongbai,  V. Amornkitbamrung, T. Yamwong, S. Maensiri.Na5Bi0.5Cu3Ti4O12 nanocrystalline 
powders prepared by using a glycine-nitrate process: preparation, characterization, and their dielectric 
propertie.  Microelectron. Eng, (2014) (indexed by Scopus and ISI). 

J. Boonlakhorn, P. Thongbai, B. Putasaeng. T. Yamwong, S. Maensiri. Very high-performance dielectric 
properties of Ca1-3x/2YbxCu3Ti4O12 ceramics.  J. Alloys Compd, 612 (2014)  103-109. (indexed by Scopus and 
ISI). 
4.ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 7 ปี 
5.ภาระการสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 
            315 181ปฏิบัติการฟสิกิส์ทั่วไป 1 
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            315 182 ปฏิบัติการฟสิกิส์ทั่วไป 2 
5.2 ระดับปริญญาโท 
        315 721พลศาสตร์ไฟฟ้าแผนเดมิ 1 

5.3 ระดับปริญญาเอก 
           315 721พลศาสตรไ์ฟฟ้าแผนเดมิ 1 
 
 
 
 

นายพรจักร ศรีพัชราวุธ 
(Pornjuk Srepusharawoot) 

 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก Ph.D. (physics) Uppsala University  

ประเทศสวีเดน 
2553 

ปริญญาโท วท.ม. (ฟิสิกส)์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
ประเทศไทย 

2546 

ปริญญาตร ี วท.บ. (ฟิสิกส)์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 
ประเทศไทย 

2543 

 
3. ผลงานวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 

พรจักร ศรีพัชราวุธ. เอกสารค าสอนรายวิชา ผลึกศาสตร์. สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น; 2559 
พรจักร ศรีพัชราวุธ. ต ารา การค านวณเชิงวัสดุศาสตร์ ทฤษฎีเบื้องต้นและวิธีใชง้าน. สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น; 2559 
3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

SuksaengratP., Amornkitbamrung V., Srepusharawoot P., Ahuja R., Density Functional Theory Study of 
Hydrogen Adsorption in a Ti-Decorated Mg-Based Metal–Organic Framework-74,  Chem. Phys. Chem., 2016, 
17, 879-874 (indexed by Scopus and ISI).  

P. Srepusharawoot, S. Pinitsoontorn, S. Maensiri, Electronic structure of iron-doped misfit-layered 
calcium cobaltite, Comp. Mater. Sci., 2016, 114, 64-71 (indexed by Scopus and ISI). 
4. ประสบการณ์การสอนระดับอดุมศึกษา 12 ปี 
5.ภาระการสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 

315 364การค านวณสมรรถภาพสูง 1 
315 393 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 1 

    5.2 ระดับปริญญาโท 
315 761 คณิตวิธีทางฟิสิกส์ 1 
    5.3 ระดับปริญญาเอก 
315 761 คณิตวิธีทางฟิสิกส์ 1 
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นางสาวพาวินี กลางท่าไค่ 
(Pawinee Klangtakai) 

 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก ปร.ด. (ฟิสิกส)์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                 

ประเทศไทย 

2555 

ปริญญาโท วท.ม. (ฟิสิกส)์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                 
ประเทศไทย 

2551 

ปริญญาตร ี วท.บ. (ฟิสิกส)์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 
ประเทศไทย 

2547 

3. ผลงานวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 
- 
3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

P. Klangtakai, S. Sanorpim, F. Karlsson, P. O. Holtz, S. Pimanpang, K. Onabe.Anomalous excitation-
powerdependent photoluminescence of InGaAsN/GaAs T-shaped quantum wire. Physica Status Solidi A, 
211(8) (2014) 1740–1744 (indexed by Scopus and ISI). 

P. Klangtakai, S. Sanorpim, K. Onabe. Optical study of GaAsN/GaAs and InGaAsN/GaAs T-shaped 
quantum wires grown by MOVPE.  Journal of Crystal Growth, 370 (2013) 200–203 (indexed by Scopus and ISI). 
4.ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 5 ปี 
5.ภาระการสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 
            315 102ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
            315 103 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
   5.2 ระดับปริญญาโท 
315 721พลศาสตรไ์ฟฟ้าแผนเดิม 1 
   5.3 ระดับปริญญาเอก 
315 721พลศาสตรไ์ฟฟ้าแผนเดิม 1 
 
 

 
 
 
 

นายไพโรจน์ มูลตระกูล 
(Pairot Moontragoon) 
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1. ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก  Ph.D. (Physics) University of Leeds 

ประเทศอังกฤษ 

2552 

ปริญญาโท วท.ม. (ฟิสิกส)์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                 
ประเทศไทย 

2546 

ปริญญาตร ี วท.บ. (ฟิสิกส)์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 
ประเทศไทย 

2543 

 
3. ผลงานวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 

ไพโรจน์ มลูตระกลู. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ฟิสิกสม์ูลฐาน 1. สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น; 2556 

ไพโรจน์ มลูตระกลู. เอกสารค าสอนรายวิชา ฟิสิกส์มลูฐาน 2. สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 
2559 

3.2งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
Thirayatorn R., Moontragoon P., Amornkitbamrung V., Meansiri S., Ikonic Z., Finite-difference calculation 

of the electronic structure of artificial graphene, the 2D hexagonal AlwGa1−wAs/GaAs structure with 
tunable interactions, Computer Physics Communications, 2015, 191, 106–118 (indexed by Scopus and ISI). 

 Nambuddee M., Moontragoon P., Calculation of electronic structure and thermoelectric properties of 
Ge1-xSix alloy, Chiang Mai Journal of Science. 2013, 40, 1013 (indexed by Scopus and ISI). 
4.ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 8 ปี 
5.ภาระการสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 
            315 181ปฏิบัติการฟสิกิส์ทั่วไป 1 
            315 182 ปฏิบัติการฟสิกิส์ทั่วไป 2 

5.2 ระดับปริญญาโท 
315 721พลศาสตรไ์ฟฟ้าแผนเดิม 1 
    5.3 ระดับปริญญาเอก 
315 721พลศาสตรไ์ฟฟ้าแผนเดิม 1 

 
นางสาววิยะดา หาญชนะ 
(ViyadaHarnchana) 

 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก Ph.D. (Material engineering) University of Leeds                 

ประเทศอังกฤษ 

2553 
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ปริญญาโท M.Sc. (Nanoscale science and 
technology) 

University of Leeds                 
ประเทศอังกฤษ 

2549 

ปริญญาตร ี วท.บ. (ฟิสิกส)์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 
ประเทศไทย 

2548 

 
3. ผลงานวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 
 - 
3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

W. Maiaugree, M. Towannang, A. Thiangkaew,  V. Harnchana,   W. Jarernboon, S. Pimanpang, 
V. Amornkitbamrung. Composited NiSO4 and PEDOT:PSS counter electrode for efficient dye-sensitized 
solar cell based on organic T2/T- electrolyte. Materials Letters 111 (2013),197-200 (indexed by Scopus and 
ISI). 

P. Uppachai, V.Harnchana, S. Pimanpang, V. Amornkitbamrung, A.P. Brown, R.MD Brydson.  A 
substoichiometric tungsten oxide catalyst provides a sustainable and efficient counter electrode for dye-
sensitized solar cells.  Electrochi, (2014), 27-33 (indexed by Scopus and ISI). 
4.ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 7 ปี 
5.ภาระการสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 
            301 332นาโนอิเล็กทรอนิกส์ 
            301 331วัสดุนาโน 

5.2 ระดับปริญญาโท 
        301 711ฟิล์มบาง 

5.3 ระดับปริญญาเอก 
301 711ฟิล์มบาง 
 

 
 
 

นายศรีประจักร์ ครองสุข 
(Sriprajak Krongsuk) 

 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัมหิดล 

ประเทศไทย 
2549 

ปริญญาโท วท.ม. (ฟิสิกส)์ มหาวิทยาลยัมหิดล                 ประเทศ
ไทย 

2543 

ปริญญาตร ี วท.บ. (ฟิสิกส)์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 
ประเทศไทย 

2540 

3. ผลงานวิชาการ 
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3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 
ศรีประจักร์ ครองสุข. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ฟิสิกส์ทั่วไป 1. สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น; 2557 
ศรีประจักร์ ครองสุข. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 2. สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น; 2558 
3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

Ritwiset A., Krongsuk S., Johns J., Molecular structure and stability of the sorbitan monostearate 
(Span60) monolayers film at the water–air interface: A molecular dynamics simulation study Journal of 
Molecular Liquids, 2014; 195,157-164 (indexed by Scopus and ISI). 

Ritwiset A., Krongsuk S., Johns J., Molecular structure and dynamical properties of niosome bilayers 
with and without cholesterol incorporation: A molecular dynamics simulation study, Applied Surface 
Science, 2016, 380, 23-31(indexed by Scopus and ISI). 
4.ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 18 ปี 
5.ภาระการสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 
           315102 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 

315103 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
315 393 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 
    5.2 ระดับปริญญาโท 
315 731กลศาสตร์สถิต ิ
    5.3 ระดับปริญญาเอก 
 315 731กลศาสตรส์ถิต ิ

นายอภิโชค ตั้งตระการ 
(Apichoke Tangtrakarn) 

 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก  Ph. D. (Materials science and 

Engineering) 
Michigan Technological University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2551 

ปริญญาโท MSc.Eng. (Materials science and 
Engineering) 

Michigan Technological University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2547 

ปริญญาตร ี วท.บ. (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์                 
ประเทศไทย 

2541 

 
3. ผลงานวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 

- 
3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

W. Maiaugree, A. Tangtrakarn, S. Lowpa, N. Ratchapolthavisin, V. Amornkitbamrung.Facile synthesis of 
bilayer carbon/Ni3S2 nanowalls for a counter electrode of dye-sensitized solar cell. Electrochimica Acta, 
174 (2015) 955-962 (indexed by Scopus and ISI). 
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S. Promsuy, A. Tangtrakarn, C. Mongkolkachit, S. Wanakitti, V. Amornkitbamrung.A new sol–gel 
precursor for preparation of La0.56Sr0.42Co0.2Fe0.8O3− film. Journal of Sol-Gel Science and Technology 78 
(2015) 187-194 (indexed by Scopus and ISI).  
4.ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 9 ปี 
5.ภาระการสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 
            301 342การกัดกร่อน 
            301 341 กระบวนการผลิตโลหะ 
    5.2 ระดับปริญญาโท 
301 891สัมมนาทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 1 
301 892สัมมนาทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 2 
    5.3 ระดับปริญญาเอก 
301 891สัมมนาทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 1 
301 892สัมมนาทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 2 
 

 
นายธนายุทธ แก้วมารยา 

(ThanayuthKaewmaraya) 
 

1. ต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก Ph.D.(Physics) Uppsala University 

ประเทศสวีเดน 
2558 

ปริญญาโท M.Sc. (Physics) Uppsala University 
ประเทศสวีเดน 

2553 

ปริญญาตร ี วท.บ. (ฟิสิกส)์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 
ประเทศไทย 

2550 

3. ผลงานวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 

- 
3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

M. Amato, T. Kaewmaraya, A. Zobelli, M. Palummo and R. Rurali.Crystal phase effects in Si nanowire 
polytypes and their homojunctions. Nano letters, 16, 5694-5700(2016) (indexed by Scopus and ISI).      

T. Hussain, T. Kaewmaraya, S. Chakraborty and R. Ahuja.Defect and Substitution-Induced Silicene 
Sensor to Probe Toxic Gases.J. Phys. Chem. C, 120, 25256 - 25262 (2016) (indexed by Scopus and ISI). 
4.ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 1 ปี 
5.ภาระการสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 
            315 465การค านวณสมรรถนะสูง 2 
   5.2 ระดับปริญญาโท 
            315 892 สัมมนา 2 
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5.3 ระดับปริญญาเอก 
  315 892 สัมมนา 2 
 
 

 
 
 
 
 
 

นางสาวพิมปุณยวัจน์ ทุมเมืองปัก 
(Pimpunyawat Tummuangpak) 

 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก  Ph.D. (Physics) University of Durham                 

ประเทศอังกฤษ 

2557 

ปริญญาโท M.Sc. (Physics) University of Durham                 
ประเทศอังกฤษ 

2552 

ปริญญาตร ี วท.บ. (ฟิสิกส)์ มหาวิทยาลยับูรพา                 ประเทศ
ไทย 

2548 

3. ผลงานวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 

- 
3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

R. M. Bielby, T. Shanks, N. H. M. Crighton, C.G. Bornancini, L. Infante, D.G. Lambas, D. Minniti, S. L. 
Morris, P. Tummuangpak, The VLT LBG Redshift Survey - VI. Mapping HI in the proximity of z-3 LBGs with 
X-Shooter.  MNRAS, (in press 2017) (indexed by Scopus and ISI). 

R. M.Bielby, P. Tummuangpak, T. Shanks, H. Francke, N. H. M. Crighton, E. Bañados, González-López, 
Jorge, L. Infante, A. Orsi.  The VLT LBG redshift survey-V. Characterizing the z = 3.1 Lyman emitter 
population. MNRAS, 456, 4061-4080, 2016 (indexed by Scopus and ISI). 
4.ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 3 ปี 
5.ภาระการสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 
            315 102ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
            315 103 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
   5.2 ระดับปริญญาโท 
 - 
5.3 ระดับปริญญาเอก 
  -  

 



-79- 
 

 

 

 
 
 
 

นางเยาวพา โฮโวล์ด 
(YaowapaHowold) 

 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก Dr.rer.nat.(Polymer) Technische Universität Hamburg-

Harburg 
 ประเทศเยอรมัน 

2559 

ปริญญาโท วท.ม. (พอลิเมอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                 
ประเทศไทย 

2549 

ปริญญาตร ี วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 
ประเทศไทย 

2545 

3. ผลงานวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 

Treekamol. Development of polymer composite membranes with functionalized nanoparticles for 
fuel cell application. volume 19, (2013) TuTech VERLAG, ISBN 978-3-941492-64-6  

3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
D. Lehmann, K. Kruger, V. Haverkamp, Y. Treekamol, M. Schieda, Inkjet-Printing of Single-Spot-Structured 

Electrodes for Photoelectrochemical Water Splitting. Advanced engineering materials (2017) 19, 1, 1600278 
(indexed by Scopus and ISI). 

Y. Treekamol, D. Lehmann, M. Schieda, I. Herrmann-Geppert, T. Klassen, Inkjet Printing of Functionalized 
TiO2 Catalytic Layer for Water Oxidation Reaction. MRS Proceedings (2015), 1776, mrss15-2133301. 
4.ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 1 ปี 
5.ภาระการสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 
            315 306เคมีของพอลิเมอร ์
            315 343 กระบวนการผลิตพอลิเมอร์ 
5.2 ระดับปริญญาโท 
 - 
5.3 ระดับปริญญาเอก 
 - 

 
 
 
 

นายรัฐการ เย็นเสนาะ 
(RattakarnYensano) 
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1. ต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก ปร.ด. (ฟิสิกส)์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 

ประเทศไทย 

2556 

ปริญญาโท วท.ม. (ฟิสิกส)์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่                 
ประเทศไทย 

2550 

ปริญญาตร ี วท.บ. (ฟิสิกส)์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 
ประเทศไทย 

2547 

3. ผลงานวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 
- 
3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

R. Yensano, S. Pinitsoontorn, V. Amornkitbamrung, S. Maensiri "Fabrication and Magnetic Properties of 
Electrospun La0.7Sr0.3MnO3 Nanostructures", Superconductivity and Novel Magnetism, 27 (2014) 1553-1560 
(indexed by Scopus and ISI). 
4.ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 4 ปี 
5.ภาระการสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 
            315 106ฟิสิกส์เบื้องต้น 
            315 287 อิเล็กทรอนิกส ์
   5.2 ระดับปริญญาโท 
 - 
5.3 ระดับปริญญาเอก 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวิรัตน์ เจริญบุญ 
(WiratJarernboon) 

 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
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ปริญญาเอก ปร.ด. (ฟิสิกส)์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 
ประเทศไทย 

2552 

ปริญญาโท วท.ม. (ฟิสิกส)์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 
ประเทศไทย 

2547 

ปริญญาตร ี วท.บ. (ฟิสิกส)์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 
ประเทศไทย 

2542 

3. ผลงานวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 
- 
3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

S. Saekow, W. Maiakgree, W. Jarernboon, S. Pimanpang, V. Amornkitbamrung. High intensity UV radiation 
ozone treatment of nanocrystalline TiO2 layers for high efficiency of dye-sensitized solar cells. Journal of 
Non-Crystalline Solids, 358 (2012) 2496–2500 (indexed by Scopus and ISI). 
4.ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 5 ปี 
5.ภาระการสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 
            315 102ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
            315 103 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
   5.2 ระดับปริญญาโท 

- 
5.3 ระดับปริญญาเอก 
    - 
 
 

 
 
 
 
 
 

นางสาวศิริธร บุราณรักษ์ 
(SirithornBuranurak) 

 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก  Ph.D. (Physics) Technical University of Denmark 

ประเทศเดนมาร์ก 
2559 

ปริญญาโท วท.ม. (วิศวกรรมศาสตร)์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                 
ประเทศไทย 

2549 
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ปริญญาตร ี วท.บ. (ฟิสิกส)์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์                 
ประเทศไทย 

2545 

3. ผลงานวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 
      - 
3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

S. Buranurak, C.E. Andersen.Fiber-coupled Al2O3:C radioluminescence dosimetry for total body 
irradiation.  Radiation Measurements, (2016),46-54  (indexed by Scopus and ISI).         

S. Buranurak, C.E. Andersen, A.R. Beierholm, L.R. Lindvold. Themperature variations as a source of 
uncertainty in medical fiber-coupled organic plastic scintillator dosimetry. Radiation Measurements, 56 
(2013), 307-311 (indexed by Scopus and ISI). 
4.ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 7 ปี 
5.ภาระการสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 
            315 106ฟิสิกส์เบื้องต้น 
            315 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 
   5.2 ระดับปริญญาโท 
 - 
5.3 ระดับปริญญาเอก 
    - 

 
 
 
 
 
 

นางสาวสุจิตตรา แดงสกุล 
 (Sujittra Daengsakul) 

 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก ปร .ด. (ฟิสิกส)์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 

ประเทศไทย 
2554 

ปริญญาโท วท.บ. (ฟิสิกส)์   มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 
ประเทศไทย 

2550 

ปริญญาตร ี วท.บ. (ฟิสิกส)์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 
ประเทศไทย 

2548 

 
3. ผลงานวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 
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สุจิตตรา แดงสกลุ. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย.สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น; 2559 

3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
Daengsakul S., Kidkhunthod P., Soisang O., Kuenoon T., Bootchanont A., Maensiri S., The Effect of Gd Doping 

in La1-x-yGdxSryMnO3 Compound on nanocrystalline structure by X-ray Absorption Spectroscopy (XAS) 
technique, Microelectronic Engineering, 2015, 146 38-42 (indexed by Scopus and ISI). 

Daengsakul S., Mongkolkachit C., Thomas C., Maensiri S., Effects of crystallite size on magnetic properties 
of thermal-hydro decomposition prepared La1-xSrxMnO3 nanocrystalline powders, Solid State Sciences, 2012, 
14, 1306-1314 indexed by Scopus and ISI). 
4.ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 5 ปี 
5.ภาระการสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 

315122ฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย 
315181 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 
315283 วิทยาศาสตร์พลังงานขั้นแนะน า 

    5.2 ระดับปริญญาโท 
 - 
    5.3 ระดับปริญญาเอก 
  - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-84- 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 3 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก 4 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555 
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ภาคผนวก 5 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 766/2549) 
ว่าด้วยการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรี 

จากการศึกษาในระบบ 
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ภาคผนวก 6 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
พ.ศ.2541 
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ภาคผนวก 7 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1072/2550) เรื่อง แนวปฏิบัติการขออุทธรณ์
และการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี 
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ภาคผนวก 8 
 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกนัคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอน และเกณฑ์ประเมินประจ าปี 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนและเกณฑ์การประเมินประจ าปี 

 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร      

2. มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา(ถ้ามี)      
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3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดิสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

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

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด
ใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปดิสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปี
ที่แล้ว 

-     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน      

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง      

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพฒันาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี      

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคณุภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - -   

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.5 
จากคะแนนเตม็ 5.0 

- - - -  

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละป ี 9 10 10 11 12 
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที)่ 1-5  1-5  1-5  1-5  1-5  
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 8 8 9 10 

 
เกณฑ์การประเมิน:หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังน้ี ตัวบ่งช้ีบังคับ (ตัวบ่งช้ีที่ 1-5)มีผล
ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนบ่งช้ีที่มีผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งช้ีรวม โดย
พิจารณาจากจ านวนตัวบ่งช้ีบังคับและตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละปี 
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ภาคผนวก 9 
 

รายงานผลการประเมนิหลักสูตรหรอืรายงานผลการศึกษาความพึงพอใจ 
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ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
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รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
การประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษา คณาจารย์ และบัณฑิตรุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2558 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ตอนที่ 1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
จ านวนผู้กรอกแบบส ารวจ 68 คน เป็นชาย 38 คน หญิง 28 คน ไม่ได้ระบุในแบบส ารวจ 2 คน เมื่อแบ่งกลุ่มผู้กรอกแบบ

ส ารวจตามสถานะปัจจุบัน ผู้กรอกมีสถานะเป็นอาจารย์ 5 คน นักศึกษาระดับปริญญาตรี 36 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท 12 คน
ประกอบธุรกิจ 3 คน เป็นเจ้าหน้าท่ี/พนักงานบริษัท 2 คน อื่นๆ 4 คน และไม่ระบุข้อมูล 3 คน ในจ านวนนี้มีบัณทิตท้ังหมด  51 คน 
กรอกแบบสอบถามจ านวน 16 ชุด คิดเป็น 51 % ในจ านวนบัณฑิตที่กรอกแบบส ารวจ มีบัณฑิตที่ก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-
เอก จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของจ านวนบัณฑิตที่กรอกแบบส ารวจ 

 
ตอนที่ 2. ความคิดเห็นของนักศึกษา คณาจารย์ และบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2555) 
 

ตอนที่ 2.1  ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิต  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 

หน่วยกิต ผลการส ารวจสรุปได้ว่า ผู้ที่เห็นว่าจ านวนหน่วยกิตเหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 55.88 ไม่เหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 5.88 และไม่
ตอบค าถามคิดเป็นร้อยละ 38.24 เมื่อแยกจ านวนหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตร ในหมวดวิชาเฉพาะมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 
99 หน่วยกิต ผู้ที่เห็นว่าจ านวนหน่วยกิตเหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 55.83 ไม่เหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 4.41 และไม่ตอบค าถามคิดเป็น
ร้อยละ 36.76 ในหมวดวิชาแกนมีจ านวนหน่วยกิต 32 หน่วยกิต ผู้ที่เห็นว่าจ านวนหน่วยกิตเหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 60.29 ไม่
เหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 7.36 และไม่ตอบค าถามคิดเป็นร้อยละ 32.25 ในหมวดวิชาเฉพาะด้านมีจ านวนหน่วยกิตส าหรับแผนปกติ
ท าโครงงานไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิตและแผนสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต ผู้ที่เห็นว่าจ านวนหน่วยกิตเหมาะสมคิดเป็นร้อย
ละ 61.77 ไม่เหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 5.88 และไม่ตอบค าถามคิดเป็นร้อยละ 32.25 ในหมวดวิชาเลือกมีจ านวนหน่วยกิตส าหรับแผน
ปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและแผนสหกิจศึกษาไม่น้อยก่า 6 หน่วยกิต ผู้ที่เห็นว่าจ านวนหน่วยกิตเหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 58.83 
ไม่เหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 8.82 และไม่ตอบค าถามคิดเป็นร้อยละ 32.35 

ผู้ตอบแบบส ารวจได้ให้ข้อคิดเห็นว่า สิ่งที่ได้เรียนรู้ยังมีน้อยเกินไปเพราะบางรายวิชาตัดรายละเอียดออกไปเยอะมาก 
ท าให้นักศึกษายังไม่เข้าใจในเนื้อหาที่สอน นอกจากนั้นควรเพิ่มวิชาที่แนะแนวฝึกฝนด้านการท างานและฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาได้มี
ประสบการณ์ในการท างานจริง เช่น วิชาสหกิจศึกษาส าหรับนึกศึกษาที่ต้องการหาแนวทางในการประกอบอาชีพทางด้าน
อุตสาหกรรม มีผู้ตอบแบบส ารวจบางส่วนให้ความคิดเห็นว่าควรจะยกเลิกวิชาของส านักวิชาศึกษาทั่วไป และให้เพิ่มหน่วยกิตของวิชา
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หลัก(วิชาเฉพาะด้านบังคับ) เป็นวิชาละ 3-5 หน่วยกิต และข้อคิดเห็นท่ีน่าสนใจอีกหนึ่งอย่างคือ อยากให้เพิ่มวิชาสถิติพื้นฐาน เพราะ
ตอนที่นักศึกษาไปฝึกงานที่กรมอุตุนิยมวิทยามีการใช้ความรู้ทางด้านสถิติเยอะมาก นอกจากนี้บัณฑิตที่ก าลังศึกษาต่อในระดั บ
ปริญญาโทและปริญญาเอกบางส่วนได้แสดงข้อคิดเหน็ว่าวิชาควอนตัมน่าจะมกีารเรยีนการสอนที่เจาะลึกกว่านี้ วิชาเลือกมีมากเกินไป 
ควรจะลดจ านวนวิชาลงและเน้นไปท่ีความสนใจของนักศึกษาแทน  
 

ตอนที่ 2.2  ความเหมาะสมของเนื้อหาในแต่ละวิชา 
  ในหัวข้อนี้ได้ให้ผู้ส ารวจกรอกคะแนนแสดงความเห็นด้วย โดยระดับคะแนน 1 หมายถึงเห็นด้วยน้อยที่สุด และระดับ
คะแนน 5 หมายถึงเห็นด้วยมากที่สุด เรื่องที่ประเมินประกอบด้วยความทันสมัยของเนื้อหาวิชาที่ได้เรียน มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.54 
จากผู้ตอบแบบส ารวจ 63 คน ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหาที่ได้เรียน มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.49 จากผู้ตอบแบบส ารวจ 63 คน 
ความเช่ือมโยงสอดคล้องของแต่ละรายวิชา มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.39 จากผู้ตอบแบบส ารวจ 64 คน เนื้อหาที่เรียนเพียงพอที่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.36 จากผู้ตอบแบบส ารวจ 63 คน ความเช่ือมโยงระ หว่าง
เนื้อหาท่ีเรียนวิชาบรรยายกับวิชาปฏิบัติการ มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.62 จากผู้ส ารวจ 64 คน 
  ข้อคิดเห็นบางส่วนจากผู้ตอบแบบส ารวจที่มีสถานะเป็นอาจารย์คือมีทั้งนักศึกษาและอาจารย์บ่นมากเรื่องความ
สอดคล้องกันของรายวิชาที่เรียนที่ไม่สอดคล้องกันเลย ท าให้นักศึกษามีความรู้สึกว่าต้องเรียนสิ่งใหม่ๆหลายๆอย่างพร้อมกันมาก
เกินไปเมื่อวันพุธท่ี 16 ธันวาคม 58 ภาคบ่าย คุมสอบวิชา Principle of mathematics ข้อสอบเป็นลักษณะการพิสูจน์คุณสมบัติของ
เลขจ านวนเต็ม ,จ านวนจริง ฯลฯ ไม่แน่ใจว่าเนื้อหาแบบนี้จะเหมาะสมกับนักศึกษาฟิสิกส์หรือไม่ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ต้องเรียน
วิชานี้ด้วยหรือไม่ ส าหรับข้อคิดเห็นจากผู้ส ารวจที่ท างานอยากให้แยกกลุ่มเรียนวิชาฟิสิกส์ทั่วไปให้มีกลุ่มเฉพาะส าหรับนักศึกษาใน
หลักสูตรฟิสิกส์ ส่วนนักศึกษาปัจจุบันได้ให้ข้อคิดเห็นว่าความเชื่อมโยงของเนื้อหาวิชาในช้ันปีท่ี 2 และชั้นปีท่ี 3 มีบ้างแต่น้อย  
 

ตอนที่ 2.3  ความเหมาะสมของการจัดการเรียนและการสอนของอาจารย์ 
  ในหัวข้อนี้ได้ให้ผู้ส ารวจกรอกคะแนนแสดงความเห็นด้วย โดยระดับคะแนน 1 หมายถึงเห็นด้วยน้อยที่สุด และระดับ
คะแนน 5 หมายถึงเห็นด้วยมากที่สุด เรื่องที่ประเมินประกอบด้วย ความเหมาะสมของวิธีการสอนในวิชาบรรยาย มีระดับคะแนน
เฉลี่ย 3.49 จากผู้ตอบแบบส ารวจ 61 คน ความเหมาะสมของวิธีการสอนในวิชาปฏิบัติการ  มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.90 จากผู้ตอบ
แบบส ารวจ 61 คน วิธีการจัดการเรียนการสอนมีผลต่อความเข้าใจในเนื้อหา มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.54 จากผู้ ตอบแบบส ารวจ 61 
คน มีการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.55 จากผู้ตอบแบบส ารวจ 61 คน ความพร้อมของอุปกรณ์และสถานที่ มี
ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.52 จากผู้ส ารวจ 61 คน 
  ข้อคิดเห็นบางส่วนจากผู้ตอบแบบส ารวจท่ีมีสถานะเป็นนักศึกษาปัจจบุันคือ อาจารย์บางท่านใช้วิธีสอนในสไลด์ บางทีก็
เข้าใจ แต่ส่วนมากเรียนไม่ทัน เนื่องจากอาจารย์สอนเร็วเกินไป เลยอยากให้อาจารย์สอนโดยพานักศึกษาคิดหรือท าโจทย์ในห้องเรียน
บ้าง  
 

ตอนที่ 2.4  คุณภาพบัณฑิต 
  ในหัวข้อนี้ได้ให้ผู้ส ารวจกรอกคะแนนแสดงความเห็นด้วย โดยระดับคะแนน 1 หมายถึงเห็นด้วยน้อยที่สุด และระดับ
คะแนน 5 หมายถึงเห็นด้วยมากที่สุด เรื่องที่ประเมินประกอบด้วย ทักษะทางวิชาการ มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.54 จากผู้ตอบแบบ
ส ารวจ 48 คน ทักษะในการปรับตัวในสังคม  มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.60 จากผู้ตอบแบบส ารวจ 48 คน ความอดทน มีระดับคะแนน
เฉลี่ย 3.98 จากผู้ตอบแบบส ารวจ 48 คน คุณภาพโดยรวม มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.83 จากผู้ส ารวจ 48 คน 
  ข้อคิดเห็นของผู้ตอบแบบส ารวจที่มีสถานะเป็นอาจารย์ ได้ช้ีให้เห็นจุดเด่นคือ นักศึกษาที่ได้รับทุน พสวท. ทุนเรียนดี 
สอนง่าย แต่มีจุดด้อยคือยังมีนักศึกษาบางคน (คิดเป็นส่วนน้อยในแต่ละปีการศึกษา) ที่ไม่สนใจเรียนหรือตั้งใจไม่ยอมลาออกท าให้ไม่
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามแผน การใช้ภาษาอังกฤษการใช้ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ มากกว่า 90% ยังเป็นปัญหา พ้ืนฐานความรู้
ทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ยังอ่อน ไม่รู้จักคิดวิเคราะห์ ไม่วางแผน ขาดความรับผิดชอบ ส าหรับผู้ตอบแบบส ารวจที่เป็นกลุ่ม
คนท างานช้ีให้เห็นจุดเด่นของบัณฑิตที่จบจากสาขาวิชาฟิสิกส์คือ มีความอดทนในการท างานหนักและไม่เลือกงาน เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม ขยันหมั่นเพียร อัธยาศัยดี เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้เร็ว เป็นต้น ส่วนจุดด้อยของบัณฑิตคือ ไม่ค่อยกระตือรือร้น ไม่ค่อยตอบ
ค าถาม  ภาษาในการสื่อสาร ขาดทักษะ ประสบการณ์ในการน าไปใช้ในการท างานจริงบางด้าน เช่น ด้านวิชาการ สถิติ ภาษาอังกฤษ 
การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน เป็นต้น ส่วนบัณฑิตที่ก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้แสดงความคิดเหน็วา่ 
จุดเด่นของนักศึกษาที่จบจากสาขาวิชาคือ มีอารมณ์ขัน มีความอดทน และมีความสามารถในการปฏิบัติการ มีความอดทนต่อการ
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ท างาน มีทักษะในการท าวิจัย พ้ืนฐานดี มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่อนข้างดี กิจกรรมดี ส่วนจุดด้อยคือ ความจ าแย่ สมาธิสั้น 
ความสามารถและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์มีน้อย การน าความรู้ไปใช้ค่อนข้างท ายาก เนื่องจากการเรียนการ
สอนเน้นทฤษฎีมากเกินไป เป็นต้น  
 

ตอนที่ 2.5  คุณภาพของหลักสูตรเชิงเปรียบเทียบกับสถาบันอื่นในภาพรวม 
  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบส ารวจที่มีต่อหลักสูตรของสาขาวิชาฟิสิกส์ ม.ขอนแก่นคือ มีวิชาเลือกหลากหลายสาขาให้
เรียน เนื่องจากมีอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษามาหลากหลายด้าน ส่วนวิชาบังคับก็เหมือนกันกับวิชาบังคับของสถาบันอ่ืน นอกจากน้ีจุด
แข็งที่ส าคัญคือมีอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างทางการวิจัย ท าให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับ ป.ตรี ท าวิจัยได้อย่างลึกซึ้ง สามารถน าความรู้ที่ได้
เรียนมาประยุกต์หรืออธิบายงานที่ท าได้ มีแลปและหลักสูตรที่ใช้ได้จริง นักศึกษาที่จบจากที่นี่เป็นที่ยอมรับว่ามีความรู้ด้านวิชาการ
แน่น มีความขยันหมั่นเพียร อดทนสูง บุคลาการมีความสามารถ คณาจารย์มีความรู้ทุกคน มีความหลากหลายแขนง และที่นี่มีการ
เรียนวิชาสัมพัทธภาพท่ัวไป (General Relativity)มีความเด่นทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัยทางวัสดุศาสตร์ มีความสามารถ
ในการท าการปฏิบัติงานด้านวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ส าหรับจุดอ่อนของหลักสูตรคือ อ่อนในเนื้อหาวิชากลศาสตร์ ฟิสิกส์
ทฤษฎี ภาษาอังกฤษ ไม่มีการเรียนสถิติพื้นฐาน ซึ่งอาจเป็นส่วนส าคัญในการวิจัย  จุดอ่อนที่ส าคัญที่มีการแสดงความคิดเห็นไว้คือ ยัง
ขาดอาจารย์ที่เช่ียวชาญงานวิจัยทางด้านทฤษฏี ตรงจุดนี้ถือเป็นโอกาสในการที่จะวางแผนพัฒนาด้านก าลังคนที่จะรับเข้ามาเพื่อ
ท างานเป็นอาจารย์ใหม่ นอกจากน้ีนักศึกษาปัจจุบันยังได้แสดงความคิดเห็นว่า ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน รายละเอียด/เนื้อหา
ของแต่ละวิชา ยังน้อยกว่ามหาลัยอื่นๆ  การจัดวิชา หลักสูตร การเรียงล าดับวิชา การเรียนของแต่ละช้ันปียังไม่เช่ือมโยงและ
สอดคล้องกัน  
  ผลการส ารวจและข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ได้จากการส ารวจในคราวนี้ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้น าไปใช้เพื่อ
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาชาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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ภาคผนวก 10 
 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสตูรเดมิกับหลักสตูรปรบัปรุง 
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หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560 หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 
หมายเหตุ/เหตุผลใน

การปรับปรุง 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
ปีการศึกษาท่ีปรับปรุงหลักสูตรเดมิ พ.ศ.2554 ปีการศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสตูรเดิม พ.ศ.2555 
โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไขเมื่อเปรยีบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรีพ. .ศ 2555 ของ สกอ. ปรากฏดังนี ้

หมวดวิชา เกณฑ์ สกอ. โครงสร้างใหม่ โครงสร้างเดิม หมายเหตุ/เหตุผลในการปรับปรุง 

1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร  132 หน่วยกิต 135 หน่วยกิต  

โครงสร้างหลักสูตร     

2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต  

 2.1 กลุ่มวิชาภาษา  12 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต  
  2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ทั้งสองกลุ่มนี้รวมกัน 

18 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต  

 2.3 กลุ่มวิชาคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต  

 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน                       3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต บังคับต้องสอบผ่านเกณฑ์ ไม่นับหน่วยกติ 

3 หมวดวิชาเฉพาะ  96 หน่วยกิต 99 หน่วยกิต  

    แผนการเรียนเดียว แผนปกติ แผนสหกิจศกึษา 

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 
มีแผนการเรียนแผนเดียว 

 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ก าหนดให้เรียนวิชา  

411 224Technical English for Science  
and Technology II เพิ่มอีก 3 หนว่ยกติ 

 จึงจัดให้อยู่ในหมวดวิชาแกน  

 3.1 กลุ่มวชิาแกน/วิชาพ้ืนฐานวชิาชพี  38 หน่วยกิต 32 หน่วยกิต 32 หน่วยกิต 

  - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์  15 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

  - กลุ่มวิชาเคม ี  8 หน่วยกิต 8 หน่วยกิต 8 หน่วยกิต 

  - กลุ่มวิชาชีววิทยา  4 หน่วยกิต 4 หน่วยกิต 4 หน่วยกิต 

  - กลุ่มวิชาฟิสิกส์ (พื้นฐาน)  8 หน่วยกิต 8 หน่วยกิต 8 หน่วยกิต 

  - กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  3 หน่วยกิต - - 
 3.2 กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน/กลุ่มวิชาบังคับ  58 หน่วยกิต 67 หน่วยกิต 67 หน่วยกิต 

  -  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ                                             46 หน่วยกิต 46 หน่วยกิต 49 หน่วยกิต 

  -  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก  12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

  -  กลุ่มวิชาเลือก  - 9 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

4 วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต  
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1. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร132 หน่วยกิต 1. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร  135 หน่วยกิต  
 (แผนการเรียนเดียว)  (ทั้งแผนปกติและแผนสหกิจศึกษา)  
 โครงสร้างหลักสูตร  โครงสร้างหลักสูตร  
2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30หน่วยกิต 2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30หน่วยกิต  
 (แผนการเรียนเดียว)  (ทั้งแผนปกติและแผนสหกิจศึกษา)  
 - กลุ่มวิชาภาษา 12หน่วยกิต  - หมวดการสื่อสารและการเรียนรูด้้วยตนเอง 15หน่วยกิต  
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 6 หน่วยกิต  - หมวดการคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์ 6 หน่วยกิต  
 - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ 12หน่วยกิต  - หมวดความรอบรู้และการปรับตวัในยุคโลกาภิวัฒน์ 3หน่วยกิต  
    - หมวดคุณธรรม จริยธรรม คณุคา่ของชีวิตในสังคม 3หน่วยกิต  
    - หมวดวัฒนธรรมและภูมิปญัญา 3หน่วยกิต  
 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 2.1 กลุ่มวิชาภาษา                                            (12 หน่วยกิต)  2.1 หมวดการสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง          (15 หน่วยกิต)  
 *000101ภาษาอังกฤษ 13 (3-0-6)                  000101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3 (3-0-6)                 รายวิชาใหม ่

 *000102ภาษาอังกฤษ 2    3 (3-0-6)                  000102ภาษาอังกฤษทางวิชาการ1    3 (3-0-6) รายวิชาใหม ่

 *000103ภาษาอังกฤษ 3    3 (3-0-6)                  000103ภาษาอังกฤษทางวิชาการ2    3 (3-0-6) รายวิชาใหม ่

 *000104ภาษาอังกฤษ 4    3 (3-0-6)                   รายวิชาใหม ่
   050106การเขียนข้ันพ้ืนฐาน     3 (3-0-6) ตัดออก 
   050108ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์         3 (3-0-6) ตัดออก 
   2.2 หมวดการคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์               (6 หน่วยกิต)  

   000130  ทักษะการรู้สารสนเทศ           3 (3-0-6) ตัดออก 

   
000170  การคิดขั้นสูงทางด้านคณิตศาสตร์                        3 (3-0-6)  
             และวิทยาศาสตร์      

ตัดออก 

 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560 หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 
หมายเหตุ/เหตุผล
ในการปรับปรุง 

 
2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์                (6 หน่วยกิต) 

 
2.3 หมวดความรอบรู้และการปรับตัวในยุค                   (3 หน่วยกิต) 
       โลกาภิวัตน์ 

 

 000145ภาวะผู้น าและการจัดการ    3 (3-0-6)  000145ภาวะผู้น าและการจัดการ           3 (3-0-6) รายวิชาเดมิ 
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2.4 หมวดคุณธรรม จริยธรรม และคุณค่าของชีวิต        (3 หน่วยกิต) 
       ในสังคม 

 

   000146ความสุขของชีวิต     3 (3-0-6) ตัดออก 
   2.5 หมวดวัฒนธรรมและภูมิปัญญา                            (3 หน่วยกิต)  
   000132ชีวิตกับสุนทรียะ              3 (3-0-6) ตัดออก 
 *000159ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย        3 (3-0-6)   รายวิชาใหม ่

 2.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                (12 หน่วยกิต)    

 *000176ผู้ประกอบการสร้างสรรค์       3 (3-0-6)   รายวิชาใหม ่
 *SC001 001 วิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น                    3 (3-0-6)   รายวิชาใหม ่

 
*SC001 002  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม             3 (3-0-6) 
             เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  

 
 

รายวิชาใหม ่

 *SC001 003  การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์               3 (3-0-6)   รายวิชาใหม ่

 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขัน้พื้นฐาน                        คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขัน้พื้นฐาน                        

 000160คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน  000160คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน คงเดิม 

 
ต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศพื้นฐานตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น บังคับต้องสอบผ่านเกณฑ์
(ไม่นับหน่วยกิต) 

 
ต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศพื้นฐานตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น บังคับต้องสอบผ่านเกณฑ์ 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

 

    
 
 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560 หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 
หมายเหตุ/เหตุผลใน

การปรับปรุง 
3 หมวดวิชาเฉพาะ                    96  หน่วยกิต 2 หมวดวิชาเฉพาะ                                        99หน่วยกิต  
 (แผนการเรียนเดียว)  (ทั้งแผนปกติและแผนสหกิจศึกษา)  
 3.1 กลุ่มวิชาแกน/วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ(38 หน่วยกิต)  3.1 วิชาแกน                                                  (32 หน่วยกิต)  
 (แผนการเรียนเดียว)  (ทั้งแผนปกติและแผนสหกิจศึกษา)  
 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ                           รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ                           
 - กลุ่มวิชาชีววิทยา                                                4 หน่วยกิต  - กลุ่มวิชาชีววิทยา                                               4 หน่วยกิต  
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 **SC101 009ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ3 (3-0-6)  311111ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ3 (3-0-6) รายวิชาเดมิ 

 
**SC101 010ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ1 (0-2-1) 

 
311112ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรบัวิทยาศาสตร์กายภาพ1 (0-3-2) รายวิชาเดมิแต่เปลี่ยน

จ านวนช่ัวโมงการเรยีน 
 - กลุ่มวิชาเคมี                                                      8 หน่วยกิต  - กลุ่มวิชาเคมี                                                    8 หน่วยกิต  
 **SC201 001เคมีทั่วไป 13 (3-0-6)  312101เคมีทั่วไป 13 (3-0-6) รายวิชาเดมิ 
 **SC201 003เคมีทั่วไป 23 (3-0-6)  312103เคมีทั่วไป 23 (3-0-6) รายวิชาเดมิ 
 **SC201 002ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 11 (0-3-2)  312102ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 11 (0-3-2) รายวิชาเดมิ 

 **SC201 004ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 21 (0-3-2)  312104ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 21 (0-3-2) รายวิชาเดมิ 

 - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                                           15 หน่วยกิต  - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                                         12 หน่วยกิต  
 **SC401 201แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 13 (3-0-6)  314121แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 13 (3-0-6) รายวิชาเดมิ 
 **SC401 202แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 23 (3-0-6)  314122แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 23 (3-0-6) รายวิชาเดมิ 
 **SC402 101พีชคณิตเชิงเส้น 13 (3-0-6)  314211พีชคณิตเชิงเส้น 13 (3-0-6) รายวิชาเดมิ 
 **SC402 301สมการเชิงอนุพันธ์  3 (3-0-6)  314231สมการเชิงอนุพันธ์3 (3-0-6) รายวิชาเดมิ 
 *SC602 002สถิติพื้นฐาน3 (3-0-6)   รายวิชาใหม ่

 
 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560 หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 
หมายเหตุ/เหตุผลในการ

ปรับปรุง 
 - กลุ่มวิชาฟิสิกส์ (พ้ืนฐาน)                                     8  หน่วยกิต  - กลุ่มวิชาฟิสิกส์ (พื้นฐาน)                               8  หน่วยกิต  

 **SC501 001ฟิสิกส์ทั่วไป 1          3 (3-0-6)  315102ฟิสิกส์ทั่วไป 1          3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

 **SC501 002ฟิสิกส์ทั่วไป 2            3 (3-0-6)  315103ฟิสิกส์ทั่วไป 2     3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

 **SC501 003ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 11 (0-3-2)  315181ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 11 (0-3-2) เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

 **SC501 004ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 21 (0-3-2)  315182ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 21 (0-3-2) เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

 - กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ                                        3  หน่วยกิต    

 
*411224ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์ 3 (3-0-6)                  
และเทคโนโลยี 2 

 
 รายวิชาใหม ่
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 3.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน/กลุ่มวิชาบังคับ(58 หน่วยกิต)  3.2 วิชาเฉพาะด้าน                                     (67 หน่วยกิต)  
 (แผนการเรียนเดียว)  (ทั้งแผนปกติและแผนสหกิจศึกษา)  
    แผนปกติ แผนสหกิจศกึษา  
 - วิชาเฉพาะด้านบังคับ 46 หน่วยกิต  - วิชาเฉพาะด้านบังคับ 46 หน่วยกิต 49 หน่วยกิต  
 - วิชาเฉพาะด้านเลือก 12 หน่วยกิต  - วิชาเฉพาะด้านเลือก 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต  
 - วิชาเลือก -  - วิชาเลือก 9 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต  

 รายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ          รายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ               
   315161หลักการของฟิสิกส์เชิงค านวณ    3 (3-0-6) ตัดออก 

 **SC512 111ฟิสิกส์แผนใหม่        3 (3-0-6)  315204ฟิสิกส์แผนใหม่         3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

 
 
 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560 หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 
หมายเหตุ/เหตุผลในการ

ปรับปรุง 

 **SC512 112กลศาสตร์ทฤษฎี       3 (3-0-6)  315203กลศาสตร์ทฤษฎี           3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

 **SC512 113ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่น      3 (3-0-6)  315221ฟิสิกส์ของการสั่นและคลืน่3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

 **SC512 114คณิตวิธีทางฟิสิกส์     3 (3-0-6)  315260คณิตวิธีทางฟิสิกส์ 3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

 **SC512 115อิเล็กทรอนิกส์                                      3 (2-3-5)  315287อิเล็กทรอนิกส์      3 (2-3-6) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

 **SC512 183ปฏิบัติการฟิสิกส์ขัน้กลาง 11 (0-3-2)  315285ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 11 (0-3-2) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

 **SC512 184ปฏิบัติการฟิสิกส์ขัน้กลาง 21 (0-3-2)  315286ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 21 (0-3-2) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  *SC513116ทัศนศาสตร ์3 (3-0-6)   รายวิชาใหม ่

 **SC513117กลศาสตร์ควอนตัม 13 (3-0-6)  315206กลศาสตร์ควอนตัม 13 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  *SC513118ฟิสิกส์นิวเคลียร์   3 (3-0-6)   รายวิชาใหม ่
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 **SC513 119อุณหพลศาสตร์และฟิสิกสเ์ชิงสถิติ           3 (3-0-6)  315241อุณหพลศาสตร์และฟสิิกส์เชิงสถิติ  3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  *SC513121ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 3 (3-0-6)   รายวิชาใหม ่
  *SC513122ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 3 (3-0-6)   รายวิชาใหม ่

 **SC513123ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า   3 (3-0-6)  315325ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า     3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

 **SC513 124 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์                   3 (2-3-5)   รายวิชาใหม ่

 **SC513 185ปฏิบัติการฟิสิกส์ขัน้สูง 11 (0-3-2)  315393ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 11 (0-3-2) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560 หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 
หมายเหตุ/เหตุผลในการ

ปรับปรุง 

 **SC513 186ปฏิบัติการฟิสิกส์ขัน้สูง 21 (0-3-2)  315394ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 21 (0-3-2) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

   315231ทัศนศาสตร์ 12 (2-0-4) ตัดออก 
   315355ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 12 (2-0-4) ตัดออก 
   315346ฟิสิกส์นิวเคลยีร์ 12 (2-0-4) ตัดออก 
   315362ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับฟิสิกส์ 1  2 (2-0-4) ตัดออก 
   315373ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 12 (2-0-4) ตัดออก 

 **SC514761สัมมนาทางฟิสิกส์         1 (1-0-2)  315491สัมมนาทางฟิสิกส์   1 (1-0-2) เปลี่ยนรหัสวิชา  
และค าอธบิายรายวิชา 

   แผนปกติ  

   315494โครงงานวิจัยทางฟิสิกส์ 12 (0-6-12) ตัดออก 
   315495โครงงานวิจัยทางฟิสิกส์ 22 (0-6-12) ตัดออก 
 **SC514774โครงงานวิจัยทางฟิสิกส์  2 (0-6-12)   รายวิชาใหม ่
   แผนสหกิจศกึษา  

   315496สหกิจศึกษาทางด้านฟิสิกส์   7หน่วยกิต ตัดออก 
 รายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลอืก         รายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลอืก  
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นักศึกษาเลือกรายวิชาต่างๆ ต่อไปน้ี หรือรายวิชาในสาขาวิชาฟิสิกส์ท่ีจะ
เปิดเพิ่มเติมในภายหลัง จ านวน 12 หน่วยกิต  
(ส าหรับนักศึกษาท่ีได้รับทุนโครงการ พสวท. หรือทุน สควค. หรือ ทุนเรียน
ดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือทุนอื่นๆท่ีคณะกรรมการ บริหาร
หลักสูตรเห็นชอบ บังคับให้เลือกเรียนวิชา SC514233 สัมพัทธภาพท่ัวไป 
และ SC514231 ฟิสิกส์ทฤษฎี เป็นวิชาเฉพาะด้านเลือก) 

 

นักศึกษาเลือกรายวิชาต่างๆ ในกลุ่มต่อไปน้ีหรือรายวิชาในสาขาวิชาฟิสิกส์ท่ีจะ
เปิดเพิ่มเติมในภายหลัง โดยเลือกเฉพาะวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเท่าน้ัน กรณีท่ี
เลือกวิชาในกลุ่มอื่นให้จัดเป็นวิชาเลือกจ านวน 12 หน่วยกิต ท้ังแผนปกติ
และสหกิจศึกษา 

 

 
 
 
 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560 หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 
หมายเหตุ/เหตุผลในการ

ปรับปรุง 
   กลุ่มที่1กลุ่มเฉพาะด้าน Nuclear Magnetic Resonance (NMR)  

 **SC513226กลศาสตร์ควอนตัม 23 (3-0-6)  315313 กลศาสตร์ควอนตัม 23 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา และ
ปรับปรุงค า อธิบายรายวิชา 

 
**SC513228การสร้างภาพด้วยการสั่นพ้องแม่เหล็ก3 (3-0-6) นิวเคลียร์
ขั้นแนะน า 

 
315324การสร้างภาพด้วยการสั่นพ้องแม่เหล็ก3 (3-0-6) นิวเคลียรข์ั้น
แนะน า 

เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค า อธิบายรายวิชา 

 **SC513219การสั่นพ้องแม่เหล็กนิวเคลียร์ขั้นแนะน า   3 (3-0-6)  315323การสั่นพ้องแม่เหล็กนิวเคลียร์ขั้นแนะน า 3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค า อธิบายรายวิชา 

 **SC512222ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกสแ์ละการประสาน  3 (2-3-5)  315389ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์และการประสาน3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค า อธิบายรายวิชา 

 **SC512224แอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส์  3 (2-3-5)  315390แอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส3์ (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค า อธิบายรายวิชา 

   315385การประมวลผลภาพเชิงวิทยาศาสตร์ขั้นแนะน า3 (2-3-5) ตัดออก 
   กลุ่มที่2กลุ่มเฉพาะด้านฟิสิกส์ทฤษฎ ี  

 **SC513221วิธีการทางฟิสิกส์ทฤษฎี        3 (3-0-6)  315361วิธีการทางฟิสิกส์ทฤษฎี      3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา และ
ปรับปรุงค า อธิบายรายวิชา 

 **SC514233  สัมพัทธภาพท่ัวไป        3 (3-0-6)  315375สัมพัทธภาพท่ัวไป   3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค า อธิบายรายวิชา 

 **SC514 231ฟิสิกส์ทฤษฎี           3 (3-0-6)  315461ฟิสกิสท์ฤษฎ ี    3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค า อธิบายรายวิชา 

 **SC513232วิธีสมมาตร          3 (3-0-6)  315463วิธีสมมาตร         3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค า อธิบายรายวิชา 
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   315363 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับฟิสิกส์ 22 (2-0-4) ตัดออก 

 **SC513236ฟิสิกส์อนุภาคมลูฐาน3 (3-0-6)  315 442  ฟิสิกส์อนุภาคมูลฐาน                         3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค า อธิบายรายวิชา 

 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560 หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 
หมายเหตุ/เหตุผลในการ

ปรับปรุง 

   315313 กลศาสตร์ควอนตัม 2 3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค า อธิบายรายวิชา 

   กลุ่มที่3กลุ่มเฉพาะด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์  

 **SC502202ดาราศาสตร์ทั่วไป        3 (3-0-6)  315371ดาราศาสตร์ทั่วไป        3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค า อธิบายรายวิชา 

 **SC513234ดาราศาสตร์ทรงกลม3 (3-0-6)  315372ดาราศาสตร์ทรงกลม3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค า อธิบายรายวิชา 

 **SC514229ทัศนศาสตร์ประยุกต์     3 (3-0-6)  315425ทัศนศาสตร์ประยุกต์     3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค า อธิบายรายวิชา 

 **SC514235เอกภพวิทยายุคใหม่ขั้นแนะน า 3 (3-0-6)  315473เอกภพวิทยายุคใหม่ขั้นแนะน า  3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค า อธิบายรายวิชา 

   315374ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 22 (2-0-4) ตัดออก 
   315331ทัศนศาสตร์ 2              2 (2-0-4) ตัดออก 

   315375 สัมพัทธภาพท่ัวไป     3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค า อธิบายรายวิชา 

   กลุ่มที่4กลุ่มเฉพาะด้านฟิสิกส์นิวเคลียร ์  

 **SC512 218ฟิสิกสส์ุขภาพ            3 (3-0-6)  315342ฟิสกิสส์ขุภาพ            3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค า อธิบายรายวิชา 

 **SC514238เครื่องมือและเทคนิคทางนิวเคลียร์3 (3-0-6)  315343เครื่องมือและเทคนิคทางนิวเคลียร์3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค า อธิบายรายวิชา 

 **SC514 227ฟิสิกส์รังสี               3 (3-0-6)  315345ฟิสิกส์รังสี                3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค า อธิบายรายวิชา 

 **SC513225หลักการทางฟิสิกส์ในเครื่องมือแพทย์3 (3-0-6)  315348หลักการทางฟิสิกส์ในเครือ่งมือแพทย์3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค า อธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560 หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 
หมายเหตุ/เหตุผลในการ

ปรับปรุง 
   315347ฟิสิกส์นิวเคลยีร์ 22 (2-0-4) ตัดออก 

   315313กลศาสตร์ควอนตัม 2 3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค า อธิบายรายวิชา 

   315389ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์และการประสาน3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค า อธิบายรายวิชา 

   315390แอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส3์ (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค า อธิบายรายวิชา 

   กลุ่มที่5กลุ่มเฉพาะด้านฟิสิกส์เชงิค านวณ  
   315363 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับฟิสิกส์ 22 (2-0-4) ตัดออก 
   315364การค านวณสมรรถนะสูง 13 (3-0-6) ตัดออก 
   315465การค านวณสมรรถนะสูง 23 (3-0-6) ตัดออก 
 *SC513223การค านวณสมรรถนะสูง   3 (3-0-6)   รายวิชาใหม ่

   315361วิธีการทางฟิสิกส์ทฤษฎี      3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค า อธิบายรายวิชา 

   315313กลศาสตร์ควอนตัม 2 3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค า อธิบายรายวิชา 

   315463วิธีสมมาตร         3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

   กลุ่มที่6กลุ่มเฉพาะด้านฟิสิกส์ของแข็ง  

   315331ทัศนศาสตร ์22 (2-0-4) ตัดออก 
   315356ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 22 (2-0-4) ตัดออก 

 
 

 
315445ฟิสิกส์และเทคโนโลยีของสิ่งประดิษฐ์3 (3-0-6) 
สารกึ่งตัวน า           

ตัดออก 

 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560 หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 
หมายเหตุ/เหตุผลในการ

ปรับปรุง 

 **SC521352วัสดุศาสตร์ขั้นแนะน า 3 (3-0-6)  315205 วัสดุศาสตร์ขั้นแนะน า 3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา และค าอธิบาย
รายวิชา  
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   315313กลศาสตร์ควอนตัม 23 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

   315425ทัศนศาสตร์ประยุกต์     3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

   315463วิธีสมมาตร         3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

 **SC523456นาโนฟิสิกส์3 (3-0-6)  345 384 นาโนฟิสิกส์3 (3-0-6) รายวิชาเดมิ 

 **SC523453วัสดุแม่เหล็ก3 (3-0-6)  301 340 วัสดุแม่เหล็ก3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

 
**SC523457วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      3 (3-0-6) 
 แบตเตอรี่ชนิดประจไุฟใหม่ขั้นสูง 

 
301 347วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                        3 (3-0-6) 
             แบตเตอรี่ชนิดประจุไฟใหม่ขั้นสูง 

เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

    แผนปกติ แผนสหกิจศกึษา ในหลักสูตรปรับปรุงปี 2560 มี
เฉพาะวิชาเลือกในชื่อกลุ่ม 
“วิชาเฉพาะด้านเลือก” 

โดยยา้ยรายวิชาทั้งหมดที่อยู่ใน
กลุ่มวิชาเลือกในหลักสูตรเดิมไป
อยู่ในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 

   วิชาเลือก 9 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
   รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก                                 

 
 

 
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในสาขาวิชาฟิสิกส์  ส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ดังรายวิชาต่อไปน้ี หรือรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ด้านเลือกของกลุ่มต่างๆและรายวิชาท่ีจะเปิดเพิ่มเติมภายหลัง 

   315403ระบบมาตรฐานคณุภาพส าหรับนักวิทยาศาสตร์ 2 (2-0-4) ตัดออก 

 **SC502252วิทยาศาสตร์พลังงานขั้นแนะน า  3 (3-0-6)  315283วิทยาศาสตร์พลังงานขั้นแนะน า            3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค า อธิบายรายวิชา 

 **SC512211การถ่ายภาพ 3 (2-3-5)  315281การถ่ายภาพ 3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค า อธิบายรายวิชา 

 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560 หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 
หมายเหตุ/เหตุผลในการ

ปรับปรุง 

 **SC512212  ฟิสิกส์ของกีฬา 3 (3-0-6)  315100ฟิสิกส์ของกีฬา 3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา  

 **SC512213การเขียนแบบทางวิทยาศาสตร์                 2 (1-3-3)   รายวิชาใหม ่

 
 

 
315384การเขียนแบบทางวิทยาศาสตรแ์ละ            3 (1-6-6) 
             การปฏิบัติงานในโรงฝกึงาน  

ตัดออก  
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 **SC512214ฟิสิกส์ของสสาร 3 (3-0-6)  315201ฟิสิกส์ของสสาร 3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค า อธิบายรายวิชา 

 **SC512 215สวนศาสตร์     3 (3-0-6)  315422สวนศาสตร์        3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค า อธิบายรายวิชา 

 **SC512216อุตุนิยมวิทยา       3 (3-0-6)  315284อุตุนิยมวิทยา           3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไขรายวิชา 
และปรับปรุงค า อธิบายรายวิชา 

 **SC512251การฝึกงานในโรงงาน                 1 (0-3-1)   รายวิชาใหม ่

 **SC513217ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับฟิสิกส์             3(3-0-6)   รายวิชาใหม ่

 **SC514785สหกิจศึกษาทางด้านฟิสิกส์   6หน่วยกิต   รายวิชาใหม ่

 *SC522354  ลักษณะเฉพาะของวัสดุ     3(3-0-6)   
เป็นรายวิชาเดิมที่มีอยู่แลว้ใน

หลักสูตรวัสดุศาสตร์และนาโนฯ 
แต่มีการเปลี่ยนรหัสวิชาและ
เง่ือนไขรายวิชารวมทั้งมีการ
ปรับปรุงเนื้อหาในค าอธิบาย

รายวิชาด้วย เพื่อให้เหมาะสมกับ
ทั้งหลักสูตรฟิสิกส์และวัสดุ

ศาสตร์ฯ 

 *SC522356กระบวนการผลติทางวัสดุ3 (3-0-6)   

 *SC522 451วัสดุนาโน        3 (3-0-6)   

 *SC523351เซรามิกส์3 (3-0-6)   

 *SC523452กระบวนการผลติโลหะ3 (3-0-6)   

 *SC523454นาโนอิเล็กทรอนิกส์3 (3-0-6)   
 
 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560 หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 
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ปรับปรุง 

 *SC523455เทคโนโลยีสารกึ่งตัวน า3 (3-0-6)   เป็นรายวิชาเดิมที่มีอยู่แลว้ใน
หลักสูตรวัสดุศาสตร์และนาโนฯ 
แต่มีการเปลี่ยนรหัสวิชาและ
เง่ือนไขรายวิชารวมทั้งมีการ
ปรับปรุงเนื้อหาในค าอธิบาย

รายวิชาด้วย เพื่อให้เหมาะสมกับ

 *SC523 458กระบวนการผลิตเซรามิกส์ขั้นสูง3 (3-0-6)   

 *SC523459วัสดุศาสตรเ์ชิงค านวณ                             3 (3-0-6)   

 *SC523461วัสดุเซรามิกส์ทางไฟฟ้า           3 (3-0-6)   
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 *SC523462กระบวนการผลติพอลิเมอร์3 (3-0-6)   ทั้งหลักสูตรฟิสิกส์และวัสดุ
ศาสตร์ฯ 

4 หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต 4 หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต  
 (แผนการเรียนเดียว)  (ทั้งแผนปกติและแผนสหกิจศึกษา)  

 

ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสถาบันการศึกษาอื่นโดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า 6หน่วยกิต  

ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสถาบันการศึกษาอื่น โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า 6หน่วยกิต  
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ภาคผนวก 11 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 771/2548) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพทาง
คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน 

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเตมิ ปี พ.ศ. 2549 
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ภาคผนวก 12 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 816/2552) เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน  
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2552 
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