dn1uu1? ulaut4flutu

drrinrJdan:tr:rrnr:qalHnur

t-

IHETil

Lrr6')''txLvufl at,ya naslSuIa?

Jri

^ i
{,J

IU

-d

':YlU1614O5

1nBUa3!1nfl::ll

Lra't1!rrutaufl 1:ll01:u1a1llJd0oaaoilJa.l an(0:

,l 0 tun etrr

t,

:yorar\rfln!+11a.! ananiunlu:suu
Cufco udr

01Uvt..... ....

i^:,."4

lgda

ualuvl..--.......-........

L
aa-,
G.
UI

oE

ataeta

ua n dn
5?vr u1 FI1d9r :3J141U 6ufl A
U

artritrflf,nd
oJ

,

o.,

uandasu:uu5{
vr.Ft. 2560
Uq

ad

FI 6U

v?vlu1fl16la:

Arrora

3J141?ilU1aUilnU6U

nrjz

สารบัญ
หมวด
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7
หมวดที่ 8
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
การพัฒนาคณาจารย์
การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ภาคผนวก ข ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 กับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ภาคผนวก ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
:
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ
:

25470221102469
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
Master of Science Program in Physics

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
ชื่อย่อ (ไทย)
: วท.ม. (ฟิสิกส์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science (Physics)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Sc. (Physics)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาโท
แผน ก แบบ ก 1
ไม่น้อยกว่า
แผน ก แบบ ก 2
ไม่น้อยกว่า

36
38

หน่วยกิต
หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตร 2 ปี สาหรับผู้สาเร็จปริญญาตรี โดยจัดการศึกษาในแผน ก ซึ่งเป็นแผนการศึกษาที่
เน้นการวิจัยและมีการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
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แบบ ก 1 ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต แต่คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาหรือทากิจกรรมทางวิชาการเพิ่มเติม เพื่อให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามเกณฑ์การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีก ไม่น้อยกว่า
26 หน่วยกิต
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
6.2 ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ สมัยสามัญ ในการประชุมครั้งที่ 4/2561
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
6.3 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 5/2561
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 และในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561
6.4 เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั กสู ตรจะได้รั บ การเผยแพร่ ว่าเป็นหลั กสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักฟิสิกส์ในสถาบันวิจัยและสถานประกอบการทั้งในภาครัฐและเอกชน
8.2 อาจารย์หรือนักวิชาการหรือบุคลากรในสถาบันการศึกษาของภาครัฐและเอกชน
8.3 นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ในสถาบันหรือหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
8.4 เจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ เช่น ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์เพื่อการจัดการฟาร์มอัจฉริยะทางการเกษตร
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9. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1

2

3

ชื่อ-สกุล
นางสาวศุภลักษณ์
อาลอย

นายประสงค์
เกษราธิคุณ

นายธวัฒน์ชัย
เทพนวล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D.

สาขาวิชา
Semiconductor
Physics
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์

วท.ม.
วท.บ.
(เกียรตินิยม
อันดับ 1)
Ph.D.
Plasma Physics
M.Sc.

Physics

วท.ม.
กศ.บ.
(เกียรตินิยม
อันดับ 2)
Dr.rer.
nat.
วท.ม.
กศ.บ.

ฟิสิกส์
ฟิสิกส์

Ion Physics
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์ – ฟิสิกส์

สถาบัน

ปี

LinkÖping University,
Sweden
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.ทักษิณ

2555

Old Dominion
University, USA.
Old Dominion
University, USA.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
บางแสน

2546

Innsbruck University,
Austria
ม.สงขลานครินทร์
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคใต้

2548

2548
2544

2542
2530
2526

2541
2537

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลั กสู ตร
ขึ้นอยู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งใช้หัวใจ “หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนา ในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมี
ระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ” ซึ่งนาไปสู่ 10 ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวั ตกรรม ได้ตั้งเป้าด้านบุคลากรที่จะต้อง
ไปให้ถึงจานวนนักวิจัย 25 คน ในจานวนประชากร 10,000 คน ดังนั้น การพัฒนาประเทศนั้นจาเป็นต้องอาศัย
บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและต้องการงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์ของชุมชน
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และสังคม ตลอดจนการสร้างนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนประเทศเป็นประเทศไทย 4.0 เพื่อการพัฒนาความรู้
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมของทรัพยากรบุคคล ในสาขาทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่สาคัญในการผลิต
กาลังคนและสร้างนักเทคโนโลยี โดยเฉพาะสาขาวิชาฟิสิกส์ ดังนั้นการผลิตนักฟิสิกส์ซึ่งมีส่วนสาคัญในการสร้าง
กาลังคนเพื่อไปพัฒนาประเทศให้เป็นไปตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) นั่นจึงเป็นเรื่องสาคัญและมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์โลกปัจจุบัน มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติ ความขาดแคลนอาหาร การอพยพ
ย้ายถิ่นฐานจากเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศไทยในหลายพื้นที่ ทั้งยุโรป ตะวันออกกลาง และปัญหา
สิ่งแวดล้อมหรือมลภาวะที่เป็นพิษในหลายเมืองใหญ่ สาหรับประเทศไทยกาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทาให้คนใน
วัยทางานน้อยลงในทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และอื่น ๆ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งได้วางรากฐานของประเทศไทยเพื่อให้การขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความมั่ง
คั่งและยั่งยืนในอนาคต ในศตวรรษที่ 21 นั้น สังคมต้องการการผสานความรู้เป็นลักษณะของสหวิทยาการที่
สามารถประยุกต์ใช้เป็นรูปธรรมและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง แนวโน้มในอนาคต Thailand 4.0 ที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมของทรัพยากรบุคคลตามหลักสูตร
นี้ ด้วยเหตุนี้การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ซึ่งเป็นศาสตร์ที่อธิบายประกฎการณ์ทางธรรมชาติและบูรณา
การศาสตร์ ฟิ สิ ก ส์ ใ ห้ เ ข้ า กั บ ศาสตร์ อื่ น โดยค านึ ง ถึ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มเป็ นส าคั ญ และสร้ า งสรรค์
นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนและตอบโจทย์ของสังคมที่มีการเปลี่ ยนแปลงอย่า ง
รวดเร็ว
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตฟิสิกส์ได้เริ่มเปิดเรียนครั้งแรก ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2548 เป็นต้น
มา นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 12 ปี ได้ผลิตมหาบัณฑิตทางด้านฟิสิกส์ออกไปรับใช้สังคมแล้วประมาณ 50 คน โดย
ร้อยละ 90 อยู่ในแวดวงวิชาการทั้งระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย อีกร้อยละ 10 เป็นผู้ประกอบการและ
ทางานบริษัท การเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงใน
ประเทศและผลกระทบอื่ น ๆ เช่ น จ านวนประชากรที่ ล ดลง เทคโนโลยี ที่ เ จริ ญ ก้ า วหน้ า อย่ า งรวดเร็ ว
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในทางที่ไม่เป็นผลดีต่อมนุษย์ ตลอดจนข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต
คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ประเมินหลักสูตรทุก ๆ ปี ทาให้การปรับปรุงหลักสูตรจึงต้องเป็นไปในเชิงรุก
ด้ว ยการผลิ ต นั กฟิสิ กส์ ที่มีศักยภาพสู ง สามารถปรับตัว ให้ เข้ากับการเปลี่ ยนแปลงของวิทยาการทางด้ า น
เทคโนโลยีสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะสาขาวิชาฟิสิกส์ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ทั้งทางกายภาพ
พลังงาน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนบนพื้ นฐาน
ของแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานที่รับผิดชอบ ทั้งด้าน
วิ ช าการและวิ ช าชี พ ปฏิ บั ติ ต นอย่ า งมื อ อาชี พ มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมตามนโยบายและวิ สั ย ทั ศ น์ ข อง
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มหาวิทยาลัยทักษิณที่มุ่งสู่ความเลิศในด้านการวิจัยและพัฒนาบนฐานการแก้ปัญหาให้กับชุมชนไปพร้อมกัน
และการผลิตบัณฑิตที่เก่ง และมีคุณธรรม
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยทักษิณมีพันธกิจที่สาคัญในการผลิตบุคลากรให้มีคุณภาพ สามารถมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสังคม มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่นาไปสู่ปณิธานของมหาวิทยาลัย
ที่ว่า ‘‘เป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม’’ จากความเปลี่ยนแปลงของโลกในทุก ๆ ด้าน ที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
ยิ่งเป็นแรงขับดันให้มหาวิทยาลัยมีบทบาทที่สาคัญในการผลิตกาลั งคนด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีเพื่ อ
รองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ซึ่งเป็นหลักสูตร
ที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพจาเป็นต้องปรับปรุงเพื่อให้ ทันและสามารถตอบโจทย์ของสังคมและประเทศได้
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ในการปรับปรุงครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นงานวิจัยและนวัตกรรมที่มี
ความลุ่มลึก ใน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิจัยพลังงานทดแทน กลุ่มวิจัยวัสดุนาโน และกลุ่มวิจัยฟิสิกส์พลาสมาและ
นิวเคลียร์ โดยใช้ปัญหาของชุมชนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาบุคลากรและพัฒนานักวิจัยที่มีความสามารถทั้งทางด้าน
ทฤษฎีและปฏิบัติและมุ่งสร้างนวัตกรรมไปพร้อมๆ กัน ด้วยความเข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประเทศในการก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ในอนาคต
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่มี
13.1.2 กลุ่มวิชาที่เรียนจากหลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ไม่มี

-614. ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. LinkÖping University , Sweden
3. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

4. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
5. สาขาวิชาฟิสิกส์ สานักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กรมหาชน)
7. ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8. ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9. สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
10. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์กรมหาชน) (สทน.)
11. ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ฟิสิกส์ทางแสง
กิจกรรมวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ฟิสิกส์ทางแสง
กิจกรรมวิจัย เป็นสมาชิกศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุ
ฟิวชั่นและนาโนเทคโนโลยี (FUNTECH)
กิจกรรมวิจัย ความร่วมมือทางด้านพลังงานลม
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาด้านดาราศาสตร์
ความร่วมมือการวิจัยด้านวัสดุแม่เหล็ก

กิจกรรมเฝ้าระวังความปลอดภัยทางรังสี
วิจัยและพัฒนาการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
การทาวิจัยร่วมกัน ความร่วมมือทางฟิสิกส์พลาสมา
และทางพลังงาน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตฟิสิกส์ทมี่ ีปัญญา คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อนาไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
1.2 ความสาคัญ
การเปลี่ยนแปลงที่กาลังเกิดขึ้นในโลกทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทเพื่อการ
พัฒนาชาติ ได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์
สามมิติ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุศาสตร์ การสารองพลังงาน และคอมพิวเตอร์ระบบควอนตัม
สิ่งที่กาลังเกิดขึ้นเหล่านี้ต้องอาศัยความรู้ความสามารถในวิทยาการสาขาวิชาต่าง ๆ ศาสตร์ฟิสิกส์เป็นสาขาวิชา
หนึ่งที่เป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทุกสาขา เนื่องจากศาสตร์ฟิสิกส์เป็น
พื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งและสั ม พั น ธ์ กั บ สิ่ ง ที่ ก าลั ง เกิ ด ขึ้ น ดั ง นั้ น ศาสตร์ ฟิ สิ ก ส์ จึ ง มี ค วามส าคั ญ และจ าเป็ น ต่ อ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียุคใหม่ที่เข้ามามีบทบาทสาคัญในศตวรรษที่ 21 ทั้งในด้านทฤษฎี วิธีการวัด การใช้
เครื่องมือ และการแปลผลการวัด การปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ในระดับมหาบัณฑิตให้สอดคล้ องกับ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ขึ้นในคณะวิทยาศาสตร์จะมีส่วนช่วยสร้างมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพสูง มีความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรอบรู้ในวิชาชีพ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของโลก
เพิ่มพูนความรู้ให้กับนักวิจัย นักวิชาการในท้องถิ่น และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ฟิสิกส์เพื่อนาไปสู่ การ
พัฒนาประเทศในองค์รวม
1.3 วัตถุประสงค์หลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและมีคุณลักษณะ
ดังนี้
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี ทักษะการวิจัยและการใช้เครื่องมือ และมี
ความสามารถเชื่อมโยงความรู้ฟิสิกส์กับศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องได้
2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาฟิสิ กส์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
สามารถพัฒนาตนเองได้
3. มีทักษะในการวิจัยสาขาฟิสิกส์ และนาเสนอผลงานทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความเป็นผู้นาทางวิชาการ สามารถนาเสนอข้อมูลวิชาการฟิสิกส์ และการให้บริการวิชาการ
ฟิสิกส์แก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รู้บทบาทหน้าที่ของตน เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ และตระหนักถึงผลกระทบของการประยุกต์ฟิสิกส์และเทคโนโลยีต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และสังคม
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ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
วัตถุประสงค์หลักสูตร
ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังที่จะทาให้
บรรลุวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี ทักษะการวิจัยและการใช้เครื่องมือ
ELO 2
และมีความสามารถเชื่อมโยงความรู้ฟิสิกส์กับศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องได้
2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาฟิสิกส์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
ELO 3
ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองได้
3. มี ทั ก ษะในการวิ จั ย สาขาฟิ สิ ก ส์ และน าเสนอผลงานทางวิ ช าการได้ อ ย่ า งมี
ELO 2
ประสิทธิภาพ
4. มีความเป็ น ผู้ น าทางวิช าการ สามารถนาเสนอข้อมูล วิช าการฟิสิ กส์ และการ
ELO 4
ให้บริการวิชาการฟิสิกส์แก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รู้บทบาทหน้าที่ของตน เคารพในคุณค่า
ELO 1
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และตระหนักถึงผลกระทบของการประยุกต์ฟิสิกส์
และเทคโนโลยีต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสังคม
ตารางจาแนกผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learing Outcome : ELO) ของหลักสูตร
ผลการเรียนรู้
ผลการ
ผลการ
Bloom’s
TQF
(Program Learning Outcome)
เรียนรู้
เรียนรู้ Taxonomy
ทั่วไป เฉพาะสาขา C : U,A,E
(Generic (Specific
AF
LO)
LO)
AP
PLO
Outcome Statement
ELO 1 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
√
AF
1.1, 1.2
ตระหนักถึงผลกระทบของการประยุกต์
4.3
ฟิสิกส์และเทคโนโลยีต่อธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและสังคม
ELO 2 สามารถน าความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
√
C(U,A,E) 2.1 , 2.2
หลักการ ทฤษฎี ทักษะการวิจัยและการใช้
เครื่ อ งมื อ ทางฟิ สิ ก ส์ ตลอดจนเชื่ อ มโยง
ความรู้ฟิสิกส์กับศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องได้
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ผลการเรียนรู้
(Program Learning Outcome)

ผลการ
ผลการ
Bloom’s
TQF
เรียนรู้
เรียนรู้ Taxonomy
ทั่วไป เฉพาะสาขา C : U,A,E
(Generic (Specific
AF
LO)
LO)
AP
ELO 3 สามารถใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการ
√
Apply
2.3, 3.1
เรียนรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการใน
3.2 , 3.3
สาขาฟิ สิ ก ส์ แ ละสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มี ก าร
5.2
สืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ELO 4 สามารถนาเสนอข้อมูลวิชาการฟิสิกส์ และ
√
Evalute
4.1, 4.2
การให้บริการวิชาการฟิสิกส์แก่สังคมได้
5.1

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปีที่
รายละเอียด
1 สามารถวางแผน กาหนดกรอบแนวคิด และวิธีดาเนินงานในการทาวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ได้อย่าง
เป็นระบบด้วยตนเองโดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเรียนรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ
2 สามารถสืบค้น ตีความ และใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือจัดการ
กับปริบทใหม่ทางวิชาการ สามารสังเคราะห์ และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่จากการพัฒนาองค์ความรู้
เดิมได้ ตลอดจนสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การสื่อสารด้วยปากเปล่าและการเขียน
รวมทั้งสามารถน าเสนอรายงานทางวิช าการได้ สามารถอภิปรายแลกเปลี่ ยนองค์ความรู้ทาง
วิชาการกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

- 10 2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตร ให้มีมาตรฐาน
ไม่ ต่ ากว่ า เกณฑ์ ที่ สกอ. ก าหนด
และ/หรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้
สอดคล้ อ งตามความต้ อ งการของ
สั ง คมและนโยบายของประเทศ
และสอดคล้ อ งกั บ ความก้ า วหน้ า
ทางศาสตร์ฟิสิกส์
2. มีการประเมิน ผลการเรี ย นการ
สอนทุกรายวิชา ทุกภาคเรียนและ
น าผลการประเมิ น มาใช้ ใ นการ
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการจั ด การ
เรียนการสอน

กลยุทธ์
- พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์ สกอ.
- ติดตามประเมินหลักสูตรทุกปี
- สอบถามความคิดเห็นของ
มหาบัณฑิตและผู้ใช้มหาบัณฑิต

- นิสิตประเมินการเรียนการสอนผ่าน
ระบบ
- อาจารย์ผู้สอนนาผลการประเมินมา
ปรับปรุงการเรียนการสอน
- อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รดู แ ล
และติ ด ตามผลการจั ด การเรี ย นการ
สอนของคณาจารย์
3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ - สนับสนุนให้บุคลากร ใช้ปัญหาของ
สอน การวิ จั ย และการบริ ก าร ชุ ม ชนเป็ น ฐานในการเรี ย นการสอน
วิชาการ
และการวิจัย
- จั ด ให้ บุ ค ลากรและนิ สิ ต เข้ า ร่ ว ม
เครื อข่ายชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของ
ชุมชนและนาปัญหาเหล่านั้นมาพัฒนา
เป็นโจทย์วิจัย

มคอ.2 ปริญญาโท

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- รายงานการปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
- ผลการเสนอความคิดเห็นของ
มหาบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร

- ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อผู้สอน
- มคอ.3 – 7

- ผลงานและบทความที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับ
ของ สกอ.
- จานวนชุมชนหรือโจทย์วิจัยของ
ชุมชนที่ได้รับการแก้ปัญหา
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1
เดือนสิงหาคม - ธันวาคม
ภาคเรียนที่ 2
เดือนมกราคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1
1 ส าเร็ จ การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ส าขาวิช าฟิสิ กส์ โดยมีคะแนนเฉลี่ ยสะสมตลอด
หลักสูตรไม่ต่ากว่า 3.25 หรือ
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ไม่ต่ากว่า 3.00 เป็นผู้มีความประพฤติ
ดีและ
3. มีการนาเสนอผลงานทางวิชาการ หรือผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติอย่าง
น้อย 1 เรื่อง
2.2.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่า
กว่า 2.50 หรือ
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีพื้นฐานร่วมหรือใกล้เคียงกับสาขาวิชาฟิสิกส์
ได้แก่ การศึกษาบัณฑิต/ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่ต่ากว่า 2.50 หรือ
3. ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาฟิสิกส์ หรือใกล้เคียงกับสาขาวิชาฟิสิกส์
โดยมีประสบการณ์การทางานที่ไม่น้อยกว่า 2 ปี
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ทั้งนี้ผู้เข้าศึกษาทุกแบบต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับไม่ต่า
กว่าที่กาหนดตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) TOEFL (The Test for English as a Foreign Language)
- Paper-Based (TOEFL Paper)
คะแนน 477
- Computer-Based (TOEFL CBT)
คะแนน 153
- Internet-Based (TOEFL IBT)
คะแนน 53
(2) IELTS (International English Language Testing System) คะแนน 4.5
(3) มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าซึ่งได้รับการยอมรับจากศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ
(4) กรณี ใ ช้ ผ ลคะแนนนอกเหนื อ จากที่ ก าหนด หรื อ เป็ นผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจาก
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ และมีหลักฐานประกอบว่ามีความรู้ภาษาอังกฤษเพียงพอ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยที่จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากข้างต้นเข้าศึกษา
เป็นรายกรณี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 4 ข้อ 17 ข้อ 18 และข้อ 19 โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ภาคผนวก ง)
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
นิสิตไม่สามารถสื่อสารและนาเสนอผลงานทางวิชาการด้วยภาษาอังกฤษได้
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมสัมมนาและงานประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติในโอกาส
ที่เหมาะสมอย่างสม่าเสมอ
2.4.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ และในกระบวนการเรียน
การสอนเน้นการใช้ภาษาอังกฤษในกระบวนการเรียนการสอน พร้อมตรวจประเมินอย่างเป็นระบบ
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
แผน ก แบบ ก 1
ปีการศึกษา
2560
2561
ปีที่ 1
3
3
ปีที่ 2
3
รวม
3
6
3
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2562
3
3
6
3

2563
3
3
6
3

2564
3
3
6
3

- 13 แผน ก แบบ ก 2
ปีการศึกษา
ปีที่ 1
ปีที่ 2
รวม

คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2560
5
5
-

มคอ.2 ปริญญาโท
2561
5
5
10
5

2562
5
5
10
5

2563
5
5
10
5

2564
5
5
10
5

2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณเงินรายได้และรายจ่ายของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามรายละเอียดดังนี้
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายรับ

ปีงบประมาณ
2560
272,000

2561
544,000

2562
544,000

2563
544,000

2564
544,000

ค่าลงทะเบียน (แบบเหมาจ่าย * จานวน
นิสิต)*2 ภาคเรียน
รวมรายรับ
272,000 544,000 544,000 544,000 544,000
ประมาณจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายภาคเรียนละ 17,000 บาท ตลอดหลักสูตร 68,000 บาท
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
รายจ่าย
1. งบบุคลากร (เงินเดือน, ค่าจ้าง
ประจา, ค่าจ้างชั่วคราว, อุดหนุน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร)
2. งบดาเนินการ (ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ)
3. งบลงทุน (ครุภัณฑ์)
4. งบเงินอุดหนุน (โครงการต่าง ๆ
ของหลักสูตร)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนิสิต

2560
220,500

ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
300,000
315,000
330,000

30,000

60,000

60,000

60,000

60,000

10,000
11,500

50,000
40,000

50,000
40,000

50,000
40,000

50,000
40,000

272,000
8

450,000
16

465,000
16

480,000
16

495,000
16

ค่าใข้จ่ายต่อหัวต่อปี 34,000 บาท

2564
3450,000
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2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
รายวิชาที่ขอรับโอนหรือขอเทียบโอนต้องเป็นรายวิชาที่เรียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับจากปีที่นิสิต
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ๆ และรายวิชาที่ขอรับโอนหรือเทียบโอนจะต้องมีระดับขั้นไม่ต่ากว่า B (3.00) ทั้งนี้
จานวนหน่วยกิตที่ขอรับโอนรายวิชา เทียบโอนรายวิชา และเทียบประสบการณ์ รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 40
ของจานวนหน่วยกิตรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 4 ข้อ 23 (ภาคผนวก ง) และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการ
เทียบโอนของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ปริญญาโท
แผน ก แบบ ก 1
แผน ก แบบ ก 2
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ปริญญาโท
แผน ก แบบ ก1
รายวิชาที่ต้องเรียนไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิทยานิพนธ์
แผน ก แบบ ก2
รายวิชาที่ต้องเรียนไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาเอก
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
หมวดวิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

36 หน่วยกิต
38 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

5 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

4
26
17
9
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
รายวิชาที่ต้องเรียนไม่นับหน่วยกิต
0209581 สัมมนาฟิสิกส์ 1*
Seminar in Physics 1
0209582 สัมมนาฟิสิกส์ 2*
Seminar in Physics 2
0209503 ปรัชญาทางวิทยาศาสตร์***
Philosophy of Science
หมวดวิทยานิพนธ์
0209591 วิทยานิพนธ์ แบบ ก1
Thesis A1
แผน ก แบบ ก 2
รายวิชาที่ต้องเรียนไม่นับหน่วยกิต
0209503 ปรัชญาทางวิทยาศาสตร์***
Philosophy of Science
0209592 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง**
Advanced Physics Laboratory
หมวดวิชาเอก
วิชาบังคับ
0209501 คณิตศาสตร์สาหรับนักฟิสิกส์
Mathematics for Physicists
0209511 กลศาสตร์แบบฉบับ
Classical Mechanics
0209521 อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ
Thermodynamics and Statistical Physics
0209531 พลศาสตร์ไฟฟ้าแบบฉบับ
Classical Electrodynamics
0209541 กลศาสตร์ควอนตัม
Quantum Mechanics
0209583 สัมมนาฟิสิกส์ 3
Seminar in Physics 3
0209681 สัมมนาฟิสิกส์ 4
Seminar in Physics 4

มคอ.2 ปริญญาโท

5 หน่วยกิต
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
36 หน่วยกิต
36(0-108-0)

4 หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)

17 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
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* รายวิชา 0209581 สัมมนาฟิสิกส์ 1 และ รายวิชา 0209582 เป็นรายวิชาบังคับให้นิสิตหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1 ทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน โดยไม่นับหน่วยกิตสะสมในหลักสูตร (Audit) โดยผลการเรียนที่
ได้ต้องไม่ต่ากว่าระดับ S (เป็นที่พอใจ)
** รายวิชา 0209592 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง เป็นรายวิ ชาบังคับให้นิสิตหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
ทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน โดยไม่นับหน่วยกิต สะสมในหลักสูตร (Audit) โดยผลการเรียนที่ได้ต้องไม่ต่ากว่า
ระดับ S (เป็นที่พอใจ)
*** รายวิชา 0209503 ปรัชญาทางวิทยาศาสตร์ เป็นรายวิชาบังคับให้นิสิตทั้งแผน ก แบบ ก1 และ
ก2 ทุกคนต้องลงทะเบียนเรีย น โดยไม่นับหน่วยกิตสะสมในหลักสูตร (Audit) โดยผลการเรียนที่ได้ต้องไม่ต่า
กว่าระดับ S (เป็นที่พอใจ)
นิสิตสามารถเลือกเรียนได้จาก 3 กลุ่มวิจัย ซึ่งมีจุดเน้น แตกต่างกัน กล่าวคือ กลุ่มวิจัยวัสดุนาโน
เน้นการทาวิจัยทางวัส ดุร ะดับ นาโนที่ประยุกต์ไปทางด้านพลั งงานและวัสดุทางการแพทย์ กลุ่มวิจัยฟิสิ กส์
พลาสมาและฟิสิกส์นิวเคลียร์ เน้นวิจัยเพื่อตอบโจทย์ทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม และกลุ่มวิจัยฟิสิกส์พลังงาน
เน้นการวิจัยทางพลังงานทดแทน อย่างไรก็ตามนิสิตสามารถเลือกเรียนข้ามกลุ่มได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

0209561
0209562
0209631
0209632
0209633
0209634
0209641
0209661
0209662

วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
กลุม่ วิจัยวัสดุนาโน
ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
Solid State Physics
วัสดุนาโนและฟิสิกส์นาโนเทคโนโลยี
Nanomaterials and Physics of Nanotechnology
คลื่นไมโครเวฟและโลหะ
Microwaves and Metals
อนุภาคนาโนแม่เหล็กและการประยุกต์ทางการแพทย์
Magnetic Nanoparticles and Medical Applications
วัสดุอิเล็กโทรเซรามิก
Electroceramic Materials
วัสดุแม่เหล็กสมัยใหม่
Modern Magnetic Materials
ทัศนศาสตร์ของฟิล์มบางและอนุภาคนาโน
Thin Film and Nanoparticle Optics
สเปกโทรสโกปีสาหรับวัสดุฟิสิกส์
Spectroscopy for Physics Materials
เทคนิคการสังเคราะห์วัสดุนาโน
Nanomaterials Synthesis Techniques

9 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

- 17 0209663 เทคโนโลยีเมมเบรน
Membrane Technology
0209664 โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของผิวของแข็งและรอยต่อ
Electronic Structure of Solid Surface and Interface
0209665 ฟิสิกส์พื้นผิว
Surface Physics
0209551
0209552
0209651
0209652

0209502
0209671
0209672
0209673

กลุม่ วิจัยฟิสิกส์พลาสมาและฟิสิกส์นิวเคลียร์
ฟิสิกส์นิวเคลียร์และการประยุกต์
Nuclear Physics and Applications
วิทยาศาสตร์พลาสมาและการประยุกต์
Plasma Science and Applications
การตรวจวัดและการป้องกันอันตรายจากรังสี
Radiation Measurement and Protection
การออกแบบและสร้างระบบสุญญากาศ
Vacuum System Design and Construction
กลุม่ วิจัยฟิสิกส์พลังงาน
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสาหรับฟิสิกส์
Numerical Methods for Physics
เทคโนโลยีพลังงานรังสีอาทิตย์
Solar Energy Technology
เทคโนโลยีพลังงานลม
Wind Energy Technology
ชีวมวลและการแปรรูป
Biomass and Conversion

หมวดวิทยานิพนธ์
0209691 วิทยานิพนธ์ แบบ ก2
Thesis A2

มคอ.2 ปริญญาโท
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12 หน่วยกิต
12(0-36-0)
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ความหมายของรหัสวิชา
เลขรหัสประจารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ประกอบด้วยเลข
7 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขรหัสสองหลักแรก
หมายถึง เลขรหัสคณะ
เลข 02
หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์
เลขรหัสหลักที่สามและสี่ หมายถึง เลขรหัสสาขาวิชา
เลข 09
หมายถึง สาขาวิชาฟิสิกส์
เลขรหัสหลักที่ห้า
หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน
เลข 5
หมายถึง ชั้นปีที่ 1
เลข 6
หมายถึง ชั้นปีที่ 2
เลขรหัสหลักที่หก
หมายถึง หมวดวิชาหรือกลุ่มวิชา
เลข 0
หมายถึง กลุ่มวิชาฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์และปรัชญา
เลข 1
หมายถึง กลุ่มวิชากลศาสตร์
เลข 2
หมายถึง กลุ่มวิชาอุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ
เลข 3
หมายถึง กลุ่มวิชาคลื่นและแม่เหล็กไฟฟ้า
เลข 4
หมายถึง กลุ่มวิชาฟิสิกส์ควอนตัมและทัศนศาสตร์
เลข 5
หมายถึง กลุ่มวิชาฟิสิกส์พลาสมาและฟิสิกส์นิวเคลียร์
เลข 6
หมายถึง กลุ่มวิชาฟิสิกส์สสารควบแน่นและฟิสิกส์วัสดุ
เลข 7
หมายถึง กลุ่มวิชาฟิสิกส์พลังงาน
เลข 8
หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนาฟิสิกส์
เลข 9
หมายถึง กลุ่มวิชาปฏิบัติการและวิทยานิพนธ์
เลขรหัสหลักสุดท้าย
หมายถึง ลาดับรายวิชาในแต่ละหมวดวิชาหรือกลุ่มวิชา
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 1
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนไม่นับหน่วยกิต
4
รายวิชาที่ต้องเรียนไม่นับหน่วยกิต
0209581 สัมมนาฟิสิกส์ 1
1(0-3-0)
0209582 สัมมนาฟิสิกส์ 2
0209503 ปรัชญาทางวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
หมวดวิทยานิพนธ์
หมวดวิทยานิพนธ์
9
0209591 วิทยานิพนธ์ แบบ ก1 (ครั้งที่ 2)
0209591 วิทยานิพนธ์ แบบ ก1 (ครั้งที่ 1)
9(0-27-0)
รวมหน่วยกิต
9
รวมหน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิทยานิพนธ์
9
หมวดวิทยานิพนธ์
0209591 วิทยานิพนธ์ แบบ ก1 (ครั้งที่ 3)
9(0-27-0)
0209591 วิทยานิพนธ์ แบบ ก1 (ครั้งที่ 4)
รวมหน่วยกิต
9
รวมหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาเอก วิชาบังคับ
9
หมวดวิชาเอก วิชาบังคับ
0209501 คณิตศาสตร์สาหรับนักฟิสิกส์
3(3-0-6)
0209521 อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ
0209511 กลศาสตร์แบบฉบับ
3(3-0-6)
0209541 กลศาสตร์ควอนตัม
0209531 พลศาสตร์ไฟฟ้าแบบฉบับ
3(3-0-6)
0209583 สัมมนาฟิสิกส์ 3
รายวิชาที่ต้องเรียนไม่นับหน่วยกิต
1
หมวดวิชาเลือก
0209592 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง
1(0-3-0)
0209... วิชาเลือก 1
รวมหน่วยกิต
9
รวมหน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนไม่นับหน่วยกิต
3
หมวดวิทยานิพนธ์
0209503 ปรัชญาทางวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
0209691 วิทยานิพนธ์ แบบ ก2 (ครั้งที่ 2)
หมวดวิชาเอก วิชาบังคับ
1
0209681 สัมมนาฟิสิกส์ 4
1(0-3-0)
หมวดวิชาเอก วิชาเลือก
6
0209...
วิชาเลือก 2
3(3-0-6)
0209...
วิชาเลือก 3
3(3-0-6)
หมวดวิทยานิพนธ์
3
0209691 วิทยานิพนธ์ แบบ ก2 (ครั้งที่ 1)
3(0-9-0)
รวมหน่วยกิต
10
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
1
1(0-3-0)
9
9(0-27-0)
9
หน่วยกิต
9
9(0-27-0)
9

หน่วยกิต
7
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3
3(3-0-6)
10
หน่วยกิต
9
9(0-27-0)

9
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
0209501 คณิตศาสตร์สาหรับนักฟิสิกส์
3(3-0-6)
Mathematics for Physicists
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย พหุนามเลอช็องดร์ ฟังก์ชันเบสเซิล เซตของ
ฟังก์ชันเชิงตั้งฉาก แคลคูลัสของฟังก์ชันเชิงซ้อน แคลคูลัสของการแปรผัน
Ordinary differential equations; partial differential equations; Legendre functions;
Bessel functions; orthogonal polynomials; calculus of complex functions; calculus of variations
0209502 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสาหรับฟิสิกส์
3(3-0-6)
Numerical Methods for Physics
ผลเฉลยของสมการพีชคณิตเชิงเส้น การหารากของสมการไม่เชิงเส้น การหาอนุพันธ์และปริพันธ์
เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการอนุพันธ์สามัญและสมการอนุพันธ์ย่อยและฟังก์ชันพิเศษ
Solutions of linear algebraic equations; root finding of non-linear equations;
numerical solutions of ordinary and partial differential equations and special functions
0209503 ปรัชญาทางวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
Philosophy of Science
ปรัชญาทางวิทยาศาสตร์และการใช้ปรัชญาทางวิทยาศาสตร์เพื่อค้นหาธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
วิธีทางของวิทยาศาสตร์และความสาเร็จของวิทยาศาสตร์ หัวข้อครอบคลุมเกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการนาเข้ามา
กับการทาผิด สัมพันธภาพ Kuhnian ความสมจริงทางวิทยาศาสตร์ ชนิดของธรรมชาติ และกฎแห่งธรรมชาติ
The philosophy of science and uses them to investigate the nature of science, its
methods, and its accomplishments. topics covered include inductivist vs. falsificationist
methodology, Kuhnian relativism, scientific realism, natural kinds, and laws of nature
0209511 กลศาสตร์แบบฉบับ
3(3-0-6)
Classical Mechanics
กลศาสตร์แบบนิวตัน ข้อจากัดของกลศาสตร์แบบนิวตัน หลักการแปรผัน สมการของออยเลอร์
หลักการของแฮมิลตัน โคออร์ดิเนตแบบทั่วไป ลากรานเกียน กลศาสตร์แบบลากรานจ์ กลศาสตร์แบบแฮมิลตัน
สมการการเคลื่อนที่แบบบัญญัติ ทฤษฎีแฮมิลตัน-จาโคบี การแกว่งแบบน้อยๆ
Newtonian mechanics; limitation of newtonian mechanics; variational principles;
Euler’s equation; Hamilton’s principle; generalized coordinates; Lagrangian; Lagrangian
mechanics; Hamiltonian mechanics; canonical equations of motion; Hamilton-Jakobi theory
and small oscillations
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0209521 อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ
3(3-0-6)
Thermodynamics and Statistical Physics
บุรพวิชา : 0209511 กลศาสตร์แบบฉบับ
อุณหพลศาสตร์ หลักทั่วไปของกลศาสตร์สถิติ เอนเซมเบิลแบบไมโครคาโนนิคัล และแกรนด์คาโนนิคัล แก๊สอุดมคติแบบควอนตัม การประยุกต์กลศาสตร์เชิงสถิติกับระบบต่าง ๆ ความร้อนจาเพาะของของแข็ง
การแผ่รังสีของวัตถุดา การนาไฟฟ้าของอิเล็กตรอนในโลหะ สารพาราแมกเนติก ทฤษฎีจลน์และกระบวนการ
การขนส่ง
Thermodynamics; general principles of statistical mechanics; microcanonical and
grand canonical ensembles; quantum ideal gases; applications of quantum statistics to other
systems; specific heat capacity of solids; blackbody radiation; conduction electrons in metals;
paramagnetism; kinetic theory of transport processes
0209531 พลศาสตร์ไฟฟ้าแบบฉบับ
3(3-0-6)
Classical Electrodynamics
ไฟฟ้าสถิตและแม่เหล็กสถิต โจทย์ปัญหาขอบเขตในไฟฟ้าสถิตและแม่เหล็กสถิต สารไดอิเล็กทริก
สนามที่ขึ้นกับเวลาและสมการแมกซ์เวลล์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบระนาบและการแผ่กระจายของคลื่น ท่อนา
คลื่นและโพรงกาทอน
Electrostatics and magnetostatics; boundary-value problems in electrostatics and
magnetostatics; dielectrics; time-varying fields and Maxwell’s equations; plane electromagnetic
waves and wave propagation; wave guides and resonant cavities
0209541 กลศาสตร์ควอนตัม
3(3-0-6)
Quantum Mechanics
สมการชเรอดิงเงอร์ในสามมิติ ตัวดาเนินการ โมเมนตัมเชิงมุม เวกเตอร์สถานะและสัญกรณ์ดิแรก
สมการชเรอดิงเงอร์เชิงทรงกลม ฟังก์ชันคลื่นในกรณีระบบมีอนุภาคเกินหนึ่งอนุภาค สปินและตัวดาเนินการ
สปิน และสมการดิแรก
Schrodinger equation in three dimensions; operators; angular momentum; state
vectors and Dirac’s notations; Schrodinger’s equation in spherical coordinates; wave function
of two-particle systems; spin and spin operators; Dirac’s equation
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0209551 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และการประยุกต์
3(3-0-6)
Nuclear Physics and Applications
มวลอะตอม มวลไอโซโทปและมวลนิวเคลียส นิวไคลด์เสถียรและสารกัมมันตรังสี กัมมันตภาพรังสี
การสลายตัวแบบต่อเนื่อง อนุกรมกัมมันตรังสี สมดุลกัมมันตรังสี การสลายตัวแบบแอลฟา บีตา และแกมมา
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบแบ่งแยกตัวและแบบรวมตัว พลังงานนิวเคลียร์ การตรวจวัดทางรังสี
อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ เทคนิคแกมมาสเปกโทรเมตรี ปริมาณรังสีพื้นในธรรมชาติ การตรวจวัดและการเฝ้าระวัง
ทางรังสีในธรรมชาติ
Atomic, isotopic and nuclear masses; stable nuclides and radioactive materials;
radioactivity, successive decay; radioactive series; radioactive equilibrium; alpha, beta and
gamma decays; nuclear reactions; fission and fusion reactions; nuclear energy; radiation
measurements, nuclear accidents; gamma spectrometry technique; natural background
radiation; radiation measurements and monitoring in environment
0209552 วิทยาศาสตร์พลาสมาและการประยุกต์
3(3-0-6)
Plasma Science and Applications
พลาสมาในธรรมชาติและระบบห้องปฏิบัติการ พลาสมาในอุดมคติ กระบวนการพลาสมาเบื้องต้น
ปฏิกิริยาทางเคมีของพลาสมาพื้นฐาน การดิสชาร์จไฟฟ้าในเคมีพลาสมา การประยุกต์เคมีพลาสมาเพื่อการผลิต
ไฮโดรเจน การแปลงสารอินทรีย์และเชื้อเพลิง
Plasma in nature and in laboratory systems; the ideal plasma; elementary plasma
process; elementary plasma chemical reactions; electric discharges in plasma chemistry;
plasma chemical applications in hydrogen production; fuel and organic conversions
0209561 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
3(3-0-6)
Solid State Physics
โครงสร้างผลึก การเลี้ยวเบนของคลื่นโดยผลึกและแลตทิช ส่วนกลับ พลังงานยึดเหนี่ยวในผลึก โฟ
นอน แบบจาลองเฟอร์มีอิเล็กตรอนแก๊สอิสระ ทฤษฎีแถบพลังงาน ผลึกของสารกึ่งตัวนา สภาพความเป็น
แม่เหล็กและการสั่นพ้องทางแม่เหล็ก พลาสมอน กระบวนการทางแสงและเอกซ์ไซตอน ไดอิเล็กทริกและ
เฟอร์โรอิเล็กทริก ฟิสิกส์เชิงพื้นผิวและอินเทอร์เฟส
Crystal structure; wave diffraction and the reciprocal lattice; crystal binding;
phonons; free electron fermi gas; energy bands; semiconductor crystals; magnetism and
magnetic resonance; plasmon; optical processes and excitons; dielectrics and ferroelectrics;
surface and interface physics
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0209562 วัสดุนาโนและฟิสิกส์นาโนเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Nanomaterials and Physics of Nanotechnology
ที่มาและความสาคัญของนาโนเทคโนโลยี ความรู้พื้นฐานทางนาโนฟิสิกส์ โครงสร้างของวัสดุและ
วัสดุนาโน ทฤษฎีแนวใหม่ของของแข็ง แผนภาพวัฏภาคและการเปลี่ยนวัฏภาค สมบัติทางแม่เหล็กและทาง
ไฟฟ้า สมบัติทางแสง สมบัติเชิงกล สัณฐานวิทยาของวัสดุนาโนแบบต่าง ๆ ลักษณะเฉพาะของวัสดุนาโน และ
การประยุกต์ใช้วัสดุนาโน
Background and significance of nanotechnology; fundamentals of nanophysics;
structure of material and nanomaterial; modern theory of solids; phase diagrams and phase
transitions ; magnetic and electrical properties; optical properties; mechanical properties;
morphology variation of nanomaterials; characteristics of nanomaterials; application of
nanomaterials
0209581 สัมมนาฟิสิกส์ 1
1(0-3-0)
Seminar in Physics 1
การสืบค้นจากวารสาร เอกสารวิชาการหรืองานวิจัย ที่น่าสนใจทางฟิสิกส์หรือฟิสิกส์ประยุกต์ เพื่อ
หาความก้าวหน้าทางวิชาการ จัดทารายงานในรูปแบบภาษาอังกฤษ นาเสนอ เข้าร่วมและอภิปราย ตอบข้อ
ซักถาม สรุปประเด็น และศึกษาดูงาน
Investigation from journals , academic documents or research papers in topics of
interest in physics or applied physics to follow the academic progress; writing report in english
version; presentation; participation and discussion; answering questions, drawing conclusions;
field visiting
0209582 สัมมนาฟิสิกส์ 2
1(0-3-0)
Seminar in Physics 2
บุรพวิชา : 0209581 สัมมนาฟิสิกส์ 1
การสื บ ค้ น จากวารสาร วิ เ คราะห์ และอภิ ป รายในรายละเอี ย ดของทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการวิจัย อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ ผลการวิจัยในหัวข้อเรื่องที่น่าใจทางฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์ เพื่อ
หาข้อมูลความก้าวหน้าทางวิชาการโดยให้เข้าร่วมและนาเสนอ อภิปราย ตอบข้อซักถาม สรุปประเด็น และ
เขียนรายงานในรูปแบบภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ
Investigation from journals , alnalyzed and discuss in detail of related theory
research methodology; device and instrumentation used; research results in topics of interest
in physics and applied physics to follow the academic progress by participation and
presentation, discussion, answering questions, draw conclusions and writingreport in english
version, provide seminar class in english course
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0209583 สัมมนาฟิสิกส์ 3
1(0-3-0)
Seminar in Physics 3
การสืบค้นจากวารสาร เอกสารวิชาการหรืองานวิจัยทางฟิสิกส์หรือฟิสิกส์ประยุกต์ โดยให้เข้าร่วม
และนาเสนอ อภิปราย ตอบข้อซักถาม สรุปประเด็น และเขียนรายงานในรูปแบบภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม
สัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ
Investigation from journals , academic documents or research papers in physics or
applied physics by participating and giving presentation, discussing, answering questions,
drawing conclusions and writing a report in english version, provide seminar class in english
course
0209591 วิทยานิพนธ์ แบบ ก 1
36(0-108-0)
Thesis A1
วิ จั ย ในหั ว ข้ อ ที่ น่ า สนใจทางฟิ สิ ก ส์ ห รื อ ฟิ สิ ก ส์ ป ระยุ ก ต์ ในความดู แ ลของอาจารย์ ผู้ ค วบคุ ม
วิทยานิพนธ์ เสนอความก้าวหน้าต่อที่ประชุมทุกภาคเรียนและเขียนวิทยานิพนธ์ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
นาเสนอและเผยแพร่ ผลงานวิจั ย ต่อที่ประชุมระดับชาติ หรือนานาชาติ และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจั ย ใน
วารสารระดับชาติอย่างน้อย 2 บทความ หรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 บทความ
Research on topics of interest in physics or applied physics under the supervision of
a thesis advisor. progress presentation every semester and, preparation of a full thesis form
designed by TSU, research presentation in national or international conference and research
publication in national journal at least 2 articles or international journal at least 2 article
0209592 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง
1(0-3-0)
Advanced Physics Laboratory
ปฏิบัติการที่มุ่งเน้นการทดลองฟิสิกส์ระดับสูงในสาขาวิจัยต่าง ๆ โดยนิสิตจะต้องออกแบบการ
ทดลอง และเขียนรายงานวิจัยซึ่งประกอบด้วยแนะนาวิธีการทดลอง ผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง
พร้อมด้วยการนาเสนอแบบปากเปล่า
Advanced physics experiments in various research fields,. students have to design
experiments and write a research paper including introduction, methods, results and
conclusions, together with an oral presentation
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0209631 คลื่นไมโครเวฟและโลหะ
3(3-0-6)
Microwaves and Metals
ทฤษฎีของคลื่นไมโครเวฟ ลักษณะเฉพาะของความร้อนที่เกิดจากคลื่นไมโครเวฟ สมบัติเฉพาะของ
โลหะ ชนิดของโลหะ การเกิดอันตรกิริยาระหว่างคลื่นไมโครเวฟกับโลหะ การสังเคราะห์วัสดุนาโนจากสารตั้ง
ต้นที่เป็นโลหะโดยใช้ความร้อนจากคลื่นไมโครเวฟ และลักษณะเฉพาะของวัสดุนาโนที่สังเคราะห์ได้โดยใช้ความ
ร้อนจากคลื่นไมโครเวฟ
Microwaves theory; characteristics of microwave heating; characteristics of metals;
types of metals; microwaves metals interactions; synthesis of nanomaterials from metal
substrates by microwave heating; and characteristics of nanomaterials synthesized by
microwave heating
0209632 อนุภาคนาโนแม่เหล็กและการประยุกต์ทางการแพทย์
3(3-0-6)
Magnetic Nanoparticles and Medical Applications
วั ส ดุ แ ม่ เ หล็ ก เบื้ อ งต้ น การวั ด สมบั ติ แ ม่ เ หล็ ก โดเมนแม่ เ หล็ ก ซู เ ปอร์ พ าราแมกเนติ ก และ
แบบจาลองสเนอร์-วอห์ลฟาร์ท สมบัติแม่เหล็กของโครงสร้างนาโน การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแม่เหล็ก การ
ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ ตัวตรวจจับชีวภาพ การรักษาด้วยวิธีไฮเปอร์เทอร์เมีย การสร้างภาพด้วยการสั่นพ้อง
ทางแม่เหล็ก การสร้างภาพด้วยอนุภาคแม่เหล็ก การแยกเซลล์และกานาส่งยา
Fundamental of magnetic materials, magnetic properties measurements, magnetic
domains, superparamagnetism and Stoner-Wahlfarth model, magnetic properties of
nanostructures, synthesis of magnetic nanoparticles, medical applications, biosensors,
hyperthermia therapy, magnetic resonance imaging, magnetic particle imaging, cell separation,
and drug delivery
0209633 วัสดุอิเล็กโทรเซรามิก
3(3-0-6)
Electroceramic Materials
วิทยาการพื้นฐานเกี่ยวกับของแข็ง การผลิตวัสดุเซรามิก เซรามิกนาไฟฟ้า ไดอิเล็กตริกและฉนวน
เซรามิกเพียโซอิเล็กตริก วัสดุไพโรอิเล็กตริก เซรามิกไฟฟ้า -แสง เซรามิกแม่เหล็ก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
การประยุกต์
Elementary solid state science, the fabrication of ceramics, conducting ceramics,
dielectrics and insulators, piezoelectric ceramics, pyroelectric materials, electro-optic ceramics,
magnetic ceramics, electronics devices and applications
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0209634 วัสดุแม่เหล็กสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Magnetic Materials
แม่เหล็ กสถิต ปรากฏการณ์แม่เหล็กเชิงคลาสสิกและควอนตัม ควอนตัมแม่เหล็ ก อันตรกิริยา
แลกเปลี่ยน แมกเนติกแอนไอโซทรอปี โดเมนแม่เหล็กและกระบวนการแมกนีไตเซชัน วัสดุแม่เหล็กชนิดต่าง ๆ
ปรากฏการณ์แมกนีโตอีลาสติก แม่เหล็กในโครงสร้างระดับนาโน การถ่ายทอดอิเล็กตรอนในวัสดุแม่เหล็ก และ
สปินทรอนิกส์ แม่เหล็กของพื้นผิวและฟิล์มบาง และการบันทึกข้อมูลแม่เหล็กชนิดใหม่
Magnetostatics, classical and quantum phenomenology of magnetism, quantum
magnetism, exchange interaction, magnetic anisotropy, magnetic domains and magnetization
process, types of magnetic materials, magnetoelastic effects, magnetism in nanostructures,
electronic transport in magnetic materials and spintronics, surface , thin-film magnetism, novel
magnetic recording
0209641 ทัศนศาสตร์ของฟิล์มบางและอนุภาคนาโน
3(3-0-6)
Thin Film and Nanoparticle Optics
พื้นฐานของฟิล์มบางและอนุภาคนาโน อันตรกริยาระหว่างแสงกับสสาร การส่งผ่าน การสะท้อน
และการดูดกลืน ทัศนศาสตร์ของฟิล์มบาง คลื่นผิวพลาสมอน-โพลาริตอน อนุภาคนาโนและโลคอลไลซ์เซอเฟ
จพลาสมอน และการประยุกต์ตัวตรวจวัดเชิงแสง
Thin films and nanoparticles background; interaction between light and matter;
transmittance, reflectance and absorptance; thin films optics; surface plasmon-polaritons;
nanoparticles and localized surface plasmons; and optical sensing applications
0209651 การตรวจวัดและการป้องกันอันตรายจากรังสี
3(3-0-6)
Radiation Measurement and Protection
หลักการตรวจวัดด้วยรังสี การดูดกลืนพลังงานของรังสีในอากาศและตัวกลาง แนวคิดเรื่องปริม าณ
การดูดกลืน การตรวจวัดกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการแตกตัวเป็นไอออน แหล่งกาเนิดรังสีแกมมา การดูดกลืน
และการกระเจิงรังสีแกมมาในน้าและเนื้อเยื่อมนุษย์ การตรวจวัดเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ ผลกระทบเชิงชีววิทยาใน
การแตกตัวเป็นไอออนที่เกิดโดยรังสี การคานวณภัยเสี่ยงของการได้รับรังสี การควบคุมและป้องกันการได้รับ
รังสีของบุคคลอาชีพที่ต้องรับรังสี การเก็บรักษาและการทาลายสารกัมมันตรังสี
Principles of radiation measurement; energy absorption of radiations in air and other
mediums; concepts on quantity of absorption; measurement of electric current from
ionization; gamma radiation sources; gamma ray absorption and scattering in water and human
tissues; measurement of thermoluminescence; biological impacts on ionization by radiations;
risk evaluation of radiations receiving; control and protection of radiations received by
professional personnel; maintenance and demotion of radioactive materials
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0209652 การออกแบบและการสร้างระบบสุญญากาศ
3(3-0-6)
Vacuum System Design and Construction
สมบัติของวัสดุที่ใช้ในเทคโนโลยีสุญญากาศ การสร้างชิ้นงานในระบบสุญญากาศ อุปกรณ์ป้องกัน
ส าหรั บ ระบบสุญญากาศ การออกแบบระบบสุ ญญากาศ การใช้งานและดูแลรักษาระบบสุญญากาศ การ
ประยุกต์ระบบสุญญกาศในงานทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม
Material and components of vacuum systems; properties of material used in
vacuum technology; construction of components of vacuum systems; protective devices for
vacuum systems; design of vacuum systems; operating and maintaining of vacuum systems;
application of vacuum systems in science and industry.
0209661 สเปกโทรสโกปีสาหรับวัสดุฟิสิกส์
3(3-0-6)
Spectroscopy for Physics Materials
อธิบายหลักการฟิสิกส์และเทคนิคการใช้เครื่องมือวิเคราะห์วัสดุนาโน ได้แก่ เอ็กซ์เรย์สเปกโทรสโก
ปี โฟโตอิมิชชันสเปกโทรสโกปี อัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรสโกปี อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี โฟโตลูมิเนส
เซนต์สเปกโทรสโกปี รามานสเปกโทรสโกปี อะตอมมิคฟอร์ซไมโครสโกปี สแกนนิงอิเ ล็กตรอนไมโครสโกปี
ทรานซ์มิชชันอิเล็กตรอนไมโครสโกปี และเครื่องวัดสมบัติแม่เหล็กแบบสั่นตัวอย่าง
Explanation of physical principles and techniques of the analytical instruments for
nanomaterials such as X-ray spectroscopy, photoemission spectroscopy, ultraviolet-visible
spectroscopy, infrared spectroscopy, photoluminescence spectroscopy, Raman spectroscopy,
atomic force microscopy, scanning electron microscopy, transmission electron microscopy and
vibrating sample magnetometer
0209662 เทคนิคการสังเคราะห์วัสดุนาโน
3(3-0-6)
Nanomaterials Synthesis Techniques
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุนาโน การสังเคราะห์วัสดุนาโนด้วยวิธีซอฟเคมิสทรี เคมิคอลเวเปอร์ดี
โพสิชัน วิธีเซรามิกวิธีเผาไหม้ วิธีการอาร์กและสกูลล์ ปฏิกิริยาที่ความดันสูง เมคคาโนเคมิสทรี โซโนเคมิสทรี
การใช้ไมโครเวฟ สเปรย์ไพโรไลซิส
Introduction to nanomaterials; soft-chemistry routes; chemical vapour deposition;
ceramic methods; combustion synthesis; arc and skull methods; reaction at high pressures;
mechanochemistry; sonochemistry; use of microwaves; spray pyrolysis
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0209663 เทคโนโลยีเมมเบรน
3(3-0-6)
Membrane Technology
จาแนกกระบวนการเมมเบรน วัสดุสาหรับผลิตเมมเบรน การเตรียมเมมเบรน การศึกษาสมบัติของ
เมมเบรน การปรับปรุงผิวเมมเบรน และการประยุกต์ใช้เมมเบรน
Type of membrane processes; materials membrane; preparation of membrane;
surface modifications of membrane, characterization; applications of membrane
0209664 โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของผิวของแข็งและรอยต่อ
3(3-0-6)
Electronics Structures of Solid Surface and Interfaces
ผลึกและโครงสร้างผลึก, โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของผิวของแข็งและรอยต่อของพื้นผิว มวลยังผล
พื้นผิวเฟอร์มิ ความหนาแน่นของพาหะ, เทคนิคการวัดและวิเคราะห์โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ STM,
LEEM, PEEM, PES และ ARPES เป็นต้น บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมบัติเชิงพื้นผิวของของแข็งและรอยต่ อ
ของพื้นผิว
Crystals and crystal structures; electronic structure of solid surface and interfaces;
effective mass; Fermi surfaces and density of carriers; analytical techniques for electronic
structure; study STM, LEEM, PEEM, PES, ARPES, etc; research topics related to properties of
solid surfaces and interfaces.
0209665 ฟิสิกส์พื้นผิว
3(3-0-6)
Surface Physics
ผลึกวิทยาพื้นผิว อุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์สถิติของพื้นผิว โครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์พื้นผิว
การสร้างใหม่ของพื้นผิว ระบบสุญญากาศระดับสูงยิ่ง วิธีการทดลองเพื่อศึกษาโครงสร้างพื้นผิว โครงสร้างของ
ชั้นที่ถูกดูดซับ ข้อบกพร่อง และการเปลี่ยนเฟสบนพื้นผิว
Surface crystallography; thermodynamics and statistical mechanics of surfaces;
surface electronic structure; surface reconstruction; ultrahigh vacuum system; experimental
methods of surface structure; structure of adsorbed layers; defects and phase transitions on
surface
0209671 เทคโนโลยีพลังงานรังสีอาทิตย์
3(3-0-6)
Solar Energy Technology
รังสีอาทิตย์ หลักการทาความร้อ นด้วยรังสีอาทิตย์ หลักการทางานของเซลล์สุริยะ การประยุกต์
พลังงานรังสีอาทิตย์ในกระบวนการทางความร้อนและการผลิตไฟฟ้า
Solar radiation; principles of solar thermal processes; principles of photovoltaics;
applications of solar energy in thermal processes and power generation
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0209672 เทคโนโลยีพลังงานลม
3(3-0-6)
Wind Energy Technology
ปัจจัยการเกิดและสมบัติของลม การวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานลม หลักอากาศพลศาสตร์สาหรับ
กั ง หั น ลม การออกแบบใบพั ด และระบบกั ง หั น ลมที่ เ หมาะสมกั บ ศั ก ยภาพพลั ง งานลม การประเมิ น ทาง
เศรษฐศาสตร์สาหรับการติดตั้งกังหันลมและทุ่งกังหันลม และการประยุกต์กังหันลมรูปแบบต่าง ๆ
Origin of wind and wind properties; wind potential analysis; aerodynamics of wind
turbines; blade designs and appropriate wind turbine system for potential wind energy;
economics assessments for wind farms and applications of wind turbines
0209673 ชีวมวลและการแปรรูป
3(3-0-6)
Biomass and Conversion
ชีวมวลที่จะใช้เป็นพลังงาน แหล่งชีวมวล การผลิตชีวมวล การแปรรูปชีวมวลโดยกระบวนการความ
ร้อน การสันดาปโดยตรง การเปลี่ยนชีวมวลเป็นก๊าซเชื้อเพลิง กระบวนการไพโรไลซิส การผลิตพลังงานระดับ
กาลังผลิตสูงจากชีวมวล และการผลิตเมทานอลจากชีวมวล การแปรรูปชีวมวลโดยกระบวนการชีววิทยา การ
ย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศและผลิต เอทิลแอลกอฮอล์ การประยุกต์ใช้ชีวมวลในชุมชนและอุตสาหกรรม การ
ควบคุมมลภาวะจากกระบวนการแปรรูปชีวมวล
Biomass as an energy source; biomass resource, biomass production, biomass
conversion by thermal processes, direct combustion, gasification, pyrolysis, large scale power
production from biomass and methanol production; biological conversion; anaerobic digestion,
ethanol production; biomass applications in community and industry; pollution control from
biomass conversion processes
0209681 สัมมนาฟิสิกส์ 4
1(0-3-0)
Seminar in Physics 4
บุรพวิชา : 0209583 สัมมนาฟิสิกส์ 3
การสื บ ค้ น จากวารสาร วิ เ คราะห์ และอภิ ป รายในรายละเอี ย ดของทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการวิจัย อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ ผลการวิจัยในหัวข้อเรื่องทางฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์ เพื่อหา
ข้อมูลความก้าวหน้าทางวิชาการโดยให้เข้าร่วมและนาเสนอ อภิปราย ตอบข้อซักถาม สรุปประเด็น และเขียน
รายงานในรูปแบบภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมสัมมนาในรูปแบบภาษาอังกฤษ
Investigation from journals , alnalyze and discuss in detail about related research
methodology theory; device and instrumentation used; research results in topics of physics
and applied physics to follow the academic progress by participating and giving presentation,
discussing, answering questions, drawing conclusions and writing a report, provide seminar class
in english course
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0209691 วิทยานิพนธ์ แบบ ก 2
12(0-36-0)
Thesis A2
วิ จั ย ในหั ว ข้ อ ที่ น่ า สนใจทางฟิ สิ ก ส์ ห รื อ ฟิ สิ ก ส์ ป ระยุ ก ต์ ในความดู แ ลของอาจารย์ ผู้ ค วบคุ ม
วิทยานิพนธ์ เขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยทักษิณกาหนด นาเสนอผลงานวิจัยต่อที่
ประชุมระดับชาติ หรือนานาชาติ และตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ อย่ างน้อย 1
บทความ
Research on topics of interest in physics or applied physics under the supervision of
a thesis advisor, preparation of a full thesis form designed by TSU, research presentation in
national or international conference and research publication in national journal or interanal
journal at least 1 article
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3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1

นางสาวศุภลักษณ์ อาลอย

2

นายประสงค์ เกษราธิคณ
ุ

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D.

นายธวัฒน์ชัย เทพนวล

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นายฉัตร ผลนาค

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

5

นางสาวชลธิรา แสงสุบัน

อาจารย์

6

นายสุวิทย์ เพชรห้วยลึก

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ปี

Semiconductor
Physics
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์

LinkÖping University,
Sweden.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.ทักษิณ

2555

Old Dominion
University, USA.
Old Dominion
University, USA.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
บางแสน

2546

Innsbruck University,
Austria.
ม.สงขลานครินทร์
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคใต้
ม.วลัยลักษณ์
ม.เชียงใหม่
ม.ศิลปากร
ม.เชียงใหม่
ม.เชียงใหม่
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์

2548

Physics

วท.ม.
ฟิสิกส์
กศ.บ.
ฟิสิกส์
(เกียรตินิยม
อันดับ 2)
Dr.rere.nat. Ion Physics
วท.ม.
กศ.บ.

4

สถาบัน

วท.ม.
วท.บ.
(เกียรตินิยม
อันดับ 1)
Ph.D.
Plasma Physics
M.Sc.

3

สาขาวิชา

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์ –
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
วัสดุศาสตร์
ฟิสิกส์ประยุกต์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ศึกษาศาสตร์
- ฟิสิกส์

2548
2544

2542
2530
2526

2541
2537
2556
2546
2541
2552
2547
2544
2539
2536
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7

ชื่อ – สกุล
นายจอมภพ แววศักดิ์

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

8

นายจตุพร แก้วอ่อน

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ปร.ด.
วท.ม.
วศ.บ.

9

นางสาวกรกนก อุบลชลเขต อาจารย์

วศ.ด.
วศ.ม.
วท.บ.

มคอ.2 ปริญญาโท
สาขาวิชา

สถาบัน

Energy
Université de
Technology
Perpignan, France
เทคโนโลยีพลังงาน ม.เทคโนโลยี พ ระจอม
เกล้าธนบุรี
เทคโนโลยีพลังงาน ม.เทคโนโลยี พ ระจอม
เกล้าธนบุรี
ฟิสิกส์
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระ
จอมเกล้าธนบุรี
เทคโนโลยีพลังงาน ม.เทคโนโลยี พ ระจอม
เกล้าธนบุรี
เทคโนโลยีพลังงาน ม.เทคโนโลยี พ ระจอม
เกล้าธนบุรี
วิศวกรรมเครื่องกล ม.เทคโนโลยี พ ระจอม
เกล้าธนบุรี
วิศวกรรมวัสดุ
ม.สงขลานครินทร์
วิศวกรรมวัสดุ
ม.สงขลานครินทร์
วัสดุศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์

ปี
2544
2544
2541
2539
2554
2546
2541
2557
2550
2547

3.2.2 อาจารย์พิเศษ
เป็ น บุ ค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะทาง โดยเชิ ญ มาเป็ น ครั้ ง คราวและเป็ น ไปตาม
ข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ย ทักษิณ ว่าด้ว ย หลั กเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 1
สิงหาคม พ.ศ. 2551 และตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1

นายนิคม ชูศิริ

รอง
ศาสตราจารย์

2

นายสรศักดิ์ ด่านวรพงศ์

รอง
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
(เกียรติ
นิยม
อันดับ 2)
Ph.D.
M.Sc.
วท.บ.

สาขาวิชา

สถาบัน

ปี

ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2533
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2527
ม.เกษตรศาสตร์
2523

Physics
Physics
ฟิสิกส์

Brown University. USA. 2547
Brown University. USA. 2542
ม.สงขลานครินทร์
2539
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ชื่อ-สกุล

3

นายยุทธนา ฏิระวณิชกุลย์

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
ปร.ด.
วท.ม.

4

นายธเนศ ไชยชนะ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

วท.บ.
วศ.ด.
วศ.ม.
วท.บ.

มคอ.2 ปริญญาโท
สาขาวิชา

สถาบัน

เทคโนโลยีพลังงาน ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
เทคโนโลยีพลังงาน ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
ฟิสิกส์
ม.ศิลปากร
พลังงาน
ม.เชียงใหม่
พลังงาน
ม.เชียงใหม่
ฟิสิกส์
ม.สงขลานครินทร์

ปี
2546
2531
2526
2553
2547
2545

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรือวิจัย
กาหนดให้นิสิตแผน ก แบบ ก1 ลงทะเบียนรายวิชา 0209591 วิทยานิพนธ์ แบบ ก1 36(0-108-0)
จานวน 36 หน่วยกิต และนิสิตแผน ก แบบ ก2 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 0209691 12(0-36-0) จานวน 12
หน่วยกิต
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
รายวิชาวิทยานิพนธ์ เป็นรายวิชาการศึกษาวิจัยทางด้านฟิสิกส์หรือฟิสิกส์ประยุกต์ ภายใต้การ
ควบคุมของคณะกรรมการที่ป รึกษาวิทยานิพนธ์ เขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ มีการนาเสนอผลงานต่อ
สาธารณะและเขียนบทความวิจัยเป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่เป็นที่ยอมรับตามเกณฑ์ของสานั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) โดยมีขั้นตอนดังนี้
5.1.1 นิสิตเลือกเรื่องที่สนใจเพื่อทาวิทยานิพนธ์ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก และที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ ว ม ตามแนวปฏิ บั ติ ก ารท าวิ จั ย เพื่ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ หลั ก สู ต ร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
5.1.2 สื บ ค้น ข้อมูล จั ดทาโครงร่าง และแต่งตั้งคณะกรรมการการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
นาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
5.1.3 ดาเนินการวิจัย
5.1.4 นาเสนอความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์ทุกภาคเรียนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5.1.5 นาเสนอผลงานวิจัยและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบ
5.1.6 เผยแพร่ผลงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์สาหรับแผน ก แบบ ก1 ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ในคาอธิบายรายวิชาของวิทยานิพนธ์ และแผน ก แบบ ก2 เป็นไปตามข้อบังคับบัณฑิต
วิทยาลัยของมหาวิทยาลัยทักษิณ
5.1.7 ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ก่อนเข้าเล่มให้บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบ
5.1.8 ส่งเล่มวิทยานิพนธ์หลังจากปรับแก้ให้บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อจบการศึกษา
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
(1) สามารถวางแผน กาหนดกรอบแนวคิด และวิธีดาเนินงานในการทาวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ได้
อย่างเป็นระบบด้วยตนเองโดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ดุลยพินิจ เทคนิควิจัยหรือเทคนิคคานวณ
และการวิเคราะห์ เพื่อหาข้อสรุปที่สมบูรณ์ได้อย่างมีนัยสาคัญ
(2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่
เกี่ยวข้อง มีการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ
(3) สามารถสืบค้น ตีความ และใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาหรื อ
จัดการกับบริบทใหม่ทางวิชาการ สามารถสังเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่จากการพัฒนาองค์ความรู้เดิม
ได้
(4) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การสื่อสารด้วยปากเปล่าและการเขียน รวมทั้ง
สามารถนาเสนอรายงานทางวิชาการได้ สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการกับผู้อื่นได้อย่างดี
5.3 ช่วงเวลา
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 1 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 จานวน 9 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 1 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 จานวน 9 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 3 จานวน 9 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 2 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 4 จานวน 9 หน่วยกิต
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 2
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 จานวน 3 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 2
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 จานวน 9 หน่วยกิต
5.4 จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1
36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทาเอกสารเผยแพร่แบบประวัติและผลงานอาจารย์ผู้สอน
ให้นิสิตทราบความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของอาจารย์ผู้สอนทุกคน เพื่อให้นิสิตเลือกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตาม
ความถนัดและความสนใจของนิสิต
5.5.2 ก าหนดให้ ค ณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ และคณะกรรมการสอบโครงร่ า ง
วิทยานิพนธ์ ได้รับการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
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5.5.3 สาขาวิชาจัดเตรียมสถานที่ เครื่องอานวยความสะดวกในการทาวิทยานิพนธ์ให้อยู่ในสภาพ
ที่พร้อมอย่างเพียงพอ
5.5.4 คณะกรรมการที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และนิสิตร่วมกันวางแผนขั้นตอนต่าง ๆ ในการทา
วิทยานิพนธ์
5.5.5 นิ สิ ต จั ด เตรี ย มโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ เตรี ย มสื่ อ น าเสนอและวิ ธี ก ารน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
5.5.6 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จัดตารางเวลาเพื่อให้คาปรึกษา และติดตามความก้าวหน้าใน
การทาวิทยานิพนธ์ของนิสิต
5.57 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดาเนินการทาปฏิทินแจ้งการนาเสนอความก้าวหน้าสาหรับ
นิสิตที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ในทุกภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงร่างวิทยานิ พนธ์ ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลั ย
ทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 หมวดที่ 6 ข้อ 34 (ภาคผนวก ง)
5.6.2 นิสิตรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษาทุกภาค
เรียน อย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคเรียน เป็นไปตามปฏิทินที่ทางคณะกรรมการบริหารกาหนด
5.6.3 คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ประเมินผลการดาเนินการวิจัย ความก้าวหน้าของ
วิทยานิพนธ์ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
5.6.4 เมื่อเสร็จสิ้นการดาเนินการวิจัย นิสิตต้องดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ซึ่งเสนอผ่านที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5.6.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 หมวดที่ 6 ข้อ 34 (ภาคผนวก ง)
5.6.6 การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ให้กระทาหลังจากนิสิตสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้น โดยให้รายงานเป็นสัญลักษณ์และมีความหมาย ดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
VG
ผ่านระดับดีมาก (Very Good)
G
ผ่านระดับดี (Good)
P
ผ่าน (Pass)
F
ไม่ผ่าน (Fail)
ทั้งนี้ ให้เป็นเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2559 หมวดที่ 6 ข้อ 34 (ภาคผนวก ง)
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีความเป็นผู้นาทางวิชาการ
สามารถนาเสนอผลงานทางฟิสิกส์
อย่างน้อยในระดับชาติ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
รายวิชา
- กาหนดให้นิสิตค้นคว้าศึกษาจาก
0209581 สัมมนาฟิสิกส์ 1
งานวิจัยที่เป็นปัจจุบัน และส่งเสริมให้ 0209582 สัมมนาฟิสิกส์ 2
นิสิตต้องเข้าร่วมประชุมวิชาการ และ 0209583 สัมมนาฟิสิกส์ 3
นาเสนอผลงานวิจัยฟิสิกส์ในรูปแบบ
0209681 สัมมนาฟิสกส์ 4
นาเสนอปากเปล่าทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ อย่างน้อย 1 ครั้ง
- เข้าร่วมและจัดโครงการการเตรียม
ความพร้อมสาหรับทาวิทยานิพนธ์
2. มีความอยากรู้ และความคิดริเริ่ม - กระบวนการเรียนการสอนในเกือบ 0209591 วิทยานิพนธ์ แบบ ก1
สร้างสรรค์ กล้าแสดงออกในวิธีทางที่ ทุกรายวิชากาหนดให้เรียนเป็นแบบ
0209691 วิทยานิพนธ์ แบบ ก2
ถูกต้อง
Active learning และ Problem
0209592 ปฏิบัตกิ ารฟิสิกส์ขน้ั สูง
beased learning กาหนดอยู่ใน
0209552 วิทยาศาสตร์พลาสมา
คาอธิบายรายวิชา โดยเฉพาะรายวิชา และการประยุกต์
ประยุกต์ เน้นให้นิสิตสามารถสร้าง
0209651 การตรวจวัดและการ
นวัตกรรมในเชิงมโนทัศน์ได้
ป้องกันอันตรายจากรังสี
0209503 ปรัชญาทาง
วิทยาศาสตร์
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รเพื่ อ ปลู ก ฝั ง ให้ นิ สิ ต มี
1.1 ตระหนั กในคุณค่าและคุณธรรม จริ ย ธรรม ระเบียบวินัย เข้าชั้นเรียนและส่งงานตรงเวลา แต่งกายที่
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการ สุภาพเหมาะสมถูกกาลเทศะ
และวิชาชีพ
1.2 การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ผู้สอน
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและ 1.3 มอบหมายงานนิสิตเป็นรายบุคคล เพื่อฝึกความ
สังคม เคารพระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทาทุจริตคัดลอก
งานของผู้อื่น หรืออ้างงานของผู้อื่นเป็นของตนเอง
1.4 ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และอาจ
ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเรื่องจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพในการสอนทุกรายวิชา
2 ด้านความรู้
2.1 ใช้การสอนหลากหลายรูปแบบ ตามความ
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี เหมาะสมของเนื้อหาสาระ อาทิ การบรรยาย การสาธิต
ทักษะการวิจัยและการใช้เครื่องมือ
การอภิปราย การสร้างสถานการณ์เพื่อการศึกษาค้นคว้า
2.2 สามารถเชื่อมโยงความรู้ศาสตร์ฟิสิกส์กับ
หาคาตอบ เป็นต้น
สาขาที่เกี่ยวข้องได้
2.2 มีการทบทวนความรู้เดิมก่อนเข้าสู่บทเรียนเพื่อ
2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการใน เป็นรากฐานของความรู้ใหม่ มีการเชื่อมความรู้เก่ากับ
สาขาฟิสิกส์และสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถพัฒนาตนเอง ความรู้ใหม่และเชื่อมกับศาสตร์สาขาวิชาอื่น
ได้อย่างต่อเนื่อง
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กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
1.1 ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน
และในการสอบของนิสิต
1.2 ประเมินจากการส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
ได้รับมอบหมาย
1.3 ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของ
นิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรม
1.4 ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ
1.5 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
2.1 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจากการ
ปฏิบัติงานของนิสิตในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.) การทดสอบย่อย
2.) การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
3.) การทารายงานจากงานกลุ่มและรายบุคคล
4.) การนาเสนอผลงานต่อที่ประชุม หรือในชั้น
เรียน
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
2.3 การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง จากการทัศน
ศึกษา การลงพื้นที่ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ
นักวิชาการนอกสถาบัน
2.4 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายพิเศษเฉพาะเรื่อง

มคอ.2 ปริญญาโท

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
2.2 การประเมินผลการเรียนรู้จากวิทยานิพนธ์ โดย
การประเมินเอกสารวิทยานิพนธ์ควบคู่กับการสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์
2.3 ประเมิ นจากการตอบแบบสอบถามของนิ สิ ตใน
รูปแบบและผลที่ได้จากการจัดการเรียนการสอน
3 ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและจากการ
3.1 สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ และ การแก้ปัญหา ทั้งในระดับกลุ่มและรายบุคคล
ปฏิบัติงานของนิสิต
สรุป ประเด็น ปั ญหาที่ซับ ซ้อน เพื่อใช้แก้ปั ญหาอย่าง เช่น การทดลองในห้องปฏิบัติการ การอภิปรายใน
3.1 สอบวัดความสามารถในการคิดและการใช้ทักษะ
สร้างสรรค์
กรณีศึกษาหรือสถานการณ์จาลองทั้งในระดับกลุ่มและ แก้ไขปัญหาโดยใช้กรณีศึกษาและสถานการณ์
3.2 สามารถค้ น หาข้ อ เท็ จ จริ ง ท าความเข้ า ใจ รายบุคคล
จาลอง ข้อสอบหรือแบบฝึกหัด
ประเมินข้อมูลจากหลักฐานใหม่ แล้วนาข้อสรุปมาใช้
3.2 มอบหมายโจทย์ปัญหาให้แก่นิสิตเพื่อตรวจสอบ
3.2 ประเมินผลจากงานที่ใช้กระบวนการแก้ไขปัญหา
3.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะที่
การประมวลความคิดในการแก้ปัญหา การตัดสินใจ การ การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์วิจารณ์
เกี่ยวข้องทางวิชาการและวิชาชีพสาขาวิชาฟิสิกส์
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และการนาเสนอวิธีการ
กรณีศึกษา การศึกษาอิสระ การเขียนรายงาน การ
แก้ปัญหา
นาเสนอผลงาน การตอบปัญหา
3.3 จัดรายวิชาที่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางเชาว์
ปัญญา ให้ได้ฝึกการวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่
จากความรู้เดิม ทั้งในสาขาฟิสิกส์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ วิทยานิพนธ์
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ผลการเรียนรู้
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่ม
คนได้หลากหลาย สถานะและอาชีพ สามารถใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
4.2 มีความเป็นผู้นาทางวิชาการ สามารถนาเสนอ
ข้อมูลวิชาการ และให้บริการวิชาการและพัฒนาสังคม
ได้อย่างเหมาะสม
4.3 ตระหนักถึงผลกระทบของการประยุกต์ฟิสิกส์
และเทคโนโลยีต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสังคม

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
4.1 ใช้การสอนที่มีกิจกรรมกลุ่ม มีกติกา มีการทางาน
4.1 ประเมินโดยตนเองและเพื่อนร่วมชั้นเรียน
เป็นกลุ่มหรืองานที่ต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4.2 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของ
ในบางรายวิชา เช่นรายวิชาสัมมนาฟิสิกส์ การออกพื้นที่ นิสิตในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียนและ
ในรายวิชาสัมมนาและรายวิชาวิทยานิพนธ์
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
4.2 อภิปราย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษาผลกระทบของ
4.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
ทักษะทางด้านนี้ที่มีต่อตนเองและสังคม โดยสอดแทรก มอบหมาย
ในวิชาเรียน

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการ
สรุป ประเด็น และการสื่ อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม
โดยการพูดและการเขียน ทั้งในการสื่อสารทั่วไปและ
เชิงวิชาการ

5.1 จั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น การฝึ ก ทั ก ษะการ
5.1 ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอ การเลื อกใช้
สื่อสารทั้งการพูด การฟัง และการเขียน ระหว่างผู้เรียน เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเครื่องมือทาง
และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
คณิตศาสตร์และสถิติ
5.2 จัดรายวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ์ ซึ่งนิสิตต้อง
5.2 ประเมินจากทักษะการสื่ อสารด้วยวาจา งาน
สื บ ค้ น เรี ย บเรี ย งเป็ น รายงานและน าเสนอด้ ว ยสื่ อ เขียน รายงาน การเสนอผลงานทางวิชาการ
อิเล็กทรอนิกส์
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5.2 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูล
ต่ า ง ๆ แ ล ะ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ติ ด ต า ม
ความก้าวหน้ าทางวิช าการอย่ างเหมาะสม รวมทั้งมี
วิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

มคอ.2 ปริญญาโท
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
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มคอ.2 ปริญญาโท

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี ทักษะการวิจัยและการใช้เครื่องมือทางด้านฟิสิกส์
2.2 สามารถเชื่อมโยงความรู้ศาสตร์ฟิสิกส์กับสาขาที่เกี่ยวข้องได้
2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาฟิสิกส์และสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถพัฒนา
ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาที่ซับซ้อน เพื่อใช้แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
3.2 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐานใหม่ แล้วนาข้อสรุปมาใช้
3.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องทางวิชาการและวิชาชีพสาขาวิชาฟิสิกส์
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่ มคนได้หลากหลาย สถานะและอาชีพ สามารถใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
4.2 มีความเป็นผู้นาทางวิชาการ สามารถนาเสนอข้อมูลวิชาการ และให้บริการวิชาการและพัฒนา
สังคมได้อย่างเหมาะสม
4.3 ตระหนักถึงผลกระทบของการประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
สังคม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสรุปประเด็น และการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม
โดยการพูดและการเขียน ทั้งในการสื่อสารทั่วไปและเชิงวิชาการ
5.2 สามารถใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นการจั ด การข้ อ มู ล ต่ า งๆ และใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศติ ด ตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน

มคอ.2 ปริญญาโท
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา
TQF
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง
4. ทักษะ
จริยธรรม
ปัญญา
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

หมวดวิชาเอก
วิชาบังคับ
0209501 คณิตศาสตร์สาหรับนักฟิสิกส์
0209503 ปรัชญาทางวิทยาศาสตร์
0209511 กลศาสตร์แบบฉบับ
0209521 อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ
0209531 พลศาสตร์ไฟฟ้าแบบฉบับ
0209541 กลศาสตร์ควอนตัม
0209581 สัมมนาฟิสิกส์ 1
0209582 สัมมนาฟิสิกส์ 2

3.1 3.2

3.3

4.1 4.2

4.3

5. ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2
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- 44 รายวิชา
1. คุณธรรม
จริยธรรม

0209583 สัมมนาฟิสิกส์ 3
0209681 สัมมนาฟิสิกส์ 4
0209592 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง
วิชาเลือก
0209502 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสาหรับฟิสิกส์
0209551 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และการประยุกต์
0209552 วิทยาศาสตร์พลาสมาและการประยุกต์
0209561 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
0209562 วัสดุนาโนและฟิสิกส์นาโนเทคโนโลยี
0209631 คลื่นไมโครเวฟและโลหะ
0209632 อนุภาคนาโนแม่เหล็กและการประยุกต์ทางการแพทย์
0209633 วัสดุอิเล็กโทรเซรามิก
0209634 วัสดุแม่เหล็กสมัยใหม่
0209641 ทัศนศาสตร์ของฟิล์มบางและอนุภาคนาโน

TQF
3. ทักษะทางปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะ
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1
5.2

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3
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- 45 รายวิชา
1. คุณธรรม
จริยธรรม

0209651 การตรวจวัดและการป้องกันอันตรายจากรังสี
0209652 การออกแบบและสร้างระบบสุญญากาศ
0209661 สเปกโทรสโกปีสาหรับวัสดุฟิสิกส์
0209662 เทคนิคการสังเคราะห์วัสดุนาโน
0209663 เทคโนโลยีเมมเบรน
0209664 โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของผิวของแข็งและรอยต่อ
0209665 ฟิสิกส์พื้นผิว
0209671 เทคโนโลยีพลังงานรังสีอาทิตย์
0209672 เทคโนโลยีพลังงานลม
0209673 ชีวมวลและการแปรรูป
หมวดวิทยานิพนธ์
0209591 วิทยานิพนธ์ แบบ ก1
0209691 วิทยานิพนธ์ แบบ ก2
รวม 
ความรับผิดชอบหลัก
รวม 
ความรับผิดชอบรอง

TQF
3. ทักษะทางปัญญา
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4. ทักษะความสัมพันธ์
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5. ทักษะ
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
นิสิตจะต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นจึง
จะได้รับผลการเรียนในรายวิชานั้น จึงจะได้รับผลการเรียนในรายวิชานั้น ระบบการประเมินผลการเรียนของ
แต่ละรายวิชาเป็นแบบระดับขั้นกรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมิน ผลเป็นระดับขึ้นให้ใช้สัญลักษณ์แทน
โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 6
(ภาคผนวก ง)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
การทวนสอบระดับรายวิชา
นิสิตสามารถตรวจสอบคะแนนผลการสอบทุกรายวิชาผ่านระบบแจ้งผลการเรียนออนไลน์ หากนิสิตมีข้อ
สงสัยสามารถตรวจสอบได้กับอาจารย์ผู้สอน เกณฑ์ให้คะแนนจะเป็นตาม มคอ.3 เมื่อสิ้นสุดเทอมนิสิ ตต้อง
ประเมินผลการเรียนการสอนทุกรายวิชาผ่านระบบการประเมินออนไลน์
การทวนสอบระดับหลักสูตร
สาขาวิชาจะแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพประจาสาขาวิชาเพื่อดาเนินการประกันคุณภาพซึ่ง
ดาเนินการตั้งแต่ตรวจความถูกต้องของ มคอ.3 ตรวจคุณภาพข้อสอบ ตรวจการประเมินผลของอาจารย์เป็นไป
ตาม มคอ.3 หรือไม่
การทวนสอบระดับคณะ
เมื่อผ่านกระบวนการทวนสอบระดับสาขาวิชาแล้ว ข้อมูลการทวนสอบจะส่งมายังคณะอนุกรรมการระดับ
คณะเพื่อดาเนินการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1
3.1 มี ก ารเสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ และสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย โดยคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
3.2 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึ กษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3.3 สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
3.4 เกณฑ์อื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2559
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แผน ก แบบ ก2
3.1 ศึกษารายวิชาครบตามที่กาหนดในหลักสูตร และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตาม
หลักสูตรไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
3.2 มี ก ารเสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ และสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย โดยคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
3.3 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิ ชาการหรือนาเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
3.4 สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
3.5 เกณฑ์อื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2559
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
ระดับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณมีโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เป็นประจาทุกปี โดยเน้นเรื่อง การเป็นครูมืออาชีพ :
เทคนิคการสอน, หลักการวัดและการประเมินผลการเรียน
ระดับคณะ
1. กาหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการฝึกอบรม (หลักสูตรสาหรับอาจารย์ใหม่) เช่น เรื่องกลยุทธ์และ
วิธีการสอนแบบต่าง ๆ กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและการ
ปรับปรุง
2. มอบหมายให้มีการแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงมีหน้าที่ให้คาแนะนาและติดตามการทางานของอาจารย์ใหม่
เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
ระดับหลักสูตร
1. ชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่รายละเอียดหลักสูตรซึ่งแสดงถึงปรัชญา ความสาคัญ และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คู่มือนิสิต คู่มืออาจารย์ ให้กับอาจารย์ใหม่
2. ชี้แจงและการจัดทารายละเอียดรายวิชา ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากรายวิชา และกลยุทธ์
การสอนและการประเมินผล ให้แก่อาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์การวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับชุมชนเป็นสาคัญ
2.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน
หรือการสอนรูปแบบใหม่ ที่ทางมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานกลางเป็นผู้จัด
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 ส่ งเสริ มการทาผลงานทางวิช าการของคณาจารย์ ผู้ ส อนและอาจารย์ป ระจ าหลั กสู ต รใน
สาขาวิชาฟิสิกส์
2.2.2 กระตุ้นให้อาจารย์เข้าร่วมทางานเป็นกลุ่มวิจัยกับทั้งภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นๆ
นอกมหาวิทยาลัย
2.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมบริการวิชาการกับชุมชน โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมให้มีการนาความรู้ไปเพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชน และร่วมเรียนรู้ด้วยกัน
2.2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ของบวิจัยและทางานเป็นทีมเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการ
วิจัยฃ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
การบริ ห ารหลักสู ตรให้เป็น ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาฟิสิกส์ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตร ดังต่อไปนี้
1.1 จัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวน 3 ท่าน ซึ่ งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 ทาหน้าที่ใน
การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล และการพัฒ นาหลั กสู ตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา และมีหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ผู้สอน
1.2 จัดให้มีอาจารย์ประจาหลักสูตร ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2558 ทาหน้าที่ รับผิดชอบตามพันธกิจ
ของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา มีหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ผู้สอน
1.3 มีการควบคุมภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2558
1.4 ผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ หรื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของวิ ท ยานิ พ นธ์ ข องผู้ ส าเร็ จ ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรั บการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2558
1.5 จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรับผิดชอบในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุกๆ 5 ปี
1.6 มีการวางแผนติดตาม ควบคุมการดาเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ตามตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 – 5 ให้ครบถ้วนทุกตัว
เป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ทั้ ง นี้ เ กณฑ์ ก ารประเมิ น ผ่ า น คื อ มี ก าร
ดาเนินงานตามข้อ 1 – 5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
2. บัณฑิต
2.1 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต เพื่อวัดผลและควบคุมคุณภาพมหาบัณฑิตให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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2.2 มีการพัฒนาและส่งเสริม ควบคุมและติดตามให้ผลงานนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์
หรื อเผยแพร่ ผ ลงานวิช าการในวารสารระดั บชาติห รื อนานาชาติที่ มี คุ ณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3. นิสิต
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย จานวน 3
ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2559 โดยมีหน้าที่กาหนดคุณสมบัติของนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนิสิตที่รับเข้า
เพื่อให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว การเรียนการสอนของหลักสูตร ตลอดจนรับข้อร้องเรียนของนิสิต
เพื่อส่งผ่านให้กับคณะกรรมบริหารหลักสูตรดาเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกและคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่หลักสูตรและสาขาวิชากาหนด
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้ สอน จะมีการประชุมร่วมกันในการวางแผนการจัดการเรียน
การสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร รวบรวมความคิดเห็นต่าง ๆ เช่น แนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรและทา
ให้มหาบัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนด
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กาหนดให้มีกระบวนการเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน และการ
ประเมินผู้เรียนดังนี้
5.1 วางแผนการจัดการเรียนการสอน โดยให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาดาเนินการตามกลยุทธ์การสอน
และการประเมินผลที่กาหนดไว้ ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ให้
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ในระหว่างภาคเรียนมีคณะกรรมการประกันคุณภาพมีการ
พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบและเกณฑ์การตรวจคาตอบก่อนการสอบ ความเหมาะสมของการให้
คะแนนและการตัดเกรด ให้เป็นไปตามที่ได้กาหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
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5.2 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน วางแผนและสนับสนุนให้มีการจัดทารายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) รวมถึงการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนในแต่ละรายวิชา เพื่อการ
พัฒนาในปีต่อไป
5.3 มีการกาหนดแผนการเปิดสอนรายวิชาประจาภาคเรียนตลอดทั้งหลักสูตร สาหรับนิสิตแต่ละรุ่น
5.4 กากับประเมินหลักสูตร ติดตามการรวบรวมข้อมูล และการประเมินผลการดาเนินการของหลักสูตร
ทุกปีการศึกษา สาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกปีอย่างต่อเนื่อง และส่งผลการประเมิน การ
ประเมินให้คณาจารย์ทราบ เพื่อการปรับปรุงต่อไป
5.5 ก่อนที่จะครบรอบปีที่ 5 ของหลักสูตร ต้องวางแผนรวบรวมข้อมูล แต่ล ะด้าน ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิต
บัณฑิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และ คณาจารย์ เพื่อประกอบการวิเคราะห์สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบรอบ
การปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5.6 เมื่อครบรอบหลักสูตร 5 ปี ต้องวางแผนให้มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร โดยมี
หัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.7 และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรใน
ภาพรวม บรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบั ณฑิต รวมทั้งนาผลการประเมิน วิเคราะห์ และผลการสารวจ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามที่ได้สารวจก่อนที่จะครบกาหนดมาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ผ่านคณะ
ที่หลักสูตรสังกัด และทางคณะจะดาเนินการจัดสรรให้กับสาขาวิชาตามสัดส่วน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการเรียนการสอน สาหรับงบประมาณเพื่อจัดซื้อตารามหาวิทยาลัยจะจัดสรรให้กับสานั กหอสมุดเพื่อ
จัดสรรให้กับสาขาวิชาตามสัดส่วนของนิสิตเพื่อดาเนินการให้อาจารย์เสนอชื่อหนังสือเพื่อให้สานักหอสมุดจัดซื้อ
ต่อไป
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิทยาลัยทักษิณมีความพร้อมด้านหนังสือ ตาราเฉพาะทาง และมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง โดยที่สานักหอสมุดของมหาวิทยาลัย ทักษิณมีเอกสารสิ่งพิมพ์ทั้ง ที่เป็น
เอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งงานวิจัยและหนังสือตาราต่างๆ ทางด้านกายภาพ
สาขาวิชาได้ดาเนินการให้มีห้องปฏิบัติการสาหรับการทาวิจัยอย่างเพียงพอ เครื่องมือสาหรับการทาวิจัยได้รับ
การอนุมัติเพิ่มเติมโดยมหาวิทยาลัยสาหรับการวิเคราะห์ซึ่งบริหารจัดการโดยสานักวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้
แล้วในแต่ละส่วนของห้องปฏิบัติการวิจัยอาจารย์ในแต่ละกลุ่มวิจัยได้จัดหาเครื่องมือที่จาเป็นและมีคุณภาพ
สาหรับการทาวิจัยในแต่ละด้านไว้อย่า งเพียงพอและมีการทาความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในการทาวิจัย
ร่วมกันเพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง
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6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สานักหอสมุดจะได้ประสานกับทางคณะและสาขาวิชาเพื่อให้อาจารย์และนิสิตเสนอรายชื่อหนังสือ
เพื่อดาเนินการจัดซื้อเข้าสู่ห้องสมุดในทุกปีการศึกษา สาหรับครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการดาเนินการวิจัยหรือการเรียน
การสอนนั้ น จะดาเนิ น การเป็ น 2 ส่ ว น กล่ าวคือ 1) ดาเนินการขอผ่ านสาขาวิช า คณะเพื่อเสนอต่อ ไปยั ง
มหาวิทยาลัย และ 2) ได้จากการดาเนินการงานวิจัยของอาจารย์ที่รับผิดชอบที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตที่
ทางานวิจัย สาหรับอุปกรณ์และเครื่องมือสาหรับการวิจัย อาจารย์ในแต่ละกลุ่มวิจัยได้ขอทุนวิจัยเพื่อที่สามารถ
รองรับนิสิตในการทาวิจัยและจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่จาเป็นสาหรับการทาวิจัยไว้อย่างเพียงพอ
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key performance Indicators)
ในการประกันคุณภาพหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
โดยมีการดาเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ 1 – 5 และมีผลการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายโดยรวมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ดังนี้
ปีการศึกษา
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
X
X
X
X
X
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
X
X
X
X
X
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
X
X
X
X
X
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคเรียนให้ครบทุก
รายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงาน
X
X
X
X
X
ผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ
X
X
X
X
X
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. จานวนรายวิชาที่มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
X
X
X
X
X
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
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- 53 ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
7. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/มหาบัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตที่มีต่อมหาบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดาเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี

ปีที่ 1
X

ปีการศึกษา
ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
X
X
X

ปีที่ 5
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5
1-5
12

5
1-5
12

5
1-5
12

5
1-5
9

5
1-5
11
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์ที่วางแผนไว้ สาหรับการพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้น พิจารณาจากผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อ โดยอาจจะประเมินจาก
การทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนิสิต การอภิปรายในชั้นเรียน การตอบคาถามของนิสิต ซึง่
เมื่อรวบรวมข้อมูลที่กล่าวมานั้น ก็สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ ถ้ายังมีประเด็นที่
ยังเป็นปัญหาอาจจะต้องมีการปรับกลยุทธ์การเรียนการสอน หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 ประเมินโดยนิสิตในแต่ละรายวิชาซึ่งครอบคลุมผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน
1.2.2 ประเมินโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.2.3 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินโดยนิสิตและศิษย์เก่า
โดยติดตามจากผลการประเมินของนิสิ ตในปัจจุบันทั้งที่เรียนในทุกรายวิช า โดยเฉพาะรายวิช า
วิทยานิพนธ์ ซึ่งสามารถที่จะประเมินกระบวนการตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ และศิษย์เก่าที่ทางานโดยการ
สัมภาษณ์หรือใช้แบบสอบถาม
2.2 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ
ดาเนินการโดยการสัมภาษณ์ผู้ใช้มหาบัณฑิต หรือส่งแบบสอบถามเพื่อให้นายจ้างได้ประเมิน
2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ดาเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็น หรือจากข้อมูลในรายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร หรือจากรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
2.4 ประเมินจากความสาเร็จในการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร ด าเนิ น การประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้ (Key
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยผ่านคณะกรรมการประจาคณะและผ่านผู้ประเมินระดับ
สาขาวิชาที่แต่งตั้งโดยคณบดีและมหาวิทยาลัย

- 55 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ ข้อมูลจากการประเมินในข้อ 1 2 และ 3
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรและกรรมการบริหารหลักสูตร
4.3 เสนอปรับปรุงกลยุทธ์และปรับปรุงหลักสูตร

มคอ.2 ปริญญาโท
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ภาคผนวก ก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
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ภาคผนวก ข
ประวัติและผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ/สาขา

นางสาวศุภลักษณ์ อาลอย
Ph.D. (Semiconductor Physics)
LinkÖping University, Sweden, 2555
วท.ม. (ฟิสิกส์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2548
วท.บ. (ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยทักษิณ , 2544
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
Longkasa, A., Preechaburana, P. and Amloy, S. (2015). “HDR Imaging for the Contrast
Amplification in Photomicrography”, Thaksin Journal. 3, 260-267.
Chuaythong, T., Chaichana, T. and Amloy, S. (2014). “Properties of Charcoal from Areca Catechu
Linn Shells”, Thaksin Journal. 3. 68-75.
Amloy, S., Karlsson, K. F., Eriksson, M. O., Palisaitis, J., Persson, P. O. Å., Chen, Y. T., Chen,
K. H., Hsu, H. C., Hsiao, C. L., Chen, L. C. and Holtz, P. O. (2014) “Excitons and
biexcitons in InGaN quantum dot like localization centers,” Nanotechnology. 25, 495702.
Lundskog, A., Hsu, C. W., Karlsson, K. F., Amloy, S., Nilsson, D., Forsberg, U., Holtz, P. O. and
Janzén, E. (2014). “Direct generation of linearly polarized photon emission with designated
orientations from site-controlled InGaN quantum dots”, Light: Science & Applications,
3, e139.
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2. ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ/สาขา

นายประสงค์ เกษราธิคุณ
Ph.D. (Plasma Physics)
Old Dominion University, USA, 2546
M.Sc. (Physics)
Old Dominion University, USA, 2542
วท.ม. (ฟิสิกส์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530
กศ.บ. (ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, 2526
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
ประสงค์ เกษราธิคุณ, นิคม ชูศิริ, ฤทัยรัตน์ บุญครองชีพ, เนตรไพลิน ยืนยัน และสุชิน อุดมสมพร. (2558).
“การแจกแจงความถี่ของค่ากัมมันตภาพจาเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติและค่า
ดัชนีความเป็นอันตรายทางรังสีในตัวอย่างทรายชายหาดบริเวณชายหาดมหาราช จังหวัด
สงขลา ประเทศไทย.”, วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ, 18(3), 222 - 230.
ประสงค์ เกษราธิคุณ, ฤทัยรัตน์ บุญครองชีพ, ศุภวุฒิ เบ็ญจกุล, สุชิน อุดมสมพร, บูคอรี แวอุมา
จุฑาภรณ์ สุวลักษณ์ และ กุลญาณี มามะ. (2557). “การประเมินความเป็นอันตรายทางรังสี
และแผนภาพทางรังสีในตัวอย่างดินผิวหน้าบริเวณจังหวัดกระบี่ ประเทศไทย”, วารสาร
มหาวิทยาลัยทักษิณ, 17(3), 221 - 229.
Kessaratikoon, P., Boonkrongcheep, R., Choosiri, N., Daoh, M. and Udomsomporn, S. (2017).
“Specific activities and radiological hazard assessment in beach sand samples in
Songkhla province, Thailand after Fukushima Dai-Ichi nuclear power plant accident in
Japan” Journal of Physics: Conference Series. 860, 012007.
Changkit, N., Youngchauy, U., Boonkrongcheep, R., Polthum, S. and Kessaratikoon, P. (2017).
“Frequency distribution of specific activities and radiological hazard assessment in
surface beach sand samples collected in Bangsaen beach in Chonburi province,
Thailand”, Journal of Physics: Conference Series. 901, 012136.
Kessaratikoon, P., Boonkrongcheep, R., Benjakul, S. and Udomsomporn, S. (2015).
“Specific activity of natural and anthropogenic radionuclides and radiological hazard
assessment in surface soil samples collected along the Andaman sea coast in southern
region of Thailand”, Journal of Physics: Conference Series. 611, 012021.
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Kessaratikoon, P., Boonkrongcheep, R., Choosiri, N., Taehdeng, N. and Udomsomporn, S.
(2015). “Specific activities of natural radionuclides in beach sand samples from
Samila beach in Songkhla province (Thailand) after Fukushima Dai-ichi nuclear
power plant accident in Japan”, Journal of Environmental Science and Development.
6(9), 706-709.
Kessaratikoon, P., Choosiri, N., Boonkrongcheep, R. and Youngchauy, U. (2014). “Specific
activity and radioactive contour maps of natural (40K, 226Ra and 232Th) and
anthropogenic (137Cs) radionuclides in surface soil samples from Phang Nga
province, Thailand,” Advanced Materials Research (AMR). 797 (2014), 35-38.
Kessaratikoon, P., Boonkrongcheep, R., Benjakul, S. and Youngchauy, U. (2013).
“Specific activities and radioactive contour maps of natural and anthropogenic
radionuclides in beach sand samples (Patong, Kamala, Kata, Karon and Nai Yang)
after tsunami disaster in Phuket province, Thailand,” Journal of Radioanalytical
and Nuclear Chemistry. 297(2), 247-255.
3. ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ/สาขา

นายธวัฒน์ชัย เทพนวล
Dr.rer.nat (Ion Physics)
Innsbruck University, Austria, 2548
วท.ม. (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2541
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์ – ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้, 2537
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
ชูเกียรติ ชูสกุล ธวัฒน์ชัย เทพนวล อุษา อ้นทอง นิรมล จันทรชาติ และ ขวัญชีวา หยงสตาร์. (2561). การใช้
ประโยชน์เปลือกกล้วยในงานคอนกรีตมวลเบา. การประชุมวิชาการคอนกรีตประจาปี ครั้งที่ 13, นวัตกรรม
คอนกรีตเพื่อการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศไทย 7 – 9 มีนาคม 2018
The Zign Hotel พัทยา จังหวัดชลบุรี. หน้า ENV-1 – ENV-6.
ธวัฒน์ชัย เทพนวล บาดารีย๊ะ ฮูลูมา และสุทธิษา ก้อนเรือง. (2560). การศึกษาอิฐดินประสานผสมเม็ดโฟม.
การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 29 – 30 พฤศจิกายน
– 1 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง. หน้า
723-730
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ริฏวี ตาเล๊ะ รอนีบิลหมุด ธวัฒน์ชัย เทพนวล สุวิทย์ เพชรห้วยลึก และจตุพร แก้วอ่อน. (2559). สมรรถนะการ
ทางานของระบบการทาความเย็นแบบดูดกลืนที่ใช้แก๊สชีวภาพเป็นแหล่งพลังงาน. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26, 26-29 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา. หน้า 207-214
ธวัฒน์ชัย เทพนวล และสุรียานี ยูซะ. (2559). การศึกษาการนากลับมาใช้ใหม่ของของเสียโรงพิมพ์สาหรับการทา
อิฐดินซีเมนต์. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26, 26-29 พฤษภาคม 2559 ณ
โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หน้า 1242 - 1249
สุวิทย์ เพชรห้วยลึก และ ธวัฒน์ชัย เทพนวล. (2557). “ศักยภาพพลังงานน้าเพื่อการผลิตไฟฟ้าในจังหวัดพัทลุง,”
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 19 (2), 122 - 138.
สุวิทย์ เพชรห้วยลึก และธวัฒน์ชัย เทพนวล. (2557). “ศักยภาพพลังงานน้าจากแหล่งน้าระบบชลประทานเพื่อการ
ผลิตไฟฟ้าในจังหวัดพัทลุง,” วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ. 17 (3), 202 - 211.
ธวัฒน์ชัย เทพนวล ธเนศ ไชยชนะ และจิราวรรณ ราชแก้ว. (2556). อิฐมวลเบาจากวัสดุโฟมใช้แล้ว. การประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23, 22 – 26 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
ฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. หน้า 1104 - 1110
Chaichana, T., Phethuayluk, S., Tepnual, T. and Yaibok, T. (2014). “Energy consumption
analysis for SANGYOD rice production,” Energy Procedia. 52, 126 – 130.
4. ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ/สาขา

นายฉัตร ผลนาค
ปร.ด. (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2556
วท.ม. (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
วท.บ. (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
ฉัตร ผลนาค. มลฑล เลิศวรปรีชา. สุเมธา สุวรรณบูรณ์. (2558). “การสังเคราะห์อนุภาคซิงก์ออกไซด์ที่ควบคุม
สัณฐานได้ด้วยเทคนิคการแผ่คลื่นอัลตราซาวด์,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้ง
ที่ 25 ประจาปี พ.ศ. 2558. (หน้า 333-341). วันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยา
เขตสงขลา.
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Chat Pholnak, Chitnarong Sirisathitkul, Siriwat Soontaranon and Supagorn Rugmai. (2016).
"UV-vis absorption and small angle X-ray scattering spectra of commercial
polyurethane coating filled with zinc oxide," National Academy Science Letters.
39(2), 125-128.
Sirisathitkul, C., Pholnak, C., Chareonsuk, T., Panchawirat, P. and Rugmai, S. (2015).
"Comparative SAXS, DSC and FT-IR spectra of polyurethane coating filled with
hexagonal and sword like zinc oxide," Arabian Journal for Science and
Engineering. 41(6), 2339-2344.
Chat Pholnak, Sumetha Suwanboon and Chitnarong Sirisathitkul. (2014). "Effects of
precursor concentration and reaction time on sonochemical synthesized ZnO
nanoparticles", Materials Research. 17 (2), 405-411.
5. ชื่อ – สกุล
นางสาวชลธิรา แสงสุบัน
คุณวุฒิ/สาขา
ปร.ด. (วัสดุศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2552
วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2547
วท.บ. (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2544
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
Sangsubun, C. (2015). “Fabrication and characterization of bismuth sodium titanate
ceramics by high-energy ball milling technique,” Ceramics International. 41, 180-184.
Sangsubun, C. (2014). “Effect of Nb addition on the microstructure of BNT ceramics,”
Journal of the Korean Physical Society. 65(10), 1604-1606.
Sangsubun, C., Kunmuak, K., Nutongkaew, P., Choosiri, N., Amornkitbamrung, V. and
Waewsak, J. (2014). “Synthesis dye sensitized solar cells from red sandal wood,
mangosteen and lac,” Energy Procedia. 52, 567-571.
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นายสุวิทย์ เพชรห้วยลึก
วท.ม. (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2539
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์-ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2536
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
สุวิทย์ เพชรห้วยลึก และเมธาวี นวลละออง, (2559). “การประเมินศักยภาพพลังงานชีวมวลและแก๊ส
ชีวภาพของปาล์มน้ามันสาหรับแผนพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนของภาคใต้,” ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26. (หน้า 1151 – 1158). 26-29 พฤษภาคม
2559 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา.
สุวิทย์ เพชรห้วยลึก และ ธวัฒน์ชัย เทพนวล. (2557). “ศักยภาพพลังงานน้าเพื่อการผลิตไฟฟ้าใน
จังหวัดพัทลุง,” วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 19 (2), 122 - 138.
สุวิทย์ เพชรห้วยลึก และ ธวัฒน์ชัย เทพนวล. (2557). “ศักยภาพพลังงานน้าจากแหล่งน้าระบบ
ชลประทานเพื่อการผลิตไฟฟ้าในจังหวัดพัทลุง,” วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ. 17 (3),
202 - 211.
สุวิทย์ เพชรห้วยลึก, เกษม อัศวตรีรัตนกุล, อุษา อ้นทอง, อาภรณ์ ส่งแสง, เบญจวรรณ บัวขวัญ และ
ศิลปชัย สุวรรณมณี. (2555). “การประเมินศักยภาพของทรัพยากรเพื่อการผลิต ไบโอดีเซล
ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่
22, 23-25 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา. 8 หน้า
Chaichana, T., Phethuayluk, S., Tepnua,T. l and Yaibok, T. (2014). “Energy consumption
analysis for SANGYOD rice production,” Energy Procedia. 52, 126 – 130.
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นายจอมภพ แววศักดิ์
Ph.D. (Energy Technology)
Université de Perpignan, France , 2544
ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , 2544
วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , 2541
วท.บ. (ฟิสิกส์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , 2539
ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ
จอมภพ แววศักดิ์. (2558). เทคโนโลยีพลังงานลม. สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. พิมพ์ครั้งที่ 1,
ตุลาคม 2558 จานวน 454 หน้า
งานวิจัย
Waewsak, J., Chancham, C., Chewamongkolkarn, S., Kongruang, C. and Yves Gagnon. (2016).
“Technical and Economic Assessment of a 10 MW Wind Farm at Pakphanang
District in Nakhon Si Thammarat Province,” Applied Mechanics & Materials, 839, 142-150.
Nutongkaew, P., Waewsak, J., Kiratiwibool, W. and Gagnon, Y. (2016). "Demand and Supply
of Crude Palm Oil for Biodiesel Production towards Food and Energy Security,"
Applied Mechanics and Materials, 839, 151-158.
Chelbi, M., Gagnon, Y. and Waewsak, J. (2015). “Solar radiation mapping using sunshine
duration-based models and interpolation techniques: Application to Tunisia,”
Energy Conversion and Management, 101, 203–215.
Waewsak, J., Klompong N. and Kongkul, K. (2015). “3-D Numerical Modeling of Heat
Transport Phenomena in Soil under Climatic Conditions of Southern Thailand,”
Walailak J. Sci & Tech, 12 (8), 703-720.
Werapuna, W. Tirawanichakul, Y. and Waewsak, J. (2015). “Comparative Study of Five
Methods to Estimate Weibull Parameters for Wind Speed on Phangan Island,
Thailand,” Energy Procedia, 79, 976-981.
Waewsak, J., Landry, M. and Gagnon, Y. (2015). “Offshore Wind Power Potential of the Gulf
of Thailand,” Renewable Energy, 81, 609-626.
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Thateenaranon, P., Hirunlabh, J., Sudasna, K., Amornkitbamrung, M., Khedari, J. and
Waewsak, J. (2014). “Field Measurements of Lab-Scale Bio Climatic House,”
Energy Procedia, 52, 474 – 479.
Werapun, W., Tirawanichakul, Y., Kongnakorn, W. and Waewsak, J. (2014). “An Assessment
of Offshore Wind Energy Potential on Phangan Island by in Sounthern Thailand,”
Energy Procedia, 52, 287-295.
Waewsak, J., Chaichana, T., Chancham, C. and Gagnon, Y. (2014). “Micro-Siting Wind
Resource Assessment and Near Shore Wind Farm in Pakpanang District, Nakhon Si
Thammarat Province, Thailand,” Energy Procedia. 52, 204-215.
Nutongkaew, P., Waewsak, J., Chaichana, T. and Gagnon, Y. (2014). “Greenhouse Gases
Emission of Refuse Derived Fuel-5 Production from Municipal Waste and Palm
Kernel,” Energy Procedia, 52, 362-370.
Waewsak, J., Chaichana, T., Kaewprasirt, C., Chancham, C. and Phetchu, T. (2014). “Noise
Emission, Shadow Flicker and Zone of Visual Influence of a Large Scale Wind Farm,”
Thaksin University Journal, 17 (3), 177-184.
8. ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ/สาขา

นายจตุพร แก้วอ่อน
ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554
วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2546
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2541
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานวิชาการ
งานวิจัย
ริฏวี ตาเล๊ะ รอนีบิลหมุด ธวัฒน์ชัย เทพนวล สุวิทย์ เพชรห้วยลึก และจตุพร แก้วอ่อน. (2559). สมรรถนะการ
ทางานของระบบการทาความเย็นแบบดูดกลืนที่ใช้แก๊สชีวภาพเป็นแหล่งพลังงาน. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26, 26-29 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา. หน้า 207-214
Kaew-On, J., Naphattharanun, N., Binmud, R., Wongwises, S., (2016) Condensation heat transfer
characteristics of R134a flowing inside mini circular and flattened tubes, International
Journal of Heat and Mass Transfer 102 , 86-97
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Sakamatapan, K., Kaew-On, J., Dalkilic, A., Mahian, O., Wongwises, S., (2013) Condensation heat
transfer characteristics of R-134a flowing inside the multiport minichannels, International
Journal of Heat and Mass Transfer 64 , 976–985
Saisorn S., Kaew-On, J., Wongwises, S., (2013) An experimental investigation of flow boiling heat
transfer of R-134a in horizontal and vertical mini-channels, Experimental Thermal and Fluid
Science 46, 232-244.
9. ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ/สาขา

นางสาวกรกนก อุบลชลเขต
วศ.ด. (วิศวกรรมวัสดุ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2557
วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2550
วท.บ. (วัสดุศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2547
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
Ubolchonlakate, K. (2016). “The synthesis TiO2 Nano composite by Sol-gel and Precipitated
Method,” Engineering journal chiangmai university, 23 (3), 1-7.
Sangchay, W. and Ubolchonlakate, K. (2016). “Photocatalytic and antibacterial activity of
ZnO powders prepared via sol-gel method,” KKU Engineering Journal, 43(1), 21-25.
Ubolchonlakate, K., Sikong, L. and Sangchay, W. (2015). “Effect of Ni-doped on surface of
titanium dioxide thin film,” Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, 10 (4),
1469-1473
Sangchay, W., Khanghamano, M. and Ubolchonlakate, K. (2015). “Photocatalytic and
Antibacterial Activities of TiO2 Powder Synthesized by Microwave-assisted sol-gel Method,”
SWU Engineering Journal, 10(2), 19-27.
Sangchay, W. and Ubolchonlakate, K. (2015). “Photocatalytic disinfection of water
containing E. coli using Fe3+ doped TiO2 thin films coated on glass fibers,” Digest Journal
of Nanomaterials and Biostructures, 10(1), 283-290.
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
กับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ พ.ศ. 2560
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- 70 ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
กับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
Master of Science Program in Physics
2. ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
วท.ม. (ฟิสิกส์)
Master of Science (Physics)
M.Sc. (Physics)
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะวิทยาศาสตร์
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญา
เข้ า ใจศาสตร์ แ ละสามารถบู ร ณาการองค์ ค วามรู้ ฟิ สิ ก ส์ เ พื่ อ
นาไปสู่การพัฒนาประเทศ
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีคุณลักษณะดังนี้
1. เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี ทักษะ
การวิจัยและการใช้เครื่องมือ การสร้างองค์ความรู้ใหม่และสามารถ
เชื่อมโยงความรู้กับสาขาที่เกี่ยวข้องได้

1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
Master of Science Program in Physics
2. ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
วท.ม. (ฟิสิกส์)
Master of Science (Physics)
M.Sc. (Physics)
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะวิทยาศาสตร์
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตฟิสิกส์ที่มีปัญญา คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ
มีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี ทักษะการวิจัย
และการใช้เครื่องมือ และมีความเชื่อมโยงความรู้ฟิสิกส์กับศาสตร์สาขาที่
เกี่ยวข้องได้

เหตุผลการปรับปรุง
คงเดิม
คงเดิม

คงเดิม
ปรับให้มีเป้าหมายของปรัชญาที่ชดั เจนขึ้น
ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ครอบคลุมให้
เป็นไปตามการเปลีย่ นแปลงของโลกและเป็นไป
ตามมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา 2559
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- 71 รายวิชาหลักสูตรเดิม
2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาฟิสิกส์
และสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
3. มีความเป็นผู้นาทางวิชาการ สามารถนาเสนอข้อมูลวิชาการ
และให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รู้บทบาทหน้าที่ของ
ตนเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และตระหนักถึง
ผลกระทบของการประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและสังคม

5. โครงสร้างหลักสูตร
ปริญญาโท
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า
หมวดวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
หมวดวิทยานิพนธ์

38 หน่วยกิต
26 หน่วยกิต
17 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
2. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาฟิสิกส์และสาขา
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองได้
3. มี ทั ก ษะในการวิ จั ย สาขาฟิ สิ ก ส์ และน าเสนอผลงานทาง
วิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความเป็นผู้นาทางวิชาการ สามารถนาเสนอข้อมูลวิชาการ
ฟิสิกส์ และการให้บริการวิชาการฟิสิกส์แก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รู้บทบาทหน้าที่ของตน
เคารพในคุ ณ ค่ า และศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น มนุ ษ ย์ และตระหนั ก ถึ ง
ผลกระทบของการประยุ ก ต์ ฟิ สิ ก ส์ แ ละเทคโนโลยี ต่ อ ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและสังคม
5. โครงสร้างหลักสูตร
ปริญญาโท
จานวนหน่วยกิตรวมจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1
ไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต
รายวิชาที่ต้องเรียนไม่นับหน่วยกิต
5 หน่วยกิต
หมวดวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
ไม่น้อยกว่า
รายวิชาที่ต้องเรียนไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
หมวดวิทยานิพนธ์

38 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
26 หน่วยกิต
17 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

เหตุผลการปรับปรุง

ปรับเพิ่มให้มีแผน ก แบบ ก 1 เป็นการเพิ่ม
โอกาสในการเข้าศึกษามากขึ้น
ปรับเพิ่มในแผน ก แบบ ก 1 กาหนดให้เรียน
รายวิชาสัมมนาจานวน 2 หน่วยกิต แต่นิสิตต้อง
ลงเรียนและได้รบั ผลการประเมินเป็น S กับ U
โดยไม่นับหน่วยกิต เน้นการทาวิจยั
สาหรับแผน ก แบบ ก 2 ปรับเพิ่มในส่วนของ
รายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง ซึ่งไม่นับหน่วย
กิ ต แต่ นิ สิ ต ต้ อ งลงเรี ย นและได้ รั บ ผลการ
ประเมิน เป็น S กั บ U เป็ น ไปตามอัตลักษณ์ที่
ต้องการสร้างให้บัณฑิตมีทักษะในเชิงปฏิบัติและ
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5. คาอธิบายรายวิชา
0209501 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 1
3(3-0-6)
Mathematical Physics 1
ศึกษาสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
พหุนามเลอช็องดร์ ฟังก์ชันเบสเซล เซตของฟังก์ชันเชิงตั้งฉาก ฟังก์ชัน
ของตัวแปรเชิงซ้อนแคลคูลัสของการแปรผัน
0209502 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 2
3(3-0-6)
Mathematical Physics 2
ศึ ก ษาผลการแปลงเชิ ง ปริ พั น ธ์ แ ละการประยุ ก ต์
เวกเตอร์กับเมทริกซ์ การวิเคราะห์เทนเซอร์ ระเบียบวิธีการรบกวน
ฟังก์ชันของกรีน ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
0209511 กลศาสตร์แบบฉบับ
3(3-0-6)
Classical Mechanics

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

มคอ.2 ปริญญาโท
เหตุผลการปรับปรุง
เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ การเลื อ ก
หัวข้อในการทาวิจัย
นอกจากนี้ ทั้ ง 2 แผน นิ สิ ต ต้ อ งเรี ย นรายวิ ชา
ปรั ช ญาทางวิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ ความเข้ า ใจใน
วิ ท ยาศาสตร์ ก ล้ า วิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ ซึ่ ง ไม่ นั บ
หน่วยกิต แต่นิสิตต้องลงเรียนและได้รับผลการ
ประเมินเป็น S กับ U

5. คาอธิบายรายวิชา
0209501 คณิตศาสตร์สาหรับนักฟิสิกส์
3(3-0-6) ปรับชื่อวิชาภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษให้
สอดคล้องกับหลักสูตรและมีความเป็นฟิสิกส์
Mathematics for Physicist
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย พหุนาม
เลอช็องดร์ ฟังก์ชันเบสเซล เซตของฟังก์ชันเชิงตั้งฉาก ฟังก์ชันของตัว
แปรเชิงซ้อนแคลคูลัสของการแปรผัน
ยกเลิก
เนื่องจากไม่เคยเปิดสอนและเนื้อหาบางส่วนของ
รายวิชาได้ไปสอดแทรกอยู่ในวิชาเลือก เช่น
ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลขเป็นต้น

0209511 กลศาสตร์แบบฉบับ
Classical Mechanics

3(3-0-6) ปรับคาอธิบายรายวิชาให้มีรายละเอียดเพิ่มเติม
และครอบคลุมขึ้น
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รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
ศึ ก ษากลศาสตร์ ข องอนุ ภ าคและระบบอนุ ภ าค
กลศาสตร์แบบลากรานจ์ หลักการแปรผัน สมการของแฮมิลตัน การ
กลศาสตร์แบบนิวตัน ข้อจากัดของกลศาสตร์แบบนิว ตั น
แปลงแบบบัญญัติ ทฤษฎีแฮมิลตัน-จาโคบี การแกว่งน้อย ๆ
หลั ก การแปรผั น สมการของออยเลอร์ หลั ก การของแฮมิ ล ตั น
โคออร์ ดิ เ นตแบบทั่ ว ไป ลากรานเกี ย น กลศาสตร์ แ บบลากรานจ์
กลศาสตร์แบบแฮมิลตัน สมการการเคลื่อนที่แบบบัญญัติ ทฤษฎีแฮมิล
ตัน การแกว่งแบบน้อย ๆ
0209521 ฟิสิกส์เชิงสถิติ
3(3-0-6) 0209521 อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ
3(3-0-6)
Statistical Physics
Thermodynamics and Statistical Physics
บุรพวิชา : กลศาสตร์แบบฉบับ
ศึกษาออนซอมเบิลเชิงสถิติ กฎอุณหพลวัต พารามิเตอร์
อุณหพลศาสตร์ หลักทั่วไปของกลศาสตร์เชิงสถิติ เอนเซม
มหทรรศน์และการวัด ฟังก์ชันแบ่งกั้นและสมบัติ ทฤษฎีบทการแบ่ง เบิ ล แบบไมโครคาโนนิ คั ล และแกรนด์ ค าโนนิ คั ล แก๊ ส อุ ด มคติ แ บบ
กั้ น ที่ เ ท่ า กั น ภาวะแม่ เ หล็ ก พารา สถิ ติ เ ชิ งควอนตั ม ของแก๊ ส การ ควอนตัม การประยุกต์กลศาสตร์เชิงสถิติกับระนาบต่าง ๆ ได้แก่ ความ
เปลี่ยนเฟส
ร้ อ นจ าเพาะในของแข็ ง การแผ่ รั ง สี ข องวั ต ถุ ด า การน าไฟฟ้ า ของ
อิเล็กตรอนในโลหะ ระบบของอนุภาคที่มีอันตรกิริยาระหว่างกัน และ
สารพาราแมกเนติก ทฤษฎีจลน์และกระบวนการการขนส่ง
0209531 พลศาสตร์ไฟฟ้าแบบฉบับ 1
3(3-0-6) 0209531 พลศาสตร์ไฟฟ้าแบบฉบับ
3(3-0-6)
Classical Electrodynamics 1
Classical Electrodynamics
ศึกษาไฟฟ้าสถิตและแม่เหล็กสถิต สนามที่แปรค่าตาม
ไฟฟ้าสถิตและแม่เหล็กสถิต โจทย์ปัญหาขอบเขตในไฟฟ้า
เวลาและสมการแมกซ์เวลล์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบระนาบ ท่อนา สถิตและแม่เหล็กสถิต สารไดอิเล็กทริก สนามที่ขึ้นกับเวลาและสมการ
คลื่นและโพรงกาทอนสัมพัทธภาพพิเศษ และพลศาสตร์ไฟฟ้า
แมกซ์เวลล์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบระนาบและการแผ่กระจายของคลื่น
ท่อนาคลื่นและโพรงกาทอน

มคอ.2 ปริญญาโท
เหตุผลการปรับปรุง

ปรับชื่อวิชาภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษให้
เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรทางด้าน
ฟิสิกส์
ปรับคาอธิบายรายวิชาระบุเพิ่มเติมให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนสาขาวิชาฟิสิกส์เพิม่ เติม
ในส่วนของอุณหพลศาสตร์

ปรับชื่อและคาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมให้
สอดคล้องกับการประยุกต์แม่เหล็กไฟฟ้าสาหรับ
งานด้านวัสดุ
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0209532 พลศาสตร์ไฟฟ้าแบบฉบับ 2
3(3-0-6)
Classical Electrodynamics 2
บุรพวิชา : 0209531 พลศาสตร์ไฟฟ้าแบบฉบับ 1
ศึ ก ษาการแผ่ รั ง สี ข องประจุ ที่ ก าลั ง เคลื่ อ นที่ ด้ ว ย
ความเร่ง การชนกันระหว่างอนุภาคที่มีประจุ พลาสมา พลศาสตร์
ไฟฟ้าของตัวกลางที่ต่อเนื่อง สนามพหุขั้วและการแผ่รังสี การกระเจิง
และการเลี้ยวเบน
0209551 กลศาสตร์ควอนตัม 1
3(3-0-6)
Quantum Mechanics 1
ศึกษาสมการชเรอดิงเงอร์ในสามมิติ ฟังก์ชันพิเศษและ
ตัวดาเนินการ โมเมนตัมเชิงมุม เวกเตอร์สถานะและสัญกรณ์ดิแรก
สมการชเรอดิงเงอร์เชิงทรงกลม ฟังก์ชันคลื่นในกรณีระบบมีอนุภาค
เกินหนึ่งอนุภาค สปินและตัวดาเนินการสปิน และสมการดิแรก
0209552 กลศาสตร์ควอนตัม 2
3(3-0-6)
Quantum Mechanics 2
บุรพวิชา : 0209551 กลศาสตร์ควอนตัม 1
ศึ ก ษาอนุ ภ าคที่ เ หมื อ นกั น ผลเฉลยโดยประมาณ
สเปกโทรสโกปีเชิงอะตอม การรบกวนที่ขึ้นกับเวลาและการแผ่รังสี
โครงสร้างและสเปกตรัมเชิงโมเลกุล และทฤษฎีการกระเจิง

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
ยกเลิก

0209541 กลศาสตร์ควอนตัม
3(3-0-6)
Quantum Mechanics
สมการชเรอดิงเงอร์ในสามมิติ ตัวดาเนินการ โมเมนตัม
เชิงมุม เวกเตอร์สถานะและสัญกรณ์ดิแรก สมการชเรอดิงเงอร์เชิงทรง
กลม ฟังก์ชันคลื่นในกรณีระบบมีอนุภาคเกินหนึ่งอนุภาค สปินและตัว
ดาเนินการสปิน และสมการดิแรก
ยกเลิก

มคอ.2 ปริญญาโท
เหตุผลการปรับปรุง
เนื่องจากไม่เคยเปิดสอนและเนื้อหาบางส่วนของ
รายวิชาได้บรรจุอยู่ในวิชาเลือกเช่นวิทยาศาสตร์
พลาสมาและการประยุกต์

ปรับชื่อและรหัสวิชาเนื่องจากมีการปรับ
หมวดหมู่ของเลขรายวิชาใหม่เป็นไปตามการ
ปรับปรุงหลักสูตร
ปรับคาอธิบายให้สอดคล้องกับการปรับปรุง
หลักสูตร
เนื่องจากไม่เคยเปิดสอนและเนื้อหาบางส่วนได้
สอดแทรกในรายวิชาเลือกในกล่มวิชาวัสดุนาโน
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มคอ.2 ปริญญาโท

รายวิชาหลักสูตรเดิม
รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0209601 วิธีเชิงตัวเลขสาหรับฟิสิกส์
3(2-3-4) 0209502 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสาหรับฟิสิกส์
3(2-3-4) ปรับรหัสวิชาเป็นไปตามการเรียนลาดับเลข
เป็นพื้นฐานสาหรับการวิจยั ของสาขาวิชาฟิสิกส์
Numerical Methods for Physics
Numerical Methods for Physics
และกลุม่ วิชาเลือกทางฟิสิกส์พลังงาน
ศึกษาผลเฉลยของสมการพีชคณิตเชิงเส้น การหาราก
บุรพวิชา : 0209501 คณิตศาสตร์สาหรับนักฟิสิกส์
ของสมการไม่เชิงเส้น การหาอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลย
ผลเฉลยของสมการพี ชคณิ ต เชิ ง เส้ น การหารากของ
เชิงตัวเลขของสมการอนุพันธ์และสมการอนุพันธ์ย่อย และฟังก์ชัน สมการไม่เชิงเส้น การหาอนุพันธ์และปริ พันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิง
พิเศษ
ตัวเลขของสมการอนุพันธ์และสมการอนุพันธ์ย่อย และฟังก์ชันพิเศษ
0209651

ฟิสิกส์นิวเคลียร์
3(3-0-6)
Nuclear Physics
ศึกษาขนาดและมวลของนิวเคลียส แรงนิวเคลียร์ แรง
คูลอมป์และนิวไคลด์กระจกเงา สมมาตรประจุและการไม่ขึ้นกับประจุ
ของแรงนิวเคลียร์ สมบัติเชิงแม่เหล็กของนิวไคลด์ นิวเคลียสในสภาพ
แก๊สเฟร์มีนิวเคลียสในสภาพสสารนิวเคลียร์ แบบจาลองของนิวเคลียส
และทฤษฏีปฏิกิริยานิวเคลียร์

0209551 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และการประยุกต์
3(3-0-6)
Nuclear Physics and Applications
มวลอะตอม มวลไอโซโทป และมวลนิวเคลียส นิวไคลด์
เสถียรและสารกัมมันตรังสี กัมมันตภาพรังสี การสลายตัวแบบต่อเนื่อง
อนุกรมกัมมันตรังสี สมดุลกัมมันตรังสี การสลายตัวแบบแอลฟา บีตา
และแกมมา ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบแบ่งแยกตัวและ
แบบรวมตั ว พลั งงานนิ ว เคลี ย ร์ การตรวจวั ด ทางรั งสี อุ บั ติ เ หตุ ท าง
นิวเคลียร์ เทคนิคแกมมาสเปกโทรเมตรี ปริมาณรังสีพื้นในธรรมชาติ
การตรวจวัดและการเฝ้าระวังทางรังสีในธรรมชาติ

ปรับรหัสวิชาใหม่ให้เรียนในปีแรกสาหรับการ
เลือกเรียน
ปรับชื่อวิชาภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษใหม่
ปรับคาอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุมการ
ประยุกต์และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์
นิวเคลียร์

มคอ.2 ปริญญาโท
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การวัดปริมาณและการป้องกันรังสี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0209652
3(2-3-4) 0209651 การตรวจวัดและการป้องกันอันตรายจาก 3(3-0-6)
รังสี
Dosimetry and Radiation Protection
Dosimetry and Radiation Protection
ศึกษาการดูดกลืนพลังงานในอากาศและตัวกลางอื่น
หลักการตรวจวัดทางรังสี การดูดกลืนพลังงานของรังสีใน
แนวคิดเรื่องปริมาณการดูดกลืน การวัดปริมาณรังสี การวัดกระแสที่ อากาศและตัวกลางอื่น แนวคิดเรื่องปริมาณการดูดกลืน การตรวจวัด
เกิดจากการแตกตัวเป็นไอออน แหล่งกาเนิดรังสีแกมมา การดูดกลืน กระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการแตกตัวเป็นไอออน แหล่งกาเนิดรังสีแกมมา
และการกระเจิงรังสีแกมมาในน้าและเนื้อเยื่อ การวัดเทอร์โมลูมิเนส
การดู ด กลื น และการกระเจิ งของรั งสี แ กมมาในน้ าและเนื้ อ เยื่ อ การ
เซนซ์ ผลกระทบเชิงชีววิทยาในการแตกตัวเป็นไอออนที่เกิดจากรังสี ตรวจวัดเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ ผลกระทบเชิงชีววิทยาในการแตกตัวเป็น
การคานวณความเสี่ยง การควบคุมและป้องกันการรับรังสีของบุคคล ไอออนที่ เ กิ ดจากรังสี การค านวณความเสี่ย งของการได้รั บรังสี การ
อาชีพที่ต้องรับรังสี การเก็บรักษาและการทาลายสารกัมมันตรังสี และ ควบคุมและป้องกันการได้รับรังสีของบุคคลอาชีพที่ต้องรับรังสี การเก็บ
ฝึกปฏิบัติ
รักษาและการทาลายสารกัมมันตรังสี
0209653 ฟิสิกส์อนุภาคมูลฐาน
3(3-0-6)
ยกเลิก
Elementary Particle Physics
ศึกษาสมบัติของอนุภาคมูลฐาน หลักการไม่แปรผัน
และกฎการคงตัว อันตรกิริยาแบบอ่อนและอันตรกิริยาแบบรุนแรง
ทฤษฏีเกจ และการจาแนกประเภทของอนุภาคมูลฐาน

เหตุผลการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาใหม่ตามการปรับปรุงหลักสูตร
ปรับลดชั่วโมงปฏิบัตลิ ง เนื่องจากเครื่องมือเก่า
และหมดอายุการใช้งาน ปรับกลยุทธ์เป็น
การศึกษาดูงานหรือค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ
ประกอบการศึกษา
ปรับคาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมให้ครอบคลุม
ทดแทนการปฏิบตั ิ

0209654

เนื่องจากในการปรับปรุงหลักสูตรไม่ได้เน้นกลุ่ม
เลือกฟิสิกส์ดาราศาสต์

ฟิสิกส์ดาราศาสตร์
3(3-0-6)
Astrophysics
ศึ ก ษาทฤษฎี บิ ก แบง ดาราจั ก ร การแผ่ รั งสี แ ละการ
ส่งผ่านความร้อน การสังเคราะห์ธาตุทางนิวเคลียร์ วิวัฒนาการของ
ดาวฤกษ์ การสร้างพลังงานในดาว การเสื่อมสลายของดาวซุปเปอร์โน
วา ตัวกลางในอวกาศระหว่างดาว

ยกเลิก

เนื่องจากไม่เคยเปิดสอนและหลักสูตรไม่ได้เน้น
การศึกษาวิจัยด้านนี้
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0209661 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
3(3-0-6)
Solid State Physics
ศึ ก ษาโครงสร้ า งผลึ ก แลตทิ ซ ส่ ว นกลั บ การหา
โครงสร้างของผลึกโดยอาศัยการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ ปรากฏการณ์โฟนอน โครงสร้างแถบพลังงานผิวเฟร์มีของสารกึ่งตัวนาและโลหะ การ
จาแนกประเภทของของแข็ง พลังงานเชื่อมแน่น ความล้มเหลวของ
แบบจาลองสถิต ทฤษฏีแบบฉบับของผลึกฮาร์มอนิกและการประยุกต์
0209662

ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวนา
3(3-0-6)
Semiconductor Physics
ศึ ก ษาสมบั ติ มู ล ฐานของสารกึ่ ง ตั ว น า โครงสร้ า ง
แถบพลังงานและการประมาณมวลยังผล สารเจือและความไม่สมบูรณ์
ในผลึก สถิติที่ใช้ในปรากฏการณ์ขนส่ง การขนส่งอิเล็กตรอนในผลึก
และฟิล์มบาง ผลกระทบของสนามความเข้มสูงและผลเชิงควอนตัมใน
การขนส่ง ผลเชิงความร้อนและเชิงแสงในสารกึ่งตั วนา การกระเจิง
การดักจับและการรวมตัวกันใหม่ และสารกึ่งตัวนาอสัณฐาน

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0209561 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
3(3-0-6)
Solid State Physics
โครงสร้างผลึก การเลี้ยวเบนของคลื่นโดยผลึกและแลตทิช
ส่ ว นกลั บ พลั ง งานยึ ด เหนี่ ย วในผลึ ก โฟนอน แบบจ าลองเฟอร์ มี
อิเล็กตรอนแก๊สอิสระ ทฤษฎีแถบพลังงาน ผลึกของสารกึ่งตัวนา สภาพ
ความเป็นแม่เหล็กและการสั่นพ้องทางแม่เหล็ก พลาสมอน กระบวนการ
ทางแสงและเอกซ์ไซตอน ไดอิเล็กทริกและเฟอร์โรอิเล็ก ทริก ฟิสิกส์เชิง
พื้นผิวและอินเทอร์เฟส
ยกเลิก

มคอ.2 ปริญญาโท
เหตุผลการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาใหม่ให้นิสติ ได้เลือกเรียนในปีแรก
เนื่องจากเป็นพื้นฐานของกลุ่มวิชาฟิสิกส์วัสดุนา
โนปรับคาอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับ
รายวิชาและไม่ซาซ้
้ อนกับเนื้องหาวิชาในกลุ่ม
วัสดุ

เนื่องจากไม่เคยเปิดสอนและเนื้อหาบางส่วนได้
บรรจุอยู่ในกล่มวิชาเลือกด้านวัสดุนาโน

- 78 รายวิชาหลักสูตรเดิม
รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0209663 อิเล็กโทรเซรามิกส์
3(3-0-6) 0209633 วัสดุอิเล็กโทรเซรามิก
3(3-0-6)
Electroceramics
Electroceramic Materials
ศึ ก ษาสิ่ งประดิษ ฐ์ เซรามิก การน าไฟฟ้ า ค่ า คงที่ไดอิ
วิทยาการพื้นฐานเกี่ยวกับของแข็ง การผลิตวัสดุเซรามิก
เล็กทริกของเซรามิก ลักษณะเซรามิกที่เป็ นพิโซอิเล็กทริกและการนา เซรามิกนาไฟฟ้า ไดอิเล็กทริกและฉนวน เซรามิกเพียโซอิเล็กทริก เซรา
ความร้อน และการประยุกต์อิเล็กโทรเซรามิก
มิกไฟฟ้า-แสง เซรามิกแม่เหล็ก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์
ศึกษาสิ่งประดิษฐ์เซรามิก การนาไฟฟ้า ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของเซรามิก
ลั ก ษณะเซรามิ กที่ เ ป็น พิ โซอิ เล็ก ทริก และการน าความร้อ น และการ
ประยุกต์อิเล็กโทรเซรามิก
0209664 วัสดุเฟอร์โรอิเล็กทริก
3(3-0-6)
ยกเลิก
Ferroelectric Materials
ศึกษาสมบัติกายภาพและกระบวนการเตรียมของวัสดุ
เฟอร์อิเล็กทริก อิทธิพลของโครงสร้างทางจุลภาคต่อสมบัติของวัสดุ
เพื่อนาไปประยุกต์ในสารเซรามิกพิโซอิเล็กทริก วัสดุแม่เหล็ก เซรามิก
ไมโครเวฟ และฟิล์มบางเฟอร์โรอิเล็กทริก
0209671

มคอ.2 ปริญญาโท
เหตุผลการปรับปรุง
ปรับรหัส ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มวิชาทางด้านวัสดุ
นาโน

จัดการรายวิชาใหม่ให้สอดคล้องกับจุดเน้นของ
หลักสูตรในกลุม่ วัสดุนาโน

เทคโนโลยีพลังงานรังสีอาทิตย์
3(3-0-6) 0209671 เทคโนโลยีพลังงานรังสีอาทิตย์
3(3-0-6) ปรับคาอฺธิบายรายวิชาเล็กน้อยให้ถูกต้องและ
สอดคล้องกับจุดเน้นของการปรับปรุงหลักสูตร
Solar Energy Technology
Solar Energy Technology
ศึกษาการแผ่รังสีอาทิตย์ หลักการทาความร้อนด้วยรังสี
รังสีอาทิตย์ หลักการทาความร้อนด้วยรังสีอาทิตย์ หลักการ ในกลุม่ วิชาฟิสิกส์ประยุกต์พลังงาน
อาทิตย์ หลักการทางานของเซลล์สุริยะ การประยุกต์พลังงานรั งสี ทางานของเซลล์สุริยะ การประยุกต์พลังงานรังสีอาทิตย์ในกระบวนการ
อาทิตย์ในกระบวนการทางความร้อน และการผลิตไฟฟ้า
ทางความร้อน และการผลิตไฟฟ้า
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0209672 เทคโนโลยีพลังงานลม
3(3-0-6)
Wind Energy Technology
ศึ ก ษาปั จ จั ย การเกิ ด และคุ ณ ลั ก ษณะของลม การ
วิเคราะห์ศักยภาพพลังงานลม หลักการทางอากาศพลศาสตร์สาหรับ
กั ง หั น ลม การออกแบบใบพั ด และระบบต่ า งๆ ของกั ง หั น ลมที่
เหมาะสมกั บศั ก ยภาพพลังงานลม การประเมิ น ทางเศรษฐศาสตร์
สาหรับการติดตั้งกังหันลมและทุ่งกังหันลมและการประยุกต์ใช้กังหั น
ลมร่วมกับระบบพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ
0209681 สัมมนาฟิสิกส์ 1
1(0-3-0)
Seminar in Physics 1
สั ม มนาในหั ว ข้ อ ที่ น่ า สนใจและทั น สมั ย หรื อ เรื่ อ งที่
ค้นพบใหม่ในทางฟิสิกส์ ศึกษาและค้นคว้าจากวารสาร หรือเอกสาร
วิชาการ หรือจากงานวิจัยเพื่อนาเสนอและตอบข้อซักถาม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0209672 เทคโนโลยีพลังงานลม
3(3-0-6)
Wind Energy Technology
ปั จ จั ย การเกิ ด และคุ ณ ลั ก ษณะของลม การวิ เ คราะห์
ศักยภาพพลังงานลม หลักการทางอากาศพลศาสตร์สาหรับกังหันลม
การออกแบบใบพั ด และระบบต่ า งๆ ของกั ง หั น ลมที่ เ หมาะสมกั บ
ศักยภาพพลังงานลม การประเมินทางเศรษฐศาสตร์สาหรับการติดตั้ง
กังหันลมและทุ่ งกังหันลมและการประยุกต์ใช้กังหันลมร่วมกับระบบ
พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ
0209583 สัมมนาฟิสิกส์ 3
1(0-3-0)
Seminar in Physics 3
การสื บ ค้ น จากวารสาร เอกสารวิ ชาการหรื อ งานวิ จั ย ทาง
ฟิสิกส์หรือฟิสิกส์ประยุกต์ โดยให้เข้าร่วมและนาเสนอ อภิปราย ตอบข้อ
ซักถาม สรุปประเด็น และเขียนรายงานในรูปแบบภาษาอั งกฤษ จัด
กิจกรรมสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ
0209682 สัมมนาฟิสิกส์ 2
1(0-3-0) 0209681 สัมมนาฟิสิกส์ 4
1(0-3-0)
Seminar in Physics 2
Seminar in Physics 4
บุรพวิชา : 0209681 สัมมนาฟิสกิ ส์ 1
บุรพวิชา : 0209581 สัมมนาฟิสกิ ส์ 1
สัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัย หรือเป็นเรื่อง
การสืบค้นจากวารสาร วิเคราะห์ และอภิปรายในรายละเอียด
ฟิสิกส์ที่ค้นพบใหม่ทางฟิสิกส์และไม่ซ้ากับหัวข้อในรายวิชาสัมมนา ของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิจัย อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้
ฟิสิกส์ 1 ศึกษาและค้นคว้าจากวารสาร หรือเอกสารวิชาการ หรือจาก ผลการวิจัยในหัวข้อเรื่องทางฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์ เพื่อหาข้อมูล
งานวิจัยเพื่อนาเสนอและตอบข้อซักถาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการโดยให้เข้าร่วมและนาเสนอ อภิปราย ตอบข้อ
ซักถาม สรุปประเด็น และเขียนรายงานในรูปแบบภาษาอั งกฤษ จัด
กิจกรรมสัมมนาในรูปแบบภาษาอังกฤษ

มคอ.2 ปริญญาโท
เหตุผลการปรับปรุง
คงเดิม เป็นรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาฟิสิกส์
ประยุกต์พลังงาน

ปรั บ รหั ส วิ ช าให้ ส อดคล้ อ งกั บ ปี ที่ เ รี ย นปรั บ
คาอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องและเพิ่มเติมการ
จั ด การเรี ย นการสอนเป็ น แบบภาษาอั ง กฤษ
เฉพาะรายวิชาสัมมนา

ปรับรหัสวิชาให้สอดคล้องกับปีที่เรียนเป็นไป
ตามการปรับปรุงหลักสูตรเพิม่ เติมแผน ก แบบ
ก1
ปรับคาอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับการ
ดาเนินการที่จดั การเรียนการสอนเป็นแบบ
ภาษาอังกฤษเฉพาะรายวิชาสัมมนา

- 80 รายวิชาหลักสูตรเดิม
รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0209683 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์
3(3-0-6)
ยกเลิก
Special Topics in Physics
ศึกษาหัวข้อฟิสิกส์ที่ทันสมัย ภายใต้ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
รายวิชาใหม่
ไม่มี
0209503 ปรัชญาทางวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
Philosophy of Science
ป รั ชญ า ทา งวิ ท ย าศ าสตร์ และ กา รใช้ ปรั ชญาทาง
วิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ ค้ น หาธรรมชาติ ข องวิ ท ยาศาสตร์ วิ ธี ท างของ
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละความส าเร็ จ ของวิ ท ยาศาสตร์ หั ว ข้ อ ครอบคลุ ม
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ระเบี ย บวิ ธี ก ารน าเข้ า มากั บ การท าผิ ด สั ม พั น ธภาพ
Kuhnian ความสมจริงทางวิทยาศาสตร์ ชนิดของธรรมชาติ และกฎแห่ง
ธรรมชาติ
ไม่มี
0209552 วิทยาศาสตร์พลาสมาและการประยุกต์
3(3-0-6)
Plasma Science and Applications
บุรพวิชา : 0209531 พลศาสตร์ไฟฟ้าแบบฉบับ
พลาสมาในธรรมชาติและระบบห้องปฏิบัติการ พลาสมาใน
อุดมคติ กระบวนการพลาสมาเบื้องต้น ปฏิริยาทางเคมีของพลาสมา
พื้นฐาน การดิสชาร์จไฟฟ้าในเคมีพลาสมา การประยุกต์เคมีพลาสมา
เพื่อการผลิตไฮโดรเจน การแปลงสารอินทรีย์และเชื้อเพลิง

มคอ.2 ปริญญาโท
เหตุผลการปรับปรุง
รายวิชาเลือกที่เปิดสอนเพีย งพอและสามารถ
ปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์
ปัจจุบันได้อย่างเพียงพอและความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
เพิ่มรายวิชา
เน้นเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับนิสิตของหลักสูตร
ให้มีความเข้าใจที่มาและสามารถคิดวิเคราะห์
ความคิดและความเป็นมาของวิทยาศาสตร์อย่าง
ถ่องแท้ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้กับงานใน
ปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง

เพิ่มรายวิชา
ตามแนวทางการทาวิจัยและความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรและจุดเน้นในกลุ่ม
ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์พลาสมา

- 81 รายวิชาหลักสูตรเดิม
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0209562 วัสดุนาโนและฟิสกิ ส์นาโนเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Nanomaterials and Physics Nanotechnology
ที่มาและความสาคัญของนาโนเทคโนโลยี ความรู้พื้นฐาน
ทางนาโนฟิสิกส์ โครงสร้างของวัสดุและวัสดุนาโน ทฤษฎีแนวใหม่ของ
ของแข็ง แผนภาพวัฏภาคและการเปลี่ยนวัฏภาค สมบัติทางแม่เหล็ก
และทางไฟฟ้า สมบัติทางแสง สมบัติเชิงกล สัณฐานวิทยาของวัสดุนาโน
แบบต่าง ๆ ลักษณะเฉพาะของวัสดุนาโน และการประยุกต์ใช้วัสดุนาโน
0209581 สัมมนาฟิสิกส์ 1
1(0-3-0)
Seminar in Physics 1
การสื บ ค้ น จากวารสาร เอกสารวิ ช าการหรื อ งานวิ จั ย ที่
น่าสนใจทางฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
จัดทารายงานในรูปแบบภาษาอังกฤษ นาเสนอ อภิปราย ตอบข้อซักถาม
สรุปประเด็น และศึกษาดูงาน
0209582 สัมมนาฟิสิกส์ 2
1(0-3-0)
Seminar in Physics 2
การสื บ ค้ น จากวารสาร วิ เ คราะห์ และอภิ ป รายใน
รายละเอียดของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิจัย อุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ใช้ ผลการวิจัยในหัวข้อเรื่ องที่ น่า ใจทางฟิสิ กส์และฟิ สิ ก ส์
ประยุกต์ เพื่อหาข้อมูลความก้าวหน้าทางวิชาการโดยให้เข้าร่วมและ
นาเสนอ อภิปราย ตอบข้อซักถาม สรุปประเด็น และเขียนรายงานใน
รูปแบบภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ

มคอ.2 ปริญญาโท
เหตุผลการปรับปรุง
เพิ่มรายวิชาให้สอดคล้องกับจุดเน้นของหลักสูตร
และกลุม่ วิชาฟิสิกส์วสั ดุนาโน

ใช้สาหรับแผน ก แบบ ก1 เป็นรายวิชาที่นิสิต
จาเป็นต้องลงและมีผลการประเมินเป็น S กับ U

ใช้สาหรับแผน ก แบบ ก1 เป็นรายวิชาที่นิสิต
จาเป็นต้องลงและมีผลการประเมินเป็น S กับ U

- 82 รายวิชาหลักสูตรเดิม
ไม่มี

ไม่มี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0209592 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง
1(0-3-0)
Advanced Physics Laboratory
ปฏิบัติการที่มุ่งเน้นการทดลองฟิสิกส์ระดับสูงในสาขาวิจัย
ต่าง ๆ โดยนิสิตจะต้องออกแบบการทดลอง และเขียนรายงานวิจัย ซึ่ง
ประกอบด้ว ยแนะนาวิ ธีก ารทดลอง ผลการทดลอง และสรุปผลการ
ทดลอง พร้อมด้วยการนาเสนอแบบปากเปล่า
0209631 คลื่นไมโครเวฟและโลหะ
3(3-0-6)
Microwaves and Metals
ทฤษฎีของคลื่นไมโครเวฟ ลักษณะเฉพาะของความร้อนที่
เกิดจากคลื่นไมโครเวฟ สมบัติเฉพาะของโลหะ ชนิดของโลหะ การเกิด
อันตรกิริยาระหว่างคลื่นไมโครเวฟกับโลหะ การสังเคราะห์วัสดุนาโน
จากสารตั้ งต้ น ที่ เ ป็ น โลหะโดยใช้ ค วามร้อ นจากคลื่ น ไมโครเวฟ และ
ลักษณะเฉพาะของวัสดุนาโนที่สังเคราะห์ได้โดยใช้ความร้อนจากคลื่น
ไมโครเวฟ

มคอ.2 ปริญญาโท
เหตุผลการปรับปรุง
เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรและเป้าหมายในการผลิตมหาบัณฑิต
- มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและ
ถูกต้อง
- มีแนวทางในการทาวิจัยตามความเชี่ยวชาญ
ของหลักสูตร
เพิ่มรายวิชาตามแนวทางการทาวิจัยและความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์ประจาหลักสูตรตาม
จุดเน้นในกลุ่มวิชาฟิสิกส์วสั ดุนาโน

- 83 รายวิชาหลักสูตรเดิม
ไม่มี

ไม่มี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0209632 อนุภาคนาโนแม่เหล็กและการประยุกต์ทาง 3(3-0-6)
การแพทย์
Magnetic Nanoparticles and
Application in Medicine
วัสดุแม่เหล็กเบื้องต้น การวัดสมบัติแม่เหล็ก โดเมนแม่เหล็ก
ซูเปอร์พาราแมกเนติกและแบบจาลองสโตเนอร์การวอห์ลฟาร์ท สมบัติ
แม่เหล็กของโครงสร้างนา การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแม่เหล็ก โนการ
ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ ได้แก่ ตัวตรวจจับชีวภาพ การรักษาด้วยวิธี
ไฮเปอร์เทอร์เมีย การสร้างภาพด้วยการสั่นพ้องทางแม่เหล็ก การสร้าง
ภาพด้วยอนุภาคแม่เหล็ก การแยกเซลล์ และการนาส่งยา
0209634 วัสดุแม่เหล็กสมัยใหม่
Modern Magnetic Materials
แม่ เ หล็ ก สถิ ต ปรากฏการณ์ แ ม่ เ หล็ ก เชิ ง คลาสสิ ก และ
ควอนตัม ควอนตัมแม่เหล็กและอันตรกิริยาแลกเปลี่ยน แมกเนติกแอน
ไอโซทรอปี โดเมนแม่เหล็กและกระบวนการแมกนีไตเซชัน วัสดุแม่เหล็ก
ชนิดต่าง ๆ ปรากฏการณ์แมกนีโตอีลาสติก แม่เหล็กในโครงสร้างระดับ
นาโน การถ่ า ยทอดอิ เ ล็ ก ตรอนในวั ส ดุ แ ม่ เ หล็ ก และสปิ น ทรอนิ ก ส์
แม่เหล็กของพื้นผิวและฟิล์มบาง และการบันทึกข้อมูลแม่เหล็กชนิดใหม่

มคอ.2 ปริญญาโท
เหตุผลการปรับปรุง
เพิ่มรายวิชาตามแนวทางการทาวิจัยและความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์ประจาหลักสูตรตาม
จุดเน้นในกลุ่มวิชาฟิสิกส์วสั ดุนาโน

เพิ่มรายวิชาตามแนวทางการทาวิจัยและความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์ประจาหลักสูตรตาม
จุดเน้นในกลุ่มวิชาฟิสิกส์วสั ดุนาโน

- 84 รายวิชาหลักสูตรเดิม
ไม่มี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0209641 ทัศนศาสตร์ของฟิล์มบางและอนุภาคนาโน 3(3-0-6)
Thin Film and Nanoparticle Optics

มคอ.2 ปริญญาโท
เหตุผลการปรับปรุง
เพิ่มรายวิชาตามแนวทางการทาวิจัยและความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์ประจาหลักสูตร

พื้นฐานของฟิล์มบางและอนุภาคนาโน อันตรกริยา
ระหว่างแสงและสสาร การส่งผ่าน การสะท้อน และการดูดกลืน
ทั ศ นศาสตร์ ข องฟิ ล์ ม บาง คลื่ น ผิ ว พลาสมอน-โพลาริ ตอนส์
อนุ ภ าคนาโนและโลคอลไลซ์ เ ซอร์ เ ฟจพลาสมอน และการ
ประยุกต์ตัวตรวจวัดเชิงแสง
ไม่มี

ไม่มี

0209652 การออกแบบและสร้างระบบสุญญากาศ
3(3-0-6)
Vacuum System Design and Construction
สมบั ติ ข องวั ส ดุ ที่ ใ ช้ ใ นเทคโนโลยี สุ ญ ญากาศ การสร้ า ง
ชิ้นงานในระบบสุญญากาศ อุปกรณ์ป้องกันสาหรับระบบสุญญากาศ
การออกแบบระบบสุ ญ ญากาศ การใช้ ง านและดู แ ลรั ก ษาระบบ
สุญญากาศ การประยุกต์ระบบสุญญากาศในงานทางวิทยาศาสตร์และ
อุตสาหกรรม
0209661 สเปกโทรสโกปีสาหรับวัสดุฟิสิกส์
3(3-0-6)
Spectroscopy fro Physics Materials
อธิบายหลักการฟิสิกส์และเทคนิคการใช้เครื่องมือวิเคราะห์
วัสดุนาโน ได้แก่ เอ็กซ์เรย์สเปกโทรสโกปี โฟโตอิมิชชันสเปกโทรสโกปี
อัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรสโกปี อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี โฟโตลู
มิเนสเซนต์สเปกโทรสโกปี รามานสเปกโทรสโกปี อะตอมมิคฟอร์ซไมโค
รสโกปี สแกนนิงอิเล็กตรอนไมโครสโกปี ทรานซ์มิชชันอิเล็กตรอนไมโค
รสโกปี และเครื่องวัดสมบัติแม่เหล็กแบบสั่นตัวอย่าง

เพิ่มรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาฟิสิกส์นิวเคลียร์
และฟิสิกส์พลาสมาตามจุดเน้นของหลักสูตร

เพิ่มรายวิชาตามแนวทางการทาวิจัยและความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์ประจาหลักสูตรตาม
จุดเน้นในกลุ่มวิชาฟิสิกส์วสั ดุนาโน

- 85 รายวิชาหลักสูตรเดิม
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0209662 เทคนิคการสังเคราะห์วัสดุนาโน
3(3-0-6)
Nanomaterials Systersis Techniques
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุนาโน การสังเคราะห์วัสดุนาโน
ด้วยวิธีซอฟเคมิสทรี เคมิคอลเวเปอร์ ดีโพสิชัน วิธีเซรามิกวิธีเผาไหม้
วิธีการอาร์กและสกูลล์ ปฏิกิริยาที่ความดันสูง เมคคาโนเคมิสทรี โซโนเค
มิสทรี การใช้ไมโครเวฟ สเปรย์ไพโรไลซิส
0209663 เทคโนโลยีเมมเบรน
3(3-0-6)
Membrane Technology
จาแนกกระบวนการเมมเบรน วัสดุสาหรับผลิตเมมเบรน
การเตรียมเมมเบรน การศึกษาสมบัติของเมมเบรน การปรับปรุงผิวเมม
เบรน และการประยุกต์ใช้เมมเบรน
0209664 โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของผิวของแข็ง
3(3-0-6)
และรอยต่อ
Electronic Structure of Solid Surface and
Interface
ผลึกและโครงสร้างผลึก โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของผิว
ของแข็งและรอยต่อของพื้นผิว มวลยังผล พื้นผิวเฟอร์มิ ความหนาแน่น
ของพาหะ เทคนิคการวัดและวิเคราะห์โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
STM, LEEM, PEEM, PES และ ARPES เป็ น ต้ น และ บทความวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับสมบัติเชิงพื้นผิวของของแข็งและรอยต่อของพื้นผิว

มคอ.2 ปริญญาโท
เหตุผลการปรับปรุง
เพิ่มรายวิชาตามแนวทางการทาวิจัยและความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์ประจาหลักสูตรตาม
จุดเน้นในกลุ่มวิชาฟิสิกส์วสั ดุนาโน

เพิ่มรายวิชาตามแนวทางการทาวิจัยและความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์ประจาหลักสูตรตาม
จุดเน้นในกลุ่มวิชาฟิสิกส์วสั ดุนาโน

เพิ่มรายวิชาตามแนวทางการทาวิจัยและความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์ประจาหลักสูตรตาม
จุดเน้นในกลุ่มวิชาฟิสิกส์วสั ดุนาโน
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ไม่มี
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มคอ.2 ปริญญาโท

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0209665 ฟิสิกส์พื้นผิว
3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาตามแนวทางการทาวิจัยและความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์ประจาหลักสูตรตาม
Surface Physics
ผลึกวิทยาพื้นผิว อุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์สถิติของ จุดเน้นในกลุ่มวิชาฟิสิกส์วสั ดุนาโน
พื้ น ผิ ว โครงสร้า งทางอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์พื้ นผิ ว การสร้ า งใหม่ข องพื้นผิว
ระบบสุญญากาศระดับสูงยิ่ง วิธีการทดลองเพื่อศึกษาโครงสร้างพื้นผิว
โครงสร้างของชั้นที่ถูกดูดซับ ข้อบกพร่อง และการเปลี่ยนเฟสบนพื้นผิว
0209673 ชีวมวลและการแปรรูป
3(3-0-6)
Biomass and conversion
ชีวมวลที่จะใช้เป็นพลังงาน แหล่งชีวมวล การผลิตชีวมวล เพิ่มรายวิชาในกลุม่ พลังงานตามความเชี่ยวชาญ
การแปรรูปชีวมวลโดยกระบวนการความร้อน การสันดาปโดยตรง การ ของคณาจารย์
เปลี่ ย นชี ว มวลเป็ น ก๊ า ซเชื้ อ เพลิ ง กระบวนการไพโรไลซิ ส การผลิ ต
พลังงานระดับกาลังผลิตสูงจากชีวมวล และการผลิตเมทานอลจากชีว
มวล การแปรรูปชีวมวลโดยกระบวนการชีววิทยา การย่อยสลายแบบไม่
ใช้อากาศและผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ การประยุกต์ใช้ชีวมวลในชุมชน
และอุตสาหกรรม การควบคุมมลภาวะจากกระบวนการแปรรูปชีวมวล
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