
 
 
 
 
 

 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 



มคอ.2 
1 

 

 
รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาฟิสิกส์ 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
คณะ/โปรแกรมวิชา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 

หมวดที ่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย  : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ 

 ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of  Science in Physics 
 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (ฟิสิกส์) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of  Science (Physics) 
 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Physics) 
 

3.  วิชาเอก (ถ้ามี) 
ไม่มี 

 

4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ปี 
 5.2  ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
 5.3  ภาษาที่ใช้ 

 ภาษาไทย 
 5.4  การรับเข้าศึกษา 

 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างดี 
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 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  ไม่มี 
 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ 
 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 
  เปิดสอนภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2560 
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   
 ในการประชุมครั้งที่ 4 /2559  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559  
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   
 ในการประชุมครั้งที่.........../………..… เมื่อวันที่…………………………….. 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในปีการศึกษา 2561 (หลังเปิดสอน 2 ปี) 
 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 เนื่องจากวิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เข้าใจการท างานของทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราทั้งที่อยู่ในรูปของ
พลังงาน และวัตถุตั้งแต่ขนาดเล็กกว่าอะตอมจนกระทั่งในระดับจักรวาล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแม่เหล็กไฟฟูา 
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล ธรรมชาติของวัสดุ และสารกัมมันตรังสี ตลอดจนบรรยากาศรอบ ๆ โลก จนกระท่ังถึง 
ดวงดาว อวกาศ และจักรวาล ซึ่งในหลักสูตรได้บรรจุเนื้อหา หลักการ ทฤษฎี รวมถึงทักษะภาคปฏิบัติ       
การทดลองต่าง ๆ ทั้งในระดับต้น กลาง ถึงขั้นสูงไว้อย่างพอเพียง นอกจากนี้ยังจัดให้มีรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ส าคัญ เช่น ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่  12 สงขลา ศูนย์ อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ งตะวันออก ศูนย์วิทยาศาสตร์ เ พ่ือการศึกษา
นครศรีธรรมราช หอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ และหอดูดาวอ่ืน ๆ ที่สังกัดสถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ต าบลเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา ซึ่งจะเปิด
ท าการในปี พ.ศ. 2560 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ดังนั้นนักศึกษาที่ส าเร็จหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ จึงเป็นนักฟิสิกส์ที่สามารถ
ประกอบอาชีพได้หลากหลายสาขาอาชีพ เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ครู-อาจารย์ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ 
ด้านรังสีวิทยาในโรงพยาบาล นักอุตุนิยมวิทยา นักธรณีวิทยา พนักงานบริษัทฝุายช่างเทคนิคเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ ธุรกิจส่วนตัว ในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรืออุตสาหกรรมของภาคเอกชน ตลอดจนประกอบ
อาชีพอิสระ นอกจากนี้ยังสามารถที่จะน าไปใช้ในการพัฒนาระดับการศึกษาทางฟิสิกส์ ในระดับการเรียนรู้
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ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ปริญญาโทหรือมุ่งสู่ปริญญาเอก ในฟิสิกส์สาขาต่าง ๆ ได้ เช่น ฟิสิกส์ ฟิสิกส์
เครื่องเร่งอนุภาค สมุทรศาสตร์ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์สาขาพลังงาน นิวเคลียร์เทคโนโลยี ดาราศาสตร์ 
ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ วัสดุศาสตร์ นาโนฟิสิกส์ เป็นต้น 
 

9.  ช่ือ  นามสกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ วิชาเอก/
สาขาวิชา 

การส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 นายอนุมัติ เดชนะ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ด. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552 

M.Ed. Physics Osaka Kyuiku 
University,Osaka,Japan 

2543 

วท.ม. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2537 

กศ.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2529 

2 นายธนพงศ์ พันธุ์ทอง 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2558 

2547 

2538 

3 นายวัฒนา เดชนะ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วยศาตราจารย ์ วท.ม. 

กศ.บ. 

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2536 

2528 

4 นายศราวุฒิ ชูโลก 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
ค.บ. 

ฟิสิกส ์
ฟิสิกส ์

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
สถาบันราชภฏัสงขลา 

2553 
2546 

5 นางสาวมูรณี ดาโอะ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
วท.บ. 

ฟิสิกส ์
ฟิสิกส ์

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

2553 
2550 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นแบบเศรษฐกิจทุนนิยมอาทิ การเปิดเศรษฐกิจเสรี  ท าให้เกิด                      
การแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จะเห็นได้จากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน                  
ของประเทศ รายได้ประชาชาติต่อหัว ซึ่งระบบเศรษฐกิจแบบนี้จ าเป็นต้องอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                
และที่ส าคัญจะต้องเป็นนวัตกรรม  เพ่ือเป็นปัจจัยในการพัฒนา และเพ่ิมศักยภาพของผลผลิต เพ่ือท าให้เกิด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ ในขณะที่ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้
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ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ไม่สูงมากนัก ดังนั้นการพัฒนาระดับ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้กับทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จึงเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
ตามกรอบแนวคิดและหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564)        
เพ่ือการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสภาพ
การแข่งขันสูงทางเศรษฐกิจได้ จึงเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญ  
 หากพิจารณาในเชิงลึกแล้ว การที่จะได้มาซึ่งเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่ เป็นนวัตกรรม                
ในเชิงเศรษฐกิจแล้วจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีรากฐานที่ดี การศึกษาพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ คือ การ
วางรากฐานที่ดีและเป็นสิ่งส าคัญอันดับแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์  (Pure Science) 
เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ในทางปฏิบัติถือว่าเป็นการวิจัยพ้ืนฐาน (Basic Research) เพ่ือให้
มีความรู้ ความเข้าใจถึงธรรมชาติของสิ่งที่เราต้องการที่จะรู้โดยไม่ค านึงถึงการลงทุนทางธุรกิจ ความรู้ต่าง ๆ 
เหล่านี้เมื่อน ามาใช้เป็นส่วนประกอบ เพ่ือก่อให้เกิดเป็นประโยชน์ตามความต้องการของมนุษย์แล้ว ก็จะเป็น
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) ผลลัพธ์ที่ได้เช่น จากความรู้ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิค กระบวนการ ที่ฝัง
ไว้แล้ว (Embedded) อยู่ใน เครื่องยนต์กลไก คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
บ้านเรือนและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งเราเรียกว่าเทคโนโลยี ถ้าเป็นความคิดใหม่ๆ อุปกรณ์หรือวิธีการใหม่ ๆ 
จะจัดเป็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือนวัตกรรม (Innovation)  ซึ่งควรเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากทรัพยากร บริบท
ทางสังคมและประเทศชาติของเราเอง อาจจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ซึ่งสามารถจับต้องได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจและสังคมโดยตรง หากสามารถด าเนินการได้อย่างนี้ กล่าวได้ว่าเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งแน่นอน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน จ าเป็นอย่างยิ่งต้องด าเนินการจัดการศึกษาตามล าดับขั้นและแนวทางที่กล่าวมาข้างต้น     
จึงจะท าให้ได้ผลผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าน าพาท้องถิ่นและประเทศชาติในยุคโลกาภิวัตน์ได้ หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่ งว่ าวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์  คือ รากฐานของการพัฒนาพัฒนาอย่างยั่ งยืน  (Sustainable 
development) ที่แท้จริง  
 ส าหรับสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจในปัจจุบันแล้ ว ศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์ถือว่า             
ส าคัญมากเป็นรากฐานของการพัฒนาของวิทยาศาสตร์ทุกสาขา เช่นกรณีคณิตศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือ
ทางฟิสิกส์ ปัญหาทางฟิสิกส์จะก่อให้เกิดการพัฒนาทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ ตัวอย่างคือการพัฒนาวิชาแคลคูลัส
โดยนักฟิสิกส์ชื่อนิวตัน เพ่ือน ามาแก้ปัญหาในวิชากลศาสตร์ เป็นต้น กรณีเครื่องมือวัด เครื่องมือวิเคราะห์ 
หลัก ๆ ระดับสูงที่ส าคัญส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ที่ใช้ในศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็น ชีววิทยา เคมี วิทยาศาสตร์
ประยุกต์อ่ืน ๆ การแพทย์ วิศวกรรมหรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะมาจากการพัฒนาโดยอาศัย                  
ทฤษฎี หลักการ ทางฟิสิกส์เกือบทั้งสิ้น แน่นอนการงานหน้าที่ทางด้านฟิสิกส์ นอกจากจะเป็นงานทางด้าน
ฟิสิกส์โดยตรงแล้วยังเกี่ยวโยงกับงานทุกสาขาอาชีพด้วย ดังนั้นการจัดการศึกษาทางด้านฟิสิกส์จึงมีความ
จ าเป็นและส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาทางเศรษฐกิจในปัจจุบันทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศ  
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11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ปัจจุบันการศึกษาเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาประเทศโดยคาดหวังให้เป็นรากฐานส าคัญในการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นส่วนช่วยในการเพ่ิมความเท่าเทียมในสังคมและเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอาชีพ 
ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ทั่วโลกก าลังเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นประเทศ            
ที่พัฒนาแล้วหรือก าลังพัฒนา ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกันมากขึ้น อีกทั้งประเทศ
ไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน มีจุดมุ่งหมายส าคัญร่วมกันในการยกระดับการ
แข่งขันของภูมิภาค การร่วมแบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนามาตรฐานทางการศึกษา
ร่วมกันของสถาบันการศึกษาในภูมิภาค และการรับรองระบบเทียบหน่วยการเรียนระหว่างกันและกัน จะ
น าไปสู่การขยายโอกาสทางการศึกษาของบุคลากรในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมให้ผู้ที่
อยู่ในวัยเรียนให้มีทักษะส าหรับการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน*(Student outcomes) จากการจัดการศึกษา  
มี 3 ด้าน คือ 1) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 4Cs (Critical thinking, Communication, 
Collaboration, Creativity)  จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการท างานที่มีความซับซ้อน
มากขึ้นในปัจจุบัน 2) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้ เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิด                 
อย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน 3) ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ
ในการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบันให้ประสบความส าเร็จ ผู้เรียนจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่ส าคัญคือ                 
ความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม
การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิตและความรับผิดชอบ 

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21”  
โดยผู้สอนเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และเป็นผู้อ านวยความสะดวก 
(Facilitator) ในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพ้ืนฐาน (Problem – Based Learning, PBL) ของผู้เรียน     
ดังนั้นมหาวิทยาลัย ในศตวรรษที่ 21 ต้องสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะส าหรับ               
การด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ มุ้งเน้นสร้างความเชี่ยวชาญตามความ
ถนัด ตามความสนใจให้เกิดกับผู้เรียน และมองเห็นเส้นทางชีวิตในอนาคต เพ่ือวางแผนในการศึกษาต่อหรือเข้า
สู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ 

ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ได้ด าเนิน
ออกแบบโครงสร้างของหลักสูตรเป็นหมวดหมู่ได้ 3 หมวดวิชาประกอบด้วย 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมี 3    
กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    
และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) หมวดวิชาเฉพาะมี 2 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาแกน และกลุ่มวิชา
เฉพาะด้าน 3) หมวดวิชาเลือกเสรี รวมหน่วยการเรียนทั้งหมดเป็น 131 และสอดคล้องกับ มคอ. 1 ตาม

*  P21's Framework for 21st Century Learning, http://www.p21.org/our-work/p21-framework, 
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ก าหนดของ สกอ. จากรายละเอียดของหมวดหมู่ของกลุ่มวิชา จะเห็นว่าลักษณะโดยรวมของหลักสูตรได้
จัดเตรียมไว้อย่างสมบูรณ์ เพ่ือให้เกิดการสนับสนุนและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้นักศึกษาที่ได้รับการ
จัดการเรียน ตามหลักสูตรนี้ มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ พ่ึงประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและในโลกอนาคต 
 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร (ปรับปรุงหลักสูตร) 
 ปัจจุบันมีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ท าให้ต้องมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในด้านวิชาการให้สอดคล้องกับลักษณะการท างานและความต้องการ              
ทางเศรษฐกิจ โดยจากรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 
2559พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตเห็นว่าผู้ที่จบหลักสูตรนี้แล้ว จะมีงานท าเพราะบัณฑิตสามารถน าความรู้มาประยุกต์               
ให้เข้ากับงานที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังพบว่า เนื้อหาหลายๆ รายวิชายังตรงกับความต้องการขององค์กร เช่น 
ความรู้ด้านดาราศาสตร์ ด้านอุตุนิยมวิทยา ด้านอิเล็กทรอนิกส์ และด้านรังสีวิทยา อย่างไรก็ตามเมื่อน าข้อมูล
หลายด้านมาประมวลเพ่ิมเติม เช่น จากการสัมภาษณ์ศิษย์เก่าที่เข้าท างานแล้ว ค าชี้แนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
เฉพาะสาขา และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า เนื้อหาบางรายวิชายังไม่ครบถ้วนตามความต้องการ
อย่างแท้จริง หลายหน่วยงานต้องการภาคปฏิบัติเพ่ิมขึ้น เช่น ทางด้านอิเล็กทรอนิคส์ บางหน่วยงาน เช่น 
อุตุนิยมวิทยา รังสีทางการแพทย์ ต้องการรายวิชาความรู้พ้ืนฐานที่เหมาะสมเพ่ือเข้าไปท างานในระยะต้น ๆ 
เท่านัน้ แต่ส่งเข้าฝึกอบรมเพ่ิมเติม หรือมุ่งเข้าสู่การศึกษาความรู้เฉพาะทางในภายหลัง  จึงเหตุผลท าให้มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในด้านวิชาการของบัณฑิตให้สอดคล้องกับ
ลักษณะความต้องการของการท างานและเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชาฟิสิกส์  
 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 ในการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 นี้ ได้ท าการพัฒนาโดย
พิจารณาโครงสร้างของหลักสูตร รายละเอียดแต่ละรายวิชา และธรรมชาติของสาขาวิชา คู่ขนานกับความ
สอดคล้องของพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดังนี้ 1) จัดการศึกษาที่หลากหลาย ผลิตบัณฑิต และพัฒนา
บุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและคุณธรรม 2) บริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
ให้เข้มแข็งบนฐานของการมีส่วนร่วม 3) วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างสม องค์ความรู้ใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้                
ของท้องถิ่น และ 4) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
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13.  ความสัมพนัธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่ 
 เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/โปรแกรมวิชาอื่นหรือต้องเรียนจากคณะ/โปรแกรมวิชาอื่น) 
 13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต มี 3 กลุ่มวิชาได้แก่ 
  (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
  (3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
             13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน รายวิชา การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต 
  13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
  รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัย สามารถเลือกเรียนได้ตาม                 

ความสนใจในหมวดวิชาเลือกเสรี 
 13.3  การบริหารจัดการ 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานรายวิชาทุกรายวิชากับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา
ในการพิจารณารายวิชาด้านเนื้อหาสาระ การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล เพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมายและสอดคล้องกับมาตรฐานและผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ฟิสิกส์ 
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หมวดที ่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 

มีคุณธรรม น าวิชาการ  สู่ความก้าวหน้าทางฟิสิกส์ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 1.2  ความส าคัญของหลักสูตร 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นหลักสูตรที่จะผลิตบัณฑิตที่มีโลกทัศน์กว้าง                 
มีภูมิปัญญา และทักษะอาชีพด้านวิทยาศาสตร์  ที่สนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและประเทศรวมทั้ง              
มีคุณธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 
 1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.3.1  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ความสามารถทางฟิสิกส์ ที่สอดคล้องกับความก้าวหน้า                    
ทางวิทยาศาสตร์ และความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 
  1.3.2  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีพ้ืนฐานความรู้ในการพัฒนาตนเองหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 1.3.3  เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีโลกทัศน์กว้าง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม   
 

2.  แผนพัฒนา/ปรับปรุง 
 คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 4 ปี 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ให้มีมาตรฐาน  

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากล 
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

ปรับปรุ งหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม 

ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้ อ งการของผู้ ประกอบการด้ าน
วิทยาศาสตร์ 

 

1. รายงานผลการประ เมินความ               
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของสถาน
ประกอบการ 
2. ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้ 
ความสามารถในการท างานของบัณฑิต 
โดยเฉลี่ยในระดับดี 

พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
บริการวิชาการให้มีประสบการณ์จาก
การน าความรู้ไปปฏิบัติงานจริง 

สนับสนุนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และให้ท างานบริการวิชาการแก่
บุคคลภายนอก 

ปริมาณงานบริการวิชาการต่ออาจารย์
ในหลักสูตร 
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หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ 
  ระบบทวิภาค  โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาที่ 1 และ      
ภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  15 สัปดาห์ เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด 2 ระบบการศึกษา 
(ภาคผนวก ก) 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  การจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนสามารถจัดได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการประจ า
หลักสูตร โดยภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

- ไม่มี 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 

 

 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
2.2.2  มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วย      

การจดัการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด 1 การรับนักศึกษา (ภาคผนวก) 
 

 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 2.3.1  มีทักษะความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ 
 2.3.2  ใช้ภาษาไทยเพ่ือการเขียน และการสื่อสารไม่เหมาะสม 
 2.3.3  การปรับตัวในการเรียนอุดมศึกษา ซึ่งเน้นระบบการเรียนรู้และจัดการตนเอง 
 

 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1  จัดการเรียนปรับพื้นฐานก่อนเข้าศึกษาจริงในรายวิชาหรือเนื้อหาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 2.4.2  จัดกิจกรรมกลุ่ม นันทนาการ สนุกกับภาษาไทย เพ่ือเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาก่อนเข้าศึกษา 
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2.4.3  จัดปฐมนิเทศซึ่งเน้นระบบการเรียนรู้และจัดการตนเอง ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และ

สาขาวิชา จัดประชุมผู้ปกครอง จัดระบบการศึกษา แนะแนว การให้ค าปรึกษา นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ที่
ปรึกษาจากสาขาวิชาและคณะคอยดูแลประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา 

 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  5 ปี 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปีที่  1 40 40 40 40 40 

ชั้นปีที่  2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีที่  3 - - 40 40 40 

ชั้นปีที่  4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
จ านวนนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษา - - - 40 40 

 

 2.6  งบประมาณตามแผน 
  ใช้งบประมาณเงินรายได้และรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ตามรายละเอียดดังนี้ 

รายการ 
งบประมาณ  (บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1. งบประมาณเงินรายได้      
 - ค่า FTES ต่อป ี 20.00 48.89 91.11 112.22 112.22 
 - ค่าหัวจริงต่อป ี 1966.67 2038.89 2140.74 2111.81 2111.81 

 - จ านวนนักศึกษา ปริญญาตรี (คน) 40 80 120 160 160 
รวม 78,666.67 163,111.11 256,888.89 337,888.89 337,888.89 

2.  งบประมาณรายจ่าย      
 - ค่าหัวจริงต่อป ี 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 

 - จ านวนนักศึกษา ปริญญาตรี (คน) 40 80 120 160 160 
รวม 120,000.00 240,000.00 360,000.00 480,000.00 480,000.00 

 
 

 2.7  ระบบการศึกษา 
    แบบชั้นเรียน 
    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
    แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
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    อ่ืนๆ (ระบุ) 
 

 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการเทียบโอน 

ผลการเรียน  พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก) 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลักสูตร 

3.1.1  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร   

    โครงสร้างหลักสูตร  แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้ 

 1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
        บังคับเรียน  9 หน่วยกิต 
        เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
  1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
        บังคับเรียน  3 หน่วยกิต 
        เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
     
  1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
        บังคับเรียน  3 หน่วยกิต 
        เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 2)  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชาแกน    25 หน่วยกิต 
  2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า 70 หน่วยกิต 
       2.2.1  วิชาเฉพาะด้านบังคับ    36 หน่วยกิต 
       2.2.2  วิชาเฉพาะด้านเลือก   ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต 
       2.2.3  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   8 หน่วยกิต 
 3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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3.1.3  รายวิชา 
 1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
  1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
บังคับเรียน  9  หน่วยกิต   
 GEL0101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

Thai for Communication 
3(3-0-6) 

 GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน     
English for Today’s World 

3(3-0-6) 

 GEL0202  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน     
English at Work 

3(3-0-6) 

เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้  
 GEL0301 ภาษามาเลย์เพ่ือการสื่อสาร     

Malay for Communication 
3(3-0-6) 

 GEL0302  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร     
Indonesian for Communication 

3(3-0-6) 

 GEL0303 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร      
Burmese for Communication 

3(3-0-6) 

 GEL0304  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร      
Chinese for Communication 

3(3-0-6) 

 GEL0305 ภาษาญี่ปุุนเพ่ือการสื่อสาร      
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

 GEL0306 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร     
Korean for Communication 

3(3-0-6) 

  1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 GEH0401 วิถีลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา      

Songkhla Lake Basin Living 
 

3(3-0-6) 

เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้  
 GEH0402 ปรัชญาและศาสนา      

Philosophy and Religions 
3(3-0-6) 

 GEH0403 มนุษย์กับความงาม      
Human and Aesthetics 

3(3-0-6) 
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 GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน     
Human Behavior and Self-Development 

3(3-0-6) 

 GEH0405 มนุษย์กับความเปลี่ยนแปลง     
Man and  Changing World 

3(3-0-6) 

 GEH0406 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้      
Information for Learning 

3(3-0-6) 

 GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต    
Fundamental Law for Quality of Life 

 3(3-0-6) 

 GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมน าชีวิตพอเพียง     
Moral Principles Leading to Self Sufficiency 

3(3-0-6) 

 GEH0409 วิถีอาเซียน       
ASEAN Ways 

3(3-0-6) 

    

  1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต 
บังคับเรียน  3  หน่วยกิต   
 GES0501 วิเคราะห์การคิด       

Thinking Analysis 
3(2-2-5) 

เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้  
 GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม      

Life and Environment  
3(3-0-6) 

 GES0503  ชีวิตกับเทคโนโลยี       
Life and Technology 

3(2-2-5) 

 GES0601  เกษตรเพื่อชีวิต       
Agriculture for Life 

3(3-0-6) 

 GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น     
Introduction to Food and Nutrition 

3(3-0-6) 

 GES0702  การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ     
Integrated Health Care  

3(2-2-5) 

 GES0801 งานช่างในชีวิตประจ าวัน      
Jobs on a Daily Basis 
 
 

3(2-2-5) 
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 2)  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต 
  2.1  กลุ่มวิชาแกน  25 หน่วยกิต 
 4131010 ฟิสิกส์ 1 

Physics I 
3(3-0-6) 

 4131011 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
Physics Laboratory  I 

1(0-3-2) 

 4131012 ฟิสิกส์ 2 
Physics II 

3(3-0-6) 

 4131013 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2  
Physics Laboratory II 

1(0-3-2) 

 4134715 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์  
Mathematical  Physics   

3(3-0-6) 

 4211111 เคมีพ้ืนฐาน  
Fundamental Chemistry 

3(3-0-6) 

 4211112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน  
Fundamental Chemistry Laboratory 

1(0-3-2) 

 4331111 ชีววิทยาพ้ืนฐาน  
Fundamental  Biology 

3(3-0-6) 

 4331112 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน  
Fundamental  Biology Laboratory 

1(0-3-2) 

 4571411 แคลคูลัส 1  
Calculus I 

3(3-0-6) 

 4571412 แคลคูลัส 2  
Calculus II 

3(3-0-6) 

    
  2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 70 หน่วยกิต 
   2.2.1  วิชาเฉพาะด้านบังคับ  36 หน่วยกิต 
 4132107 กลศาสตร์คลาสสิก 1 

Classical  Mechanics I 
3(3-0-6) 

 4132108 ปฏิบัติการกลศาสตร์คลาสสิก 1     
Classical  Mechanics Laboratory I 
 

1(0-3-2) 
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 4132204 การสั่นและคลื่น  
Vibrations  and  Waves 

3(3-0-6) 

 4132205 ปฏิบัติการการสั่นและคลื่น  
Vibrations and Waves Laboratory 

1(0-3-2) 

 4132305 ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพ  
Thermal  Physics 

3(3-0-6) 

 4132503 ฟิสิกส์แผนใหม่  
Modern Physics 

3(3-0-6) 

 4132504 ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่   
Modern Physics Laboratory 

1(0-3-2) 

 4133303 ฟิสิกส์เชิงสถิติ 
Statistical Physics 

3(3-0-6) 

 4133407 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟูา 1 
Electromagnetic Theory I 

3(3-0-6) 

 4133408 ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟูา 1     
Electromagnetic Laboratory I 

1(0-3-2) 

 4133504 กลศาสตร์ควอนตัม 1 
Quantum  Mechanics I 

3(3-0-6) 

 4133901 วิธีวิจัยทางฟิสิกส์ 
Research Methodology in Physics 

2(1-2-3) 

 4133902 วิจัยทางฟิสิกส์ 
Research in Physics 

2(0-6-3) 

 4134719 ภาษาอังกฤษส าหรับฟิสิกส์  
English for Physics    

3(3-0-6) 

 4134904 สัมมนาทางฟิสิกส์         
Seminar in Physics               

1(0-3-2) 

 3562201 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ 
New Venture Creation and Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

    

   2.2.2  วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต 
 4132109 กลศาสตร์คลาสสิก 2   

Classical Mechanics II 
3(3-0-6) 
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 4132206 เสียง 

Acoustics 
3(3-0-6) 

 4132306 ปฏิบัติการฟิสิกส์เชิงอุณหภาพ 
Thermal Physics Laboratory 

1(0-3-2) 

 4132404 อิเล็กทรอนิกส์ 1 
Electronics I 

3(2-2-5) 

 4132405 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์    
Digital  Electronics 

3(2-2-5) 

 4132406 อิเล็กทรอนิกส์ 2  
Electronics  II 

3(2-2-5) 

 4133202 ทัศนศาสตร์ 
Optics 

3(3-0-6) 

 4133409 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟูา 2  
Electromagnetic Theory II 

3(3-0-6) 

 4133410 ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟูา 2   
Electromagnetic Laboratory II 

1(0-3-2) 

 4133505 กลศาสตร์ควอนตัม  2   
Quantum Mechanics II 

3(3-0-6) 

 4133621 ดาราศาสตร์ 1 
Astronomy  I   

3(3-0-6) 

 4133622 ปฏิบัติการดาราศาสตร์  1  
Astronomical  Laboratory I   

1(0-3-2) 

 4133623 ธรณีวิทยา  1 
Geology  I 

3(3-0-6) 

 4133624 ปฏิบัติการธรณีวิทยา 1 
Geological  Laboratory  I 

1(0-3-2) 

 4133625 อุตุนิยมวิทยา 1 
Meteorology  I 

3(3-0-6) 

 4133626 ปฏิบัติการอุตุนิยมวิทยา 1  
Meteorological  Laboratory  I 

1(0-3-2) 

 4133627 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก 
Earth  Science 

3(3-0-6) 
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 4133628 วิทยาศาสตร์พลังงาน 
Energy Science 

3(3-0-6) 

 4133629 สมุทรศาสตร์ 
Oceanography   

2(1-2-3) 

 4134407 ดิจิทัลและการเชื่อมต่อ 
Digital and Interfacing 

3(2-2-5) 

 4134408 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Circuits Design 

3(2-2-5) 

 4134409 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ 
Electronics Instrumentation 

3(2-2-5) 

 4134509 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1      
Nuclear Physics I 

3(3-0-6) 

 4134510 ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1  
Nuclear Physics Laboratory  I   

1(0-3-2) 

 4134511 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 2 
Nuclear Physics  II   

3(3-0-6) 

 4134512 รังสีวิทยา 
Radiology 

3(3-0-6) 

 4134513 สเปกตรัมอะตอม 
Atomic Spectra 

3(3-0-6) 

 4134514 การวิเคราะห์ผลึกด้วยรังสีเอกซ์ 
X-rays Crystallography   

3(3-0-6) 

 4134606 ดาราศาสตร์  2 
Astronomy  II   

3(3-0-6) 

 4134607 ธรณีวิทยา  2 
Geology  II 

2(1-2-3) 

 4134608 อุตุนิยมวิทยา 2  
Meteorology  II 

3(3-0-6) 

 4134711 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานฟิสิกส์ 
Computer Application in Physics   

3(2-2-5) 

 4134712 การผลิตอุปกรณ์ทางฟิสิกส์ 
Construction of Physics Apparatuses 

3(2-2-5) 
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 4134713 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 

Solid State Physics 
3(2-2-5) 

 4134714 ฟิสิกส์เชิงวัสดุ   
Materials Physics 

3(3-0-6) 

 4134716 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
Geographic Information  System 

3(2-2-5) 

 4134717 การรับรู้/การส ารวจระยะไกล 
Remote Sensing   

3(2-2-5) 

 4134718 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ 
Special Topic in Physics   

3(3-0-6) 

    

   2.2.3  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  8 หน่วยกิต 
                  โดยเลือกแบบใดแบบหนึ่ง ดังต่อไปนี้   
 แบบท่ี 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
 4134803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ 

Preparations for Field Experience in Physics  
2(1-2-3) 

 4134804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์   
Field Experience in Physics 

6(540) 

 แบบท่ี 2 สหกิจศึกษา  
 7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา            

Cooperative Education Preparation 
2(90) 

 7000490 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

6(640) 

   
 

 

 3)  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน

มาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จของหลักสูตร 
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ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวิชาและหน่วยกิตที่ใช้ในหลักสูตร 
  เลขรหัสประจ ารายวิชา  ประกอบด้วยเลข 7 หลัก  มีความหมายดังนี้ 
   เลขรหัส 3 ตัวแรก  หมายถึง  หมวดวิชาและหมู่วิชา 
   เลขรหัส  ตัวที่ 4  หมายถึง  ชั้นปี  หรือระดับความยากง่าย 
   เลขรหัส  ตัวที่ 5  หมายถึง  ลักษณะเนื้อหาวิชา 
   เลขรหัส  ตัวที่ 6,7   หมายถึง  ล าดับก่อนหลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   เลขรหัสตัวที่ 5  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาไว้ ดังนี้ 

0 ฟิสิกส์พื้นฐาน 413-0- - 
1 กลศาสตร์ 413-1- - 
2 คลื่น เสียง แสง  และทัศนศาสตร์ 413-2- - 
3 อุณหพลศาสตร์  และฟิสิกส์เชิงสถิติ 413-3- - 
4 ไฟฟูา  แม่เหล็ก  และอิเล็กทรอนิกส์ 413-4- - 
5 ฟิสิกส์แผนใหม่   ฟิสิกส์ควอนตัม  และฟิสิกส์นิวเคลียร์ 413-5- - 
6 วิทยาศาสตร์โลก 413-6- - 
7 ฟิสิกส์ประยุกต์ 413-7- - 
8 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 413-8- - 
9 โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ การศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 413-9- - 

 ความหมายของจ านวนหน่วยกิต 
  ตัวอย่างเช่น  3(3-0-6) 
   เลขตัวที่  1 หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตรวม 
   เลขตัวที่  2 หมายถึง  จ านวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่  3 หมายถึง  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่  4 หมายถึง  จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์  

1 2 3 4 5 6 7 

ล าดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหาวิชา 

ชั้นปีหรือระดับความยากง่าย 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 
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   3.1.4  แผนการศึกษา 

ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป GE xxxxx เลือกเรียน 9 
หมวดวิชาเฉพาะ    

กลุ่มวิชาแกน 4131010 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาแกน 4131011 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-2) 
กลุ่มวิชาแกน 4571411 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 16 

 
 

ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป GE xxxxx เลือกเรียน 9 
หมวดวิชาเฉพาะ    

กลุ่มวิชาแกน 4131012 ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาแกน 4131013 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-2) 
กลุ่มวิชาแกน 4331111 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาแกน 4331112 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 1(0-3-2) 

กลุ่มวิชาแกน 4571412 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 20 
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ปีท่ี  2  ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป GE xxxxx เลือกเรียน 9 

หมวดวิชาเฉพาะ    

กลุ่มวิชาแกน 4211111 เคมีพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
กลุ่มวิชาแกน 4211112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1(0-3-2) 

วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4132107 กลศาสตร์คลาสสิก 1 3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4132108 ปฏิบัติการกลศาสตร์คลาสสิก 1 1(0-3-2) 
วิชาเฉพาะด้านเลือก xxxxxxx เลือกเรียน 3 

รวมหน่วยกิต 20 

 
 

ปีท่ี  2  ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป GE xxxxx เลือกเรียน 3 
หมวดวิชาเฉพาะ    

วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4132204 การสั่นและคลื่น 3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4132205 ปฏิบัติการการสั่นและคลื่น 1(0-3-2) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4132305 ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพ 3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะด้านเลือก xxxxxxx เลือกเรียน 7 

รวมหน่วยกิต 17 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



มคอ.2                                                            22                                                         

 
ปีท่ี  3  ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะ    

กลุ่มวิชาแกน 4134715 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4133407 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟูา 1 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4133408 ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟูา 1 1(0-3-2) 

วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4134719 ภาษาอังกฤษส าหรับฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะด้านเลือก xxxxxxx เลือกเรียน 4 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรียน 3 

รวมหน่วยกิต 17 
 
 

ปีท่ี  3  ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ   
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4133504 กลศาสตร์ควอนตัม 1 3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4132503 ฟิสิกส์แผนใหม่ 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4132504 ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่ 1(0-3-2) 

วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4133303 ฟิสิกส์เชิงสถิติ 3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4133901 วิธีวิจัยทางฟิสิกส์ 2(1-2-3) 
วิชาเฉพาะด้านเลือก xxxxxxx เลือกเรียน 6 

รวมหน่วยกิต   18 
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ปีท่ี  4  ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4134904 สัมมนาฟิสิกส์ 1(0-3-2) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4133902 วิจัยทางฟิสิกส์ 2(0-6-3) 
วิชาเฉพาะด้านเลือก xxxxxxx เลือกเรียน 6 

วิชาเฉพาะด้านบังคับ 
 

3562201 การสร้างธุรกิจใหม่ และการเป็น
ผู้ประกอบการ 

3(3-0-6) 

วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

4134803 
 

หรือ 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
ฟิสิกส์* 
หรือ 

2(1-2-3) 
 

วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา** 2(90) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรียน 3 
รวมหน่วยกิต  17 

 
 
 

ปีท่ี  4  ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ           

4134804 
หรือ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์* 
หรือ 

6(540) 
 

วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ           

7000490 สหกิจศึกษา** 6(640) 

รวมหน่วยกิต 6 
หมายเหตุ *   ส าหรับนักศึกษาที่เลือกไม่เลือกโครงการสหกิจศึกษา 
   **  ส าหรับนักศึกษาที่เลือกโครงการสหกิจศึกษา 
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  3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
    3.1.5.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
       3.1.5.1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

 

น (ท-ป-อ) 

GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
Thai for Communication  

3(3-0-6) 
 

 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และ
การเขียน  ให้มีความรอบรู้และสามารถใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมตามบริบททางสังคม  และวัฒนธรรมไทย 

Study and practice skills in listening, speaking, reading and 
writing in Thai for the daily life communication appropriately in 
various Thai contexts. 

 

 

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน     
English for Today’s World 

3(3-0-6) 

 พัฒนาผู้เรียนให้ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพ่ือประยุกต์ใช้ ในการศึกษาและ                   
การด ารงชีวิตในโลกปัจจุบัน 

Develop learners in using English as a medium to access 
and retrieve information for education and daily life applications. 

 

 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน   
English at Work 

3(3-0-6) 

 ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทของการท างาน  และสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการหางาน  สมัครงาน  สัมภาษณ์งาน  และบริบทอ่ืนๆของ
การท างาน 

Practice English skills in work-related contexts. Make use 
of English for job seeking, job applying, job interviewing, and 
other work-related contexts. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

 

น (ท-ป-อ) 

GEL0301 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร    
Malay for Communication 

3(3-0-6) 

 การฝึกทักษะด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน  โดยเน้น
ทักษะการฟังและการพูดส าหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางด้าน
วัฒนธรรม  เพื่อการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

Study and practice skills in listening, speaking, reading and 
writing in Malay, focusing on listening and speaking for daily 
communication and  promoting the understanding of Thai and 
Malay cultures.  

 

GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร    
Indonesian for Communication 

3(3-0-6) 

 การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด  การอ่าน  และการเขียน  โดยเน้น
ทักษะการฟังและการพูดส าหรับการสื่อสาร  สอดแทรกบริบททางด้าน
วัฒนธรรมอินโดนีเซียเพื่อการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

Study and practice skills in listening, speaking, reading and 
writing in Indonesian, focusing on listening and speaking for daily 
communication and  promoting the understanding of Thai and 
Indonesian cultures.  

 

 

GEL0303 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 
Burmese for Communication 

3(3-0-6) 

 การฝึกทักษะด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียนภาษาพม่า  
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดส าหรับการสื่อสาร ในชีวิตประจ าวัน 

Study and practice skills in listening, speaking, reading and 
writing in Burmese, focusing on listening and speaking for daily 
life. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

 

น (ท-ป-อ) 

GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    
Chinese for Communication  

3(3-0-6) 

 เรียนรู้ระบบสัทอักษรจีน  วิธีการเขียนอักษรจีน  ฝึกทักษะฟัง  พูด  อ่าน  
เขียนภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน  เรียนรู้การศึกษาค้นคว้าภาษาจีน ด้วยตนเองผ่าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่  พร้อมทั้งเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทย
จีน 

Study and practice basic structure of Mandarin Chinese with an 
emphasis on developing listening, speaking, reading and writing skills with 
application to a number of familiar everyday topics. Enhance learner 
autonomy through technology. Learn about culture and develop inter 
cultural awareness. 

 

 

GEL0305 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร    
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

 ฝึกทักษะการใช้ภาษาญี่ปุุน โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด เพ่ือการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน  และเสริมสร้างความเข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างไทย
และญี่ปุุน 

Study and practice skills in Japanese, focusing on listening and 
speaking for daily communication and promoting the understanding of 
Thai and Japanese cultures. 

 

GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 
Korean for Communication 

3(3-0-6) 

 การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลี 
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดส าหรับการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

Study and practice skills in listening, speaking, reading and 
writing in Korean, focusing on listening and speaking for daily life. 
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        3.1.5.1.2    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

 

น (ท-ป-อ) 

GEH0401 วิถีลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา    
Songkhla Lake Basin Living 

3(3-0-6) 

 ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิ เวศ สั งคม  
เศรษฐกิจ  วัฒนธรรมและวิถีชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ
พระราชด าริ  รวมทั้งสร้างจิตสาธารณะ  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
หน้าที่พลเมือง 

History, physical characteristics, ecology, society, economy, 
cultures, and ways of life of Songkhla lake. Sufficiency economy 
and Royal Project. Educate students to have public mind, 
virtues, ethics, and civic duties. 
 

 

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา     
Philosophy and Religions 
  ความหมาย องค์ประกอบ การวิเคราะห์ปัญหาของปรัชญาและศาสนา  
สาขาของปรัชญา  ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างปรัชญาและ
ศาสนา คุณค่าท่ีแท้จริงของปรัชญาและศาสนา หลักค าสอนของศาสนาต่างๆ 
น าหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล  ครอบครัว  สังคม  
เพ่ือให้เกิดสันติภาพและสันติสุข 
  Analytical elements of philosophy and religions, the 
relations between philosophy and religions, the real value of 
philosophy and religions, teachings and philosophical concepts 
of different  school of philosophy and religions for peace of life 
and peaceful societies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

 

น (ท-ป-อ) 

GEH0403 มนุษย์กับความงาม    
Human and Aesthetics 
  แนวคิดทฤษฎีความงามเบื้องต้น  องค์ประกอบทางศิลปะ  ดนตรี  
และศิลปะการแสดง  การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  Concept and theory of beauty, aesthetic elements in 
painting, music and performing arts, beauty in daily life. 
 

3(3-0-6) 

GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน    
Human Behavior and Self-Development 
  การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์การเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน  การพัฒนาตน
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีทักษะชีวิต  ส านึกในความเป็นพลเมืองไทย สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับ
บุคคลในพหุวัฒนธรรม เพ่ือการอยู่ร่วมกัน การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความสุข 
  The study of human behaviors, self-realization and self-
development, physical, mental, emotional and social Self-
discipline, self and social responsibility with public mind, life-
skills, awareness of Thainess, good relation in multicultural 
societies in order to work together efficiently and happily. 
 

3(3-0-6) 

GEH0405 มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง    
Man and Changing World 
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลกและมนุษย์  โลกทัศน์ในการติดตาม การ
เปลี ่ยนแปลงของโลก  เน ้นความเป็นไทยและการเปลี ่ยนแปลงใน
สังคมไทย แนวคิดและกิจกรรม จิตสาธารณะ การด าเนินชีวิตบนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  General knowledge about human and the world he 
lives in, visions for the changing world emphasizing 
Thainess, ways of thinking and public minded activities 
based on the sufficiency economy philosophy.  
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

 

น (ท-ป-อ) 

GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้    
Information for Learning 
  ความหมาย  ความส าคัญ  และความต้องการสารสนเทศ  ทรัพยากร
สารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศ  กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  การ
ประเมินสารสนเทศ  การอ้างอิงและบรรณานุกรม  การน าเสนอสารสนเทศใน
รูปแบบต่างๆ โดยตระหนักถึงจริยธรรมสารสนเทศ  
  Meaning and significance of information, information 
sources, information resources, electronic information searching 
strategy, information evaluation, information ethics, citation and 
bibliography, information presentation in various forms. 

3(3-0-6) 

GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 
Fundamental Law for Quality of Life  
  วิวัฒนาการของกฎหมาย  สิทธิมนุษยชน  รัฐธรรมนูญและสิทธิ                 
ขั้นพ้ืนฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการ
ปูองกันการทุจริต 
  Evolution of the Law, human rights, constitutional Law and 
fundamental rights, emphasizing, on Laws related to student 
Life, and educate students to have virtue, morality, and 
corruption prevention. 
 

3(3-0-6) 

GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมน าชีวิตพอเพียง 
Moral Principles Leading to Self Sufficiency  
  ความหมายและคุณค่าของชีวิต หลักธรรมในการด ารงชีวิต การฝึกสติ 
สมาธิ การสร้างศรัทธาและปัญญา การน าหลักธรรมมาใช้ในการปูองกัน 
แก้ปัญหา และการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  Meaning of life, religious teachings for the wellness of life, 
mindedness and concentration, application of Self-Sufficiency 
principles in life. 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

 

น (ท-ป-อ) 

GEH0409 วิถีอาเซียน            
ASEAN Ways 
  พัฒนาการความร่วมมือของประชาคมอาเซียน สถานภาพและบทบาท
ของประชาคมอาเซียนในกระแสโลกในมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ทิศทางการปรับตัวของไทยในบริบทอาเซียนท่ามกลางกระแสโลก
จากฐานแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  Development of ASEAN Community, its status and role in 
the current world in politic, economic, social and cultural 
dimensions, self-adjustment of Thailand in ASEAN context and 
sustainable development. 

3(3-0-6) 

 

       3.1.5.1.3  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

 

น (ท-ป-อ) 

GES0501 วิเคราะห์การคิด     
Thinking Analysis 
  กระบวนการคิด  วิธีคิด  คณิตศาสตร์เพ่ือการตัดสินใจ  เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 
  Thinking process, ways of thinking, mathematics decision 
making, information technology for data analysis and presentation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 



31                                                            มคอ.2  
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

 

น (ท-ป-อ) 

GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม     
Life and Environment  
  ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน
รวมถึงการอนุรักษ์และเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือการปูองกันและควบคุม
มลพิษความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิตหลักการอนุรักษ์
พลังงานการศึกษาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบในสภาพธรรมชาติการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและภัยพิบัติทางธรรมชาติเพ่ือ
น าไปสู่แนวทางการวิเคราะห์สังเคราะห์เชื่อมโยงไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง 

Knowledge of environment in daily life, environmental 
preservation and technologies for the prevention and control of 
pollution, relations between energy and life, principle of energy 
conservation, Earth and Nature System, environmental changes 
and natural disasters, environmental solutions in real life. 
 

3(3-0-6) 

GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี      
Life and Technology 
  เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน ผลกระทบจากเทคโนโลยี ความมั่นคง 
จริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร์ 
  Technology in daily life, technology effects, security, ethics 
and computer laws. 
 

3(2-2-5) 

GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต     
Agriculture for Life 
  การเกษตรในชีวิตประจ าวัน เกษตรเพ่ือนันทนาการ เกษตรปลอดภัย 
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตร  
  Agriculture in daily life, agriculture for recreation, safe 
agriculture, revolution in agricultural technology. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

 

น (ท-ป-อ) 

GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น    
Introduction to Food and Nutrition 
  อาหารและโภชนาการ  ความต้องการพลังงานและสารอาหารของ
ร่างกาย  ภาวะโภชนาการ  การบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพที่ดี  สภาวะอาหาร
และโภชนาการในปัจจุบัน 
  Food and nutrition, nutrient requirements, nutritional 
status, food consumption for wellness, situation of food and 
nutrition. 
 

3(3-0-6) 

GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ  
Integrated Health Care  
 ความหมายและองค์ประกอบของสุขภาพ  การดูแลสุขภาพแบบ 
บูรณาการ  ด้านอาหาร  การออกก าลังกาย  และการจัดการความเครียด  
เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนการแก้ไขความเชื่อท่ีผิดทางด้านสุขภาพ 

Definition and composition of wellness, integrated health 
care nutrition, exercises and stress management, improvement 
of the quality of life and right views of wellness. 
 

3(2-2-5) 

GES0801 งานช่างในชีวิตประจ าวัน 
Jobs on a Daily Basis   
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่างพ้ืนฐาน  การบ ารุงรักษา
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟูาภายในบ้านและส านักงาน  ระบบสุขภัณฑ์  ระบบ  
แสงสว่าง  การต่อวัสดุ และการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ 
  Study and practice on the use of basic hand tools, the 
maintenance of electrical equipments in the home and office, 
the sanitary system, the lighting system, the materials linkage, 
and the value-added materials. 

3(2-2-5) 
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   3.1.5.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
     3.1.5.2.1  กลุ่มวิชาแกน 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

 

น (ท-ป-อ) 

4131010 ฟิสิกส์ 1 
Physics I 

3(3-0-6) 

 แนวคิดของฟิสิกส์ เวกเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ของ               
วัตถุ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุ
แข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่น คลื่นกลและคลื่นเสียง อุณหภูมิและ
ความร้อน สมบัติ เชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่  1 และกฎข้อที่  2                     
ของอุณหพลศาสตร์ 

Physics concepts, vector, kinematics, force and motion, 
work and energy, motion of particle, motion of rigid-body, fluid 
mechanics, vibration, mechanical and sound waves, heat and 
temperature, heat property of matter, first law and second law 
of thermodynamics. 

 

 

4131011 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
Physics Laboratory I 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 4131010  ฟิสิกส์ 1 หรือเรียนควบคู่กัน 

1(0-3-2) 

 ปฏิบัติการในเรื่อง เวกเตอร์ จลศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ของ             
วัตถุ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุ
แข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่น คลื่นกลและคลื่นเสียง อุณหภูมิและ
ความร้อน สมบัติ เชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่  1 และกฎข้อที่  2                   
ของอุณหพล-ศาสตร์ 

Experiment involving vector, kinematics, force and motion, 
work and energy, motion of particle, motion of rigid-body, fluid 
mechanics, vibration, mechanical and sound waves, heat and 
temperature, heat property of matter, first law and second law 
of thermodynamics. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

 

น (ท-ป-อ) 

4131012 ฟิสิกส์ 2 
Physics II 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 4131010  ฟิสิกส์  1 

3(3-0-6) 

 ไฟฟูาสถิต วงจรไฟฟูากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟูา ไฟฟูากระแสสลับ 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟูาและแสง แสงเชิงเรขาคณิตและเชิงกายภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่ 
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

Electrostatics, DC circuits, electromagnetics, alternating  
current, electromagnetic  waves  and  light, geometric  light and  
physical light, modern  physics and  nuclear  physics 

 

 

4131013 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
Physics Laboratory II 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4131011  ปฏิบัติการฟิสิกส์  1 

 4131012  ฟิสิกส์ 2  หรือเรียนควบคู่กัน 

1(0-3-2) 

 ปฏิบัติการในเรื่อง ไฟฟูาสถิต วงจรไฟฟูากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟูา 
ไฟฟูากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟูาและแสง แสงเชิงเรขาคณิตและ                  
เชิงกายภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

Experiment involving electrostatics, direct current, 
electromagnetic, alternative current, electromagnetic waves, 
optics, geometrical and physical optics, modern physics and 
nuclear physics 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

 

น (ท-ป-อ) 

4134715 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์  
Mathematical  Physics 

3(3-0-6) 

 ระบบพิกัด ตัวแปรเชิงซ้อน แคลคูลัสของเวกเตอร์ อินทิกรัลตามเส้น   
อินทิกรัลตามผิว ทฤษฎีบทไดเวอร์เจนซ์ ทฤษฎีบทของกรีน ทฤษฎีของ 
สโตกส์ ดีเทอร์มิแนนซ์ ระบบสมการเชิงเส้น ปัญหาค่าไอเกน อนุกรมก าลัง 
อนุกรมเทเลอร์ อนุกรมฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ฟังก์ชันพิเศษ 

Coordinate system, complex variables, calculus of vector, 
line  integral, surface integral, divergence theorem, Green’s 
theorem, Stokes’ theorem, determinant, systems of linear 
equations, eigenvalue problem, power series, Taylor series, 
Fourier   series, linear differential equations and special 
functions. 

 

 

4211111 เคมีพื้นฐาน 

Fundamental Chemistry 

3(3-0-6) 

 หลักพ้ืนฐานทางเคมี โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องต้น 

เคมีอินทรีย์ เบื้องต้น ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว สารละลาย 

ของแข็ง เคมีสิ่งแวดล้อม 

Fundamentals of chemistry. atomic structure, periodic table 

of elements, principles of chemical bonding, principles of 

organic chemistry stoichiometry, gases, liquids, solutions, solids, 

environmental chemistry. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

 

น (ท-ป-อ) 

4211112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 

Fundamental Chemistry Laboratory 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  4211111  เคมีพื้นฐาน หรือเรียนควบคู่กัน 

1(0-3-2) 

 เทคนิคเบื้องต้นในการปฏิบัติการเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

เคมี เทคนิคการใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน เทคนิคการแยกสารแบบต่าง ๆ การสกัด 

โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของสาร 

และการเตรียมสารละลาย 

Basic techniques in chemistry laboratory, chemical safety in 
laboratory, use of basic instruments, separation techniques, 
solvent extraction, paper chromatography, physical properties 
analysis of chemicals, preparation of solutions. 
 
 

 

4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน   
Fundamental Biology 

3(3-0-6) 

 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต สารประกอบเคมี                 
ในสิ่งมีชีวิต เซลล์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง โครงสร้าง
และหน้าที่ของพืชและสัตว์ พันธุศาสตร์ การคัดเลือกโดยธรรมชาติ การ
จ าแนกประเภทสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

Scientific methods, properties of organism, chemical 
substance in organism, cell, cellular respiration, photosynthesis, 
structure and function of plants and animals, genetics, natural 
selection, classification of organism, ecology and behavior. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

 

น (ท-ป-อ) 

4331112 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน  
Fundamental  Biology Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน  

หรือเรียนควบคู่กัน 

1(0-3-2) 

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์ สารเคมี     
ในสิ่งมีชีวิต เซลล์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง เนื้อเยื่อพืช
และสัตว์ การแบ่งเซลล์ การจ าแนกประเภทสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศและ
พฤติกรรม 

Laboratory of scientific methods, microscopy, chemical 
substance in organism, cell, cellular respiration, photosynthesis, 
plant and animal tissues, cell division, classification of organism, 
ecosystem and behavior. 

 

 

4571411 แคลคูลัส 1 
Calculus I  

3(3-0-6) 

 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว
และการประยุกต์ ปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์ 

Limits and continuity of function, derivatives of single 
variable function and applications, integrals of single variable 
function and applications. 
 

 

4571412 แคลคูลัส 2 
Calculus II 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4571411 แคลคูลัส 1 

3(3-0-6) 

 ล าดับและอนุกรมฟังก์ชันหลายตัวแปรลิมิตและความต่อเนื่องของ
ฟังก์ชันหลายตัวแปรอนุพันธ์ย่อยสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 

Sequences and series, function of several variables, limit 
and continuity of several variables, partial derivatives and 
ordinary differential equations. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

 

น (ท-ป-อ) 

 3.1.5.2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  
           3.1.5.2.2.1  วิชาเฉพาะด้านบังคับ  

4132107 กลศาสตร์คลาสสิก 1 

Classical  Mechanics I 
3(3-0-6) 

 จลนศาสตร์ พลศาสตร์ การเคลื่อนที่เชิงเส้น การเคลื่อนที่เชิงมุม         
โมเมนตัมเชิงเส้น โมเมนตัมเชิงมุม แรงศูนย์กลาง ระบบอนุภาค วัตถุ       
แข็งเกร็งและโมเมนต์ความเฉื่อย กรอบอ้างอิงแบบหมุน กลศาสตร์แบบ            
ลากรานจ์กลศาสตร์แบบแฮมิลตัน 

Kinematic, dynamic, linear motion, rotational motion, linear 
momentum, angular momentum, central force, system of 
particles, rigid-body and moment of inertia, rotational reference 
frame, Lagrangian mechanics and Hamiltonian mechanics. 

 

 

4132108 ปฏิบัติการกลศาสตร์คลาสสิก 1    
Classical  Mechanics Laboratory I 

1(0-3-2) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  4132107 กลศาสตร์คลาสสิก 1  
หรือเรียนควบคู่กัน 

ปฏิบัติการเรื่องแรงและสภาพสมดุลของวัตถุ  เครื่องกลชนิดต่าง ๆ     
แรงเสียดทาน  การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง  แรงโน้มถ่วง การเคลื่อนที่                
แบบวงกลม  การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก โมเมนต์ของความเฉื่อย        
เพนดูลัมเชิงประกอบ   เพนดูลัมการบิด 

Perform experiments involving force and balance of bodies, 
types of machines, friction forces, linear motions, gravitational 
force, circular motion, simple harmonic motion, moment of 
inertia, compound pendulum and torsion pendulum. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

 

น (ท-ป-อ) 

4132204 การสั่นและคลื่น 
Vibrations  and  Waves 

3(3-0-6) 

 การสั่นแบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย การสั่นแบบหน่วง การสั่นภายใต้แรง
ภายนอก การซ้อนทับของคลื่นคลื่นนิ่ง คลื่นเสียง แหล่งก าเนิดเสียง 
ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ การแทรกสอด การเลี้ยวเบน  

Simple harmonic oscillation, damped oscillation, forced 
oscillation, superposition for waves, standing waves, sound 
waves, source of sound, Doppler effect, interference and 
diffraction 
 

 

4132205 ปฏิบัติการการสั่นและคลื่น 
Vibrations and Waves Laboratory 

1(0-3-2) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4132204 การสั่นและคลื่น  
 หรือเรียนควบคู่กัน 

ปฏิบัติการในเรื่องการสั่นแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย การสั่นแบบหน่วง 
การสั่นโดยมีแรงกระท า การวัดความยาวคลื่นและความถี่คลื่น โซโนมิเตอร์ 
ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของคลื่น โพลาไรซ์
ของคลื่น  

Experiment with simple harmonic oscillation, damped 
oscillation, forced oscillation, determination of wavelength and 
frequency of waves, sonometer, Doppler effect, interference 
and diffraction of waves and polarization of waves. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

 

น (ท-ป-อ) 

4132305 ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพ 
Thermal  Physics 

3(3-0-6) 

 ฟิสิกส์อุณหภาพ การขยายตัวของสสาร ปริมาณความร้อน การเปลี่ยน
สถานะของสสาร การถ่ายเทความร้อน ก๊ าซอุดมคติและก๊าซจริ ง                  
กฎข้อที่ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปี
และกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สามของอุณหพลศาสตร์ 

Thermal physics, expansion of matter, heat quantity, changes 
in states of matter, heat transfer, ideal gas and real gas, the 
zeroth law of thermodynamics, the first law of thermodynamics, 
entropy and the second law of thermodynamics and the third 
law of thermodynamics. 
 

 

4132503 ฟิสิกส์แผนใหม่ 
Modern Physics 

3(3-0-6) 

 ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ  การแผ่รังสีของวัตถุด า  สมบัติคู่ของคลื่น 
อนุภาค หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก   ทฤษฎีอะตอม  สเปกตรัม
ของอะตอม  รังสีเอกซ์  เลเซอร์ กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น  อะตอม
โมเลกุลของของแข็ง  นิวเคลียสของอะตอม  กัมมันตภาพรังสี และอนุภาค
มูลฐาน 
     Special relativity, radiation of black body, wave-particle 
duality,  uncertainty principle of Heisenberg, atomic theory, 
atomic spectrum,  x-rays, laser, introduction to quantum 
mechanics, atoms and molecules of solid, nucleus of atom, 
radioactivity and elementary particles. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

 

น (ท-ป-อ) 

4132504 ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่ 
Modern Physics Laboratory 

1(0-3-2) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4132503  ฟิสิกส์แผนใหม่  
หรือเรียนควบคู่กัน 

     ปฏิบัติการหาค่าประจุและประจุต่อมวลของอิเล็กตรอน การกระเจิงของรังสี
แอลฟา การทดลองของไมเคลสัน – มอร์ลีย์ สเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน การ
ทดลองของฟรังก์และเฮิร์ตซ์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ปรากฏการณ์คอมป์ตัน 
สเปกโทรสโกปีของรังสีเอกซ์ 
     Determination of electric charge value and charge per mass 
of electron, scattering of Alpha ray, Michelson-Morley 
experiment, spectrum of Hydrogen atom, Franck–Hertz 
experiment, photoelectric effect, Compton effect  experiment 
and X-Ray spectroscopy. 
 

 

4133303 ฟิสิกส์เชิงสถิติ 
Statistical Physics 

3(3-0-6) 

 ทฤษฎีจลศาสตร์ของก๊าซ หลักเบื้องต้นของฟิสิกส์เชิงสถิติ สถิติแบบแมกซ์
เวล-โบลทซ์มาน กลุ่มแบบไมโครแคนอนิคอล กลุ่มแบบแคนอนิคอล กลุ่มแบบ              
แกรนด์แคนอนิคอล สถิติแบบโบส – ไอน์สไตน์ สถิติแบบเฟอร์มิ–  ดิแรก  

Kinetic theory of gas, basic principles of statistical physics, 
Maxwell-Boltzmann statistics, micro-canonical ensemble, 
canonical ensemble, grand canonical ensemble, Bose-Einstein 
statistics and Fermi-Dirac statistics. 

 

 

4133407 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 1 
Electromagnetic Theory I 

3(3-0-6) 

 สนามไฟฟูาสถิต สนามแม่เหล็กสถิต สนามแม่เหล็กและไฟฟูาที่ขึ้นกับ
เวลา สมการของแมกซ์เวลล์ คลื่นแม่ เหล็กไฟฟูา เวกเตอร์พอยน์ติง                  
และการไหลของก าลังงาน 

Electrostatic fields, magnetostatic fields, time-dependent 
electromagnetic fields,  Maxwell’s equations, electromagnetic 
waves and Poynting’s vector and energy  flow. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

 

น (ท-ป-อ) 

4133408 ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า 1      
Electromagnetic Laboratory I 

1(0-3-2) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4133407 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 1  
 หรือเรียนควบคู่กัน 

ปฏิบัติการเรื่องไฟฟูาสถิต แม่เหล็กสถิต สนามไฟฟูาและสนามแม่เหล็ก
ในตัวกลาง  ปัญหาค่าขอบ สมการแมกซ์เวลล์ การแผ่สนามแม่เหล็กไฟฟูา         
ในตัวกลางรวมทั้งหมดไม่ต่ ากว่า 7 การทดลอง 

Experiments in electrostatic, magnetostatic, electric and 
magnetic  fields in medium, boundary-value problems, 
Maxwell’s equations, propagation of electromagnetic fields in 
medium, including at least 7 experiments. 
 

 

4133504 กลศาสตร์ควอนตัม 1  
Quantum  Mechanics I 

3(3-0-6) 

 ฟังก์ชันคลื่น ความหนา แน่นความน่าจะเป็น สมการชเรอดิงเงอร์                 
ที่ไม่ขึ้นกับเวลาฮาร์มอนิกออสซิเลเตอร์ ปริภูมิของฮิลเบิร์ท ตัวด าเนินการ 
อะตอมของไฮโดรเจน โมเมนตัมเชิงมุม ระบบสองอนุภาค ปรากฏการณ์      
ซีแมน  

Wave function, probability density, time-independent 
Schrodinger equation, harmonic oscillator, Hilbert space, 
operator, hydrogen atom, angular momentum, two-particle 
systems and Zeeman effect. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

 

น (ท-ป-อ) 

4133901 วิธีวิจัยทางฟิสิกส์ 
Research Methodology in Physics 

2(1-2-3) 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย สถิติที่ใช้ในงานวิจัย 
เทคนิคการเขียนหัวข้อวิจัย เค้าโครงวิจัย รายงานการวิจัย บทความวิจัย และ
การเผยแพร่ในรูปแบบอ่ืน ๆ การฝึกปฏิบัติ และการสอบเค้าโครงวิจัย                
เพ่ือด าเนินงานวิจัยต่อไปในรายวิชาวิจัยทางฟิสิกส์ 

Basic knowledge of research, research methodology and statistic 
for research. Techniques in writing  research tropic, research proposal, 
research reports, research articles and other formats of publication, 
practices, and research proposal defense ; to perform research in 
course of Research  in physics. 
 

 

4133902 วิจัยทางฟิสิกส์  
Research in Physics 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4133901 วิธีวิจัยทางฟิสิกส ์

2(0-6-3) 

 การด าเนินการวิจัยตามเค้าโครงวิจัยที่ผ่านการสอบมาแล้วในรายวิชาวิธี
วิจัยทางฟิสิกส์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

Performing of research according to the defensive research 
proposal in course of Research methodology in physics under 
the advisor supervision. 

 

 

4134719 ภาษาอังกฤษส าหรับฟิสิกส์ 
English for Physics    

3(3-0-6) 

  ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิชาการทางฟิสิกส์  ศัพท์ทางวิชาการ  หลักการ
และเทคนิคการอ่าน 
     English for physics relating to academic work, technical 
terms; and principle and reading techniques. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

 

น (ท-ป-อ) 

4134904 สัมมนาทางฟิสิกส์ 
Seminar in Physics 

1(0-3-2) 

 ศึกษาเอกสารวิชาการและงานวิจัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ เรียบเรียง 
จัดท ารายงาน น าเสนอและอภิปรายเอกสารวิชาการและงานวิจัยใหม่ 

Review of literature and new researches involving physics, 
compile, create a report, present and discuss in a class. 

 

 

3562201 การสร้างธุรกิจใหม่ และการเป็นผู้ประกอบการ    
New Venture Creation and Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ องค์ประกอบในการประกอบ
ธุรกิจ ได้แก่ การตลาด  การผลิต  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบัญชีและ
การเงินการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ  รูปแบบ
และแนวทางในการสร้างธุรกิจ SMEs   พ้ืนฐาน  แนวคิดของการเป็น
ผู้ประกอบการ  การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสของการเป็นผู้ประกอบการ  
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประกอบธุรกิจ  รวมถึงจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจ 

General knowledge  about business. Component of  
business management such as marketing, production, human 
resource management, accounting and financial, analysis 
business environment, business pattern and new venture SMEs 
creation, Fundamental concept of being entrepreneur; analyze 
entrepreneur’s problems and opportunities and creativity, 
including business ethics. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

 

น (ท-ป-อ) 

3.1.5.2.2.2  วิชาเฉพาะด้านเลือก 
4132109 กลศาสตร์คลาสสิก 2   

Classical Mechanics II 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4132107 กลศาสตร์คลาสสิก 1  
หรือเรียนควบคู่กัน 

กลศาสตร์ของไหล การแทนด้วยเมทริกซ์ ออสซิลเลเตอร์ พลศาสตร์ของ
วัตถุแข็งเกร็ง สมการลากรานจ์ ทฤษฎีแฮมิลตัน หลักการแปรผัน 

Fluid dynamics, matrix representation, oscillator, dynamics of 
rigid-body, Lagrange’s equation and Hamilton’s theory variation 
principle. 
 

 

4132206 เสียง 
Acoustics 

3(3-0-6) 

 คลื่นเสียง ความดัน ก าลังและความเข้มเสียง  เครื่องมือวัดเสียง                  
คลื่นทรงกลม  ความดัง การส่งผ่านของเสียง  การกรองและการขยายเสียง 
การดูดกลืนเสียง เสียงรบกวน สวนศาสตร์   
     Soundwave, pressure, power and sound intensity, sound 
measurements, spherical wave, loudness, transmission of sound, 
filtering and amplification of sound, absorption, noises and 
acoustics. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

 

น (ท-ป-อ) 

4132306 ปฏิบัติการฟิสิกส์เชิงอุณหภาพ 
Thermal Physics Laboratory 

1(0-3-2) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4132305  ฟิสิกสเ์ชิงอุณหภาพ 
หรือเรียนควบคู่กัน 

ปฏิบัติการด้านอุณหพลศาสตร์ ก๊าซจริง ทฤษฏีจลน์ของก๊าซ  กฎข้อที่
หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ ความดัน  อุณหภูมิของก๊าซ อัตราเฉลี่ยของอนุภาค 
การเคลื่อนที่แบบบราวเนียน สมการของแวนเดอร์วาลล์  เอนโทรปีกับกฎ 
ข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์  กระบวนการแปรผันกลับได้และแบบแปรผัน
กลับไม่ได้ ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ ขบวนการแบบอะเดียบาติก 

Perform experiments involving thermodynamics, real gases, 
kinetic theory of gases, the first law of thermodynamics, 
pressure, gas temperature, average speed of particles, 
Brownian’s motion, Van der Waals equation, entropy and the 
second law of thermodynamics, reversible and irreversible 
processes, engine efficiency and adiabatic process. 

 

 

4132404 อิเล็กทรอนิกส์ 1 
Electronics I 

3(2-2-5) 

      ศึกษาการใช้เครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์  ทฤษฎีและการใช้งานอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์  ทฤษฎีสารกึ่งตัวน า  ไดโอด  ทรานซิสเตอร์   ไอซี  การอ่าน
ค่าพารามิเตอร์ในคู่มือ  การจ่ายไฟให้ไดโอด  ทรานซิสเตอร์และไอซี   ชนิดของ
ไดโอดและการใช้งาน  วงจรเรียงกระแส  วงจรกรองกระแส  วงจรควบคุมแรงดัน  
วงจรควบคุมกระแส  การใช้งานทรานซีสเตอร์  การใช้งานไอซีออฟแอมป์  
พ้ืนฐานของระบบดิจิทัลและฝึกปฏิบัติ 
      To study electronics instruments, theories and working with 
electronics devices. Theory of semiconductor, diodes, transistors, 
integrated circuits (ICs). Understanding of the important parameter 
which is characteristics of device information in technical manual, 
diode biasing, transistors biasing, and ICs biasing. Types of diodes and 
applications. Rectifier circuit, filter circuit, voltage control circuit, and 
current control circuit. Use of transistors and Op-amps, introduction 
of digital system, and practices. 
 

 



47                                                            มคอ.2  
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

 

น (ท-ป-อ) 

4132405 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์    
Digital  Electronics 

3(2-2-5) 

      วงจรรากพ้ืนฐาน พีชคณิตบลูลีน วงจรคอมบิเนชั่น วงจรเข้ารหัส วงจรแปลง
รหัส  วงจรเลขคณิต การเลือกข้อมูล การกระจายข้อมูล เกทชนิดอินพุทแบบ 
ชมิตต์  วงจรพัลส์ วงจรมัลติไวเบรเตอร์ วงจรนับและหาร วงจรแบบซิลโครนัสและ
แบบอซิงโครนัสเกทชนิดสามสถานะบัสและการเชื่อมต่อรหัส วงจรล าดับ วงจร 
A/D และ D/A สเตทแมชีน ไมโครโพรเซสเชอร์เบื้องต้น หน่วยความจ าและการฝึก
ปฏิบัติ 
     Basic circuits, Boolean algebra, combination circuits, encode circuits, 
decode circuits, arithmetic circuits, data selection, data distribution, 
Schmitt input gate, pulse circuits, multi-vibrator circuits, count and 
divider circuits, synchronous and asynchronous circuits, 3-state gate, bus 
and code connection, sequential circuits, A/D and D/A circuits, state 
machine, introduction to microprocessor, memory units; and other 
practices. 
 

 

4132406 อิเล็กทรอนิกส์ 2  
Electronics  II 

3(2-2-5) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  4132404  อิเล็กทรอนิกส์ 1 
     หลักการและการออกแบบวงจร แหล่งกระแสคงที่ วงจรจ่ายแรงดันคงที่  
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก วงจรขยายก าลัง วงจรขยายสัญญาณวงจรขยายดิฟ
เฟอร์เรนเชียล วงจรสวิทช์ วงจรชมิททริกเกอร์ วงจรมัลติไวเบรเตอร์ วงจรออสซิล
เลชัน  วงจรจูนออสซิลเลชัน วงจรกลับเฟสวงจรเลื่อนความถี่ เอฟอีที ยูเจที วงจร
สื่อสารและการมอดูเลชันและการฝึกปฏิบัติ 
     Principle and designs of circuits, constant current source, power 
supplied circuit with constant voltage, small signal amplifier circuit, power 
amplifier circuits, signal amplifier circuits, differential amplifier circuits, 
switch circuit, Schmitt trigger circuits, multi-vibrator and oscillation circuits, 
oscillation tuning circuit, phase inverting circuits, frequency shifting circuit, 
FET, UJT, communication circuits and modulations; and other practice. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

 

น (ท-ป-อ) 

4133202 ทัศนศาสตร ์
Optics 

3(3-0-6) 

 แสง การทะลุผ่านของแสง ความคลาดของแสง ทัศนอุปกรณ์              
การรวมคลื่นแสง การแทรกสอด การเลี้ยวเบน สลิตเดี่ยว สลิตคู่ เกรตติ้ง              
โพลาไรเซชัน และ เลเซอร์ 

Light, transmission of light, aberration of light, optics 
instruments, superposition, interference, diffraction, single slit 
and double slits, grating, polarization and laser. 

 

 

4133409 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 2  
Electromagnetic Theory II 

3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4133407 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 1 
สมการของแมกซ์เวลและการประยุกต์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟูาในตัวกลาง  

ไอโซทรอปิก สายส่งสัญญาณ สายอากาศ และท่อน าคลื่น 
Maxwell’s equations and applications, electromagnetic 

wave in isotropic medium, transmissions line, antenna and wave 
guide. 

 

 

4133410 ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า 2      
Electromagnetic Laboratory II 

1(0-3-2) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4133409 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 2  
 หรือเรียนควบคู่กัน 

การทดลองคลื่นแม่เหล็กไฟฟูา สายส่งสัญญาณ สายอากาศ และท่อน า
คลื่นรวมทั้งหมดไม่ต่ ากว่า 5 การทดลอง 

Experiments in electromagnetic wave transmission line, 
antenna and wave guide, including at least 5 experiments. 

 
 
 
 
 
 

 



49                                                            มคอ.2  
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

 

น (ท-ป-อ) 

4133505 กลศาสตร์ควอนตัม  2   
Quantum Mechanics II 

3(3-0-6) 

      หลักความไม่แน่นอน สมการชเรอดิงเงอร์ที่ขึ้นกับเวลา ทฤษฎีการรบกวน
แบบไม่ขึ้นกับเวลา หลักการแปรผัน อนุภาคเหมือน วิธีการประมาณค่า ทฤษฎี
การรบกวนแบบขึ้นกับเวลา การกระเจิง 

Uncertainty principle, time-dependent Schrodinger equation, time-
independent perturbation theory, variation principle, identical 
particles, approximation method, time-dependent perturbation 
theory and scattering. 

 

 

4133621 ดาราศาสตร์ 1 
Astronomy  I   

3(3-0-6) 

      ระบบสุริยะ กฎเคปเลอร์  ดาวเทียม  เทคนิคและกระบวนการสังเกตท้องฟูา  
ดาวฤกษ์   กลุ่มแก๊ส  เนบิวลา ดาราจักร ควาซาร์  คลื่นวิทยุ อุปกรณ์ทางดารา
ศาสตร์และการอธิบายดาราศาสตร์ด้วยกฎทางฟิสิกส์ 
    Solar system, Kepler's Law, satellites, techniques and observation 
processes, sky, stars, nebulas, galaxies, quasar, radio waves, astronomical 
equipments and explanation of astronomy with the physics law. 
 

 

4133622 ปฏิบัติการดาราศาสตร์  1  
Astronomical  Laboratory I   

1(0-3-2) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4133621 ดาราศาสตร์  1 
 หรือเรียนควบคู่กัน 

 ปฏิบัติการก าหนดต าแหน่งของดวงดาวในท้องฟูาในระบบเส้นขอบฟูา ระบบ
เส้นศูนย์สูตรท้องฟูา  การก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก เวลา  การเคลื่อนที่ของดาว
เคราะห์ การหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์ การศึกษาดาวฤกษ์ กลุ่มเนบิวลา 
การถ่ายภาพดวงอาทิตย์และดวงดาว การสร้างและการใช้กล้องโทรทรรศน์ 
     Experiment of determining a position of a star in the sky in horizon 
system, the celestial equator system, determining the position on the 
earth's surface, time, motion of planets and the rotation of the sun. Study 
of the stars, nebulas, photography of the sun and stars, instantiation and  
the use of telescope. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

 

น (ท-ป-อ) 

4133623 ธรณีวิทยา  1 
Geology  I 

3(3-0-6) 

 ประวัติการเกิดโลก เพลทเทคโทนิกส์และการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก 
ธรณีกาล แผ่นดินไหว การแปรสภาพของดิน หิน แร่ และทรัพยากรธรรมชาติ 
การปรับระดับของพ้ืนผิวโลก ธรณีวิทยาไทยและธรณีวิทยาโลก 

The history of the earth, plate tectonics and plate 
movement, geologic time, earthquakes, metamorphism of soil, 
rock, mineral and natural resource, earth surface gradation, 
geology of Thailand and earth. 

 

 

4133624 ปฏิบัติการธรณีวิทยา 1 
Geological  Laboratory  I 

1(0-3-2) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4133623 ธรณีวิทยา 1 หรือเรียนควบคู่กัน 
ปฏิบัติการทดลองที่สอดคล้องกับธรณีวิทยา 1 การศึกษาดินและหิน

จากลักษณะที่เห็นด้วยตาและแว่นขยาย 
Experiment related to geology 1. The study of soil and 

rocks from their macroscopic and microscopic features. 
 

 

4133625 อุตุนิยมวิทยา 1 
Meteorology  I 

3(3-0-6) 

      ชั้นบรรยากาศ   ผลกระทบต่อบรรยากาศเนื่องจากอิทธิพลของรังสีจาก    
ดวงอาทิตย์ การแลกเปลี่ยนความร้อนในบรรยากาศ  ความชื้น  อุณหภูมิ  และ
ความดัน  อิทธิพลจากแรงคอริออลิสต่อมวลอากาศ ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา
ส าหรับการเกษตร  การชลประทาน   การคมนาคม การอุตสาหกรรม  ที่มีผล
ต่อความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจไทย 
     Layers of atmosphere, influences of solar radiation to the weather, 
heat exchange in atmosphere, humidity, temperature and pressure, 
influences of Coriolis force to the air masses, the weather 
meteorological data for agricultural, irrigation, transportation, industry 
that affect the social and economic stabilities of Thailand. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

 

น (ท-ป-อ) 

4133626 ปฏิบัติการอุตุนิยมวิทยา 1  
Meteorological  Laboratory  I 

1(0-3-2) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  4133625 อุตุนิยมวิทยา 1  
 หรือเรียนควบคู่กัน 

ปฏิบัติการซึ่งเกี่ยวข้องกับวิชาอุตุนิยมวิทยา 1 
     Experiment related to Meteorology I. 
 

 

4133627 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก 
Earth  Science 

3(3-0-6) 

 ความส าคัญของธรณีวิทยาต่อชีวิตประจ าวัน ธรณีประวัติตั้งแต่ยุค            
ก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคปัจจุบัน ธรณีวิทยา โครงสร้างและลักษณะภูมิ
ประเทศ การส ารวจด้วยธรณีวิทยาประยุกต์ ธรณีวิทยาของประเทศไทย 
ดาราจักรทางช้างเผือกและเอกภพทรงกลมท้องฟูาระบบสุริยะ มิติที่แท้จริง 
โครงสร้างและวิวัฒนาการของดาวความรู้เกี่ยวกับดาวเคราะห์วงในและวง
นอก ดวงจันทร์ของดาวเคราะห์ประวัติการก าเนิดทะเลและมหาสมุทร 
ลักษณะทางกายภาพ  ลักษณะทางเคมี และนิเวศวิทยาของมหาสมุทร ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ ทั้งของไทยและโลก 
     Importance of geology to everyday life, geological history 
from prehistoric era to present, geology, structure and 
topography characteristics, geological survey with applied 
geological methods, geology in Thailand, Milky Way galaxy and 
universe, celestial sphere, solar system, real dimensions, 
structure and evolution of stars, knowledge concerning the inner 
and the outer planets, the moons of the planets, histories and 
origins of sea and ocean, physical characteristics, chemical 
compositions, ecologies of ocean which induce various 
economic products in Thailand and in the world.  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

 

น (ท-ป-อ) 

4133628 วิทยาศาสตร์พลังงาน 
Energy Science 

3(3-0-6) 

      วิกฤติการณ์พลังงาน สภาพการณ์ปัจจุบัน ศักยภาพและปัญหาของแหล่ง
พลังงานต่าง ๆ แหล่งพลังงานที่เกิดขึ้นใหม่ได้และเกิดขึ้นใหม่ไม่ได้ เชื้อเพลิง
ฟอสซิล  ถ่านหิน ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ พลังงานจากใต้พิภพ พลังงานน้ า 
พลังงานลม เชื้อเพลิงชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานนิวเคลียร์ 
     Energy crisis, present status, potential and problems of 
various energy sources, renewable and non-renewable energy 
sources, fossil fuels, coal, petroleum, natural gas, geothermal 
energy, water energy, wind power, biomass fuels, solar energy, 
and nuclear energy. 
 

 

4133629 สมุทรศาสตร์ 
Oceanography   

2(1-2-3) 

      ลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของทะเลและมหาสมุทร สมบัติทางภาย
ภาพและสมบัติทางเคมีของน้ าทะเล สิ่งที่มีชีวิตในมหาสมุทร สมุทรศาสตร์
นิเวศวิทยาทรัพยากรธรรมชาติในมหาสมุทรและฝึกปฏิบัติ 
     The geological structure of the sea and ocean, physical and 
chemical properties of seawater, living substances in the ocean, 
oceanography, ecology, natural resources in the ocean, and 
other practices. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

 

น (ท-ป-อ) 

4134407 ดิจิทัลและการเชื่อมต่อ 
Digital and Interfacing 

3(2-2-5) 

      รหัส  การเข้ารหัส  และการถอดรหัส สัญญาณดิจิทัลของไมโคร
โพรเซสเซอร์   ความจ า   แอดเดรส   การก าหนดต าแหน่งแอดเดรส  ระบบ
บัส    การขับบัส   การมัลติเพลกซ์สัญญาณ   การแปลงดิจิทัลเป็นแอนะ 
ล็อกและแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล   ซอฟต์แวร์ส าหรับการเชื่อมต่อ  
เทคนิคและมาตรฐานการติดต่อสื่อสารข้อมูล   การออกแบบและสร้างวงจร
มาตรฐานและฝึกปฏิบัติ 
     Code, encoding, decoding, digital signals of microprocessor, 
memory, address, identifying of address position, bus system, 
bus driving, signal multiplex, D/A and A/D conversion, software 
for interfacing, technique and standard of data communication, 
standard of circuit designing and construction, and practice. 
 

 

4134408 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Circuits Design 

3(2-2-5) 

      การออกแบบวงจรเชิงเส้นและวงจรเชิงสวิทช์โดยใช้ทรานซิสเตอร์แบบ               
เอฟ.อี .ที. และแบบ ยู .เจ.ที. สมบัติของวงจรรวมแบบเชิงเส้นการออกแบบ
วงจรขยายสัญญาณ  วงจรเปรียบเทียบ  วงจรแหล่งจ่ายไฟ  วงจรก าเนิดสัญญาณ 
วงจรเปลี่ยนรูปสัญญาณและการฝึกปฏิบัติ 
     Linear circuit designing and switching circuit by using FET and UJT 
transistors, properties of linear integrated circuits, design in signal 
amplifier circuit, comparative circuit, power supply circuit, generator 
circuit, signal transformation circuit and practice. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

 

น (ท-ป-อ) 

4134409 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ 
Electronics Instrumentation 

3(2-2-5) 

      การวัด หน่วยของการวัด   ความถูกต้องและความแม่นย าในการวัด  การเก็บ
ข้อมูลในการหาค่าเฉลี่ย กัลวานอมิเตอร์โวลมิเตอร์  แอมมิเตอร์  โอห์มมิเตอร์  มัลติ
มิ เตอร์   วงจรบริดจ์การวัดอิมพีแดนซ์ด้ วยวงจรบริดจ์   การวัดความถี่ 
ออสซิลโลสโคป  การใช้ออสซิลโลสโคป การวัดมุมเฟส การเปลี่ยนสัญญาณ  A/D 
และ  D/A  การเปลี่ยนแรงดันเป็นความถี่  ทรานสดิวเซอร์ เครื่องมือวัด
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม และการฝึกปฏิบัติ 
     Measurement, unit of measurement, accuracy and precision of 
measurements, data collection for average value of measurement, 
galvanometer, voltmeter, ammeter, Ohmmeter, multimeter, bridge 
circuits, measurement of impedance by bridge circuit, frequency 
measurement, oscilloscope and usage,  phase angle measurement, 
signal conversion of A/D and D/A, conversion of voltage and frequency, 
transducers, electronics instruments in industrial working, and practice. 
 

 

4134509 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1      
Nuclear Physics I 

3(3-0-6) 

 โครงสร้างอะตอม  ไอโซโทปและมวลของนิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี    
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ อันตรกิริยาของรังสีกับสสาร แรงนิวเคลียร์ ชนิดของรังสี  
พลังงานนิวเคลียร์  เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู  เครื่องวัดรังสี  ประโยชน์และ
โทษของกัมมันตภาพรังสี การปูองกันอันตรายจากรังสี   
      Structure of atoms, isotopes and mass of nucleus, 
radioactivity, nuclear reaction, interaction of radiation with 
matter, nuclear force, types of ionization radiation, nuclear 
energy, atomic reactor, radiometer, advantage and 
disadvantages of radioactivity and radiological protection. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

 

น (ท-ป-อ) 

4134510 ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1  
Nuclear Physics Laboratory  I   

1(0-3-2) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4134509 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1  
หรือเรียนควบคู่กัน 

 การเขียนกราฟกึ่งล็อก (semi-log) เพ่ือการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์
นิวเคลียร์ การเปลี่ยนแปลงแบบแอ็กโปเนนเชียลและการสลายตัวของสาร
กัมมันตรังสี ธรรมชาติของการสลายตัวของสารรังสีและการตรวจวัดรังสี
แกมมาโดยใช้หัววัดแบบแปล่งแสงวาบชนิดโซเดียมไอโอไดด์ สเปกตรัม
พลังงานของแหล่งก าเนิดรังสีแกมมา การปรับเทียบพลังงานส าหรับการวัด
ทางรังสี  

Semi-log graphing for nuclear physics analysis; exponential 
changes and decays of radioactive substances; the nature of 
radioactive decay and gramma ray detection by using NaI(Tl) 
scintillation detector; energy spectra of gamma ray sources and 
energy calibration for radiation detections. 

 

 

4134511 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 2 
Nuclear Physics  II   

3(3-0-6) 

      กลศาสตร์คลื่น หลักการแผ่รังสี  การตรวจวัดปริมาณรังสี  การน ารังสี   
ไปใช้ทางการแพทย์ เกษตร และอุตสาหกรรม กิจกรรมนิวเคลียร์ผลผลิต 
โทษของรังสี  การปูองกันและปัญหาทางรังสีวิทยากับสภาวะแวดล้อมและ
ชีวิต   
     Wave mechanics, radiation, radiation used for medical, 
agricultural and industrial applications, nuclear activities, 
product, penalty ray, radiological protection and the 
environment and life. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

 

น (ท-ป-อ) 

4134512 รังสีวิทยา 
Radiology 

3(3-0-6) 

      กลศาสตร์คลื่น หลักการแผ่รังสี  การตรวจวัดปริมาณรังสี  การน ารังสี  
ไปใช้ทางการแพทย์ เกษตร และอุตสาหกรรม กิจกรรมนิวเคลียร์ผลผลิต 
โทษของรังสี  การปูองกันและปัญหาทางรังสีวิทยากับสภาวะแวดล้อมและ
ชีวิต   
     Wave mechanics, radiation, radiation used for medical, 
agricultural and industrial applications, nuclear activities, 
product, penalty ray, radiological protection; and the 
environment and life 

 

4134513 สเปกตรัมอะตอม 
Atomic Spectra 

3(3-0-6) 

      แถบรังสีของอะตอมที่เกิดจากธาตุ พันธะโคเวเลนซ์ พลังงานและ
โครงสร้างแบบละเอียด ปรากฏการณ์ซีมาน อะตอมของไฮโดรเจน 
     Spectra of atoms, covalent bond, energy and fine structure, 
Zeeman effect and hydrogen atom. 
 

 

4134514 การวิเคราะห์ผลึกด้วยรังสีเอกซ์ 
X-rays Crystallography   

3(3-0-6) 

 การผลิตและธรรมชาติของรังสีเอกซ์แลตทิซและหน่วยเซลล์โครงสร้าง
ผลึกกฎของแบรกก์ ดัชนีมิลเลอร์ การวิเคราะห์ฟูเรียร์แลตทิซส่วนกลับ
ทฤษฎีการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์วิธีการทดลองการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์
การหาโครงสร้างผลึก 

Production and nature of X-ray, lattice and unit cell, crystal 
structure, Bragg’s equation, Miller index, Fourier analysis, 
reciprocal lattice, theory of X-ray diffraction, experimental 
method in X-ray diffraction and crystal structure determination. 
 

 

 

 

 

 

 

 



57                                                            มคอ.2  
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

 

น (ท-ป-อ) 

4134606 ดาราศาสตร์  2 
Astronomy  II   

3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4133621 ดาราศาสตร์ 1 
     ระยะทาง มวล โชติมาตรของดาวฤกษ์ ภาวะความเป็นไปและการคงอยู่
ของดาวฤกษ์ ฟิสิกส์ของดวงดาว และดาราจักร 
     Distance, mass, magnitude, possibility and abidance of stars, 
physics of stars and galaxies. 
 

 

4134607 ธรณีวิทยา  2 
Geology  II 

2(1-2-3) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  4133623  ธรณวิีทยา  1 
     วิทยาการทางธรณีฟิสิกส์เกี่ยวกับธรณีวิทยา   การส ารวจทางธรณีวิทยา
ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน  การส ารวจทางธรณีวิทยาโดยใช้ดาวเทียม               
การวิเคราะห์ข้อมูล การค้นหาแหล่งทรัพยากรส าคัญบางอย่างและการฝึก
ปฏิบัติ 
     Geophysics and geophysical science. geological survey with 
current technologies. and satellite technologies, data analysis, 
searching of some important resources, and practice. 
 

 

4134608 อุตุนิยมวิทยา 2    
Meteorology  II 

3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  4133625 อุตนุยิมวิทยา  1  
วิทยาการของบรรยากาศฟิสิกส์ของบรรยากาศ  การวิเคราะห์ข้อมูล

ทาง อุตุนิ ยมวิทยาด้ วยความรู้ ทาง ฟิสิ กส์  การใช้ดาว เทียมส ารวจ                     
การวิเคราะห์ผลข้อมูลบรรยากาศ และการน าผลไปประยุกต์ใช้ 

Science of weather, physics of atmospheres, analysis of 
meteorological data with physics knowledge, use of satellite in 
surveys, analysis of atmospheric data and applications. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

 

น (ท-ป-อ) 

4134711 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานฟิสิกส์ 
Computer Application in Physics   

3(2-2-5) 

 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือประยุกต์ใช้ในงานทางฟิสิกส์ กระบวนการ
แก้ปัญหาโดยใช้คอมพิวเตอร์ วิธีแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ด้วยโปรแกรมประยุกต์ 
และฝึกปฏิบัติ 

Computer programs for physics applications, problem 
solving process by using computer, method to solve problems 
in physics with application programs, and practice. 
 

 

4134712 การผลิตอุปกรณ์ทางฟิสิกส์ 
Construction of Physics Apparatuses 

3(2-2-5) 

      สามารถผลิตอุปกรณ์ทางฟิสิกส์ที่น าไปใช้ได้พร้อมกับการซ่อมและ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางฟิสิกส์ มุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดทักษะในการใช้                
การซ่อม  การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ฟิสิกส์ 
     Construable of usable physics materials, together with 
maintenance and repairs in any physics apparatuses. Focus is on 
skill ability in using, repairing and maintaining physics 
apparatuses. 
 

 

4134713 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 
Solid State Physics 

3(2-2-5) 

 ทฤษฎีเบื้องต้นของฟิสิกส์ของแข็ง  โครงสร้างผลึก แลตทิชส่วนกลับ  การยึด
เหนี่ยวผลึก แบบจ าลองอิเล็กตรอนอิสระ ทฤษฎีแถบพลังงานของของแข็ง สมบัติ
ทางความร้อนของของแข็ง สมบัติเชิงไฟฟูาและสมบัติเชิงแม่เหล็กของของแข็ง   
การสั่นของผลึกตัวน ายิ่งยวดและการฝึกปฏิบัติ 

Basic theories of solid state physics, crystal structure, reciprocal 
lattice, crystal binding, free electron model, energy band theory of 
solids, thermal properties of solid, electrical and magnetic properties of 
solids, crystal vibrations, super- conductors, and practice. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

 

น (ท-ป-อ) 

4134714 ฟิสิกส์เชิงวัสดุ   
Materials Physics 

3(3-0-6) 

      โครงสร้างอะตอมและพันธะอะตอม โครงสร้างผลึก ความบกพร่อง            
ของผลึก สารละลายของแข็งและการแพร่ในของแข็ง สมบัติทางกลของวัสดุ 
สมบัติทางไฟฟูาของวัสดุ วัสดุไดอิเล็กทริกและวัสดุไฟฟูากล 

Atomic structure and bonding, crystal structures, crystalline 
imperfections, solid solutions and diffusion in solids, mechanical 
properties of materials, electrical properties of materials, 
dielectric and electromechanical materials. 

 

 

4134716 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
Geographic Information  System 

3(2-2-5) 

 แผนที่ หลักการ และแนวคิดของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดการ
ฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ระบบซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ โครงสร้างฐานข้อมูลและ
ฐานข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ ฟังก์ชันของระบบ การน าเข้า การแก้ไขและ            
การแปลงข้อมูล การวิเคราะห์ การน าเสนอข้อมูล และการฝึกปฏิบัติ 

Cartographic, principle and conceptual of geography 
information system, management of spatial data, GIS software 
and hardware, spatial data structure and relationship, functions 
system, data input, data manipulation, query, analysis, and 
visualization, and practice. 

 

 

4134717 การรับรู้/การส ารวจระยะไกล 
Remote Sensing   

3(2-2-5) 

 ระบบการเก็บข้อมูลโดยวิธีการรับรู้จากระยะไกล ลักษณะของข้อมูล 
การแปลความหมายและการใช้ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายจากดาวเทียม
การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้การรับรู้ระยะไกลและการฝึกปฏิบัติ 

Remote sensing, systems of data collection by means of 
remote sensing, characteristics, interpretation and use of aerial 
photographs and satellite images, remote sensing analysis and 
application, and practice. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

 

น (ท-ป-อ) 

4134718 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ 
Special Topic in Physics   

3(3-0-6) 

 ศึกษาเรื่องที่น่าสนใจทางฟิสิกส์หรือองค์ความรู้ใหม่ด้านฟิสิกส์ที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบันโดยอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

Study interesting topics in physics, or physics novel 
knowledge in the present, under the advisor’s supervision. 
 

 

 3.1.5.3  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
4134803 

 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ 
Preparations for Field Experience in Physics 

2(1-2-3) 

       การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
โดยฝึกทักษะที่ท าให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน การเลือกสถาน
ประกอบการ การบริหารงานคุณภาพ เทคนิคการเขียนรายงานและ                   
การน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับอาชีพที่เก่ียวข้องกับงานด้านฟิสิกส์ เป็นต้น 

Student preparation before field experience is performed 
via various activities including employability skills training, 
institute selection, quality management, techniques in report 
writing and presentation, personality development, and career 
qualification improvement involving physics, and other related 
topics. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

 

น (ท-ป-อ) 

4134804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ 
Field Experience in Physics 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4134803 การเตรียมฝึกประสบการณ์ฟิสิกส์ 

6(540) 

 การฝึกปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมในสถานประกอบการ ซึ่งอาจเป็น
หน่วยงานของรัฐ/หรือเอกชน ผู้เรียนได้เรียนรู้การแก้ปัญหาในการท างาน 
การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และการน าความรู้ความสามารถ               
รวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Collaborative job training between students and 
institutional personnels in government and/or private sectors. 
The students learn to solve the problems in a workplace, adjust 
to organizational cultures and efficient applications of 
knowledge and skills from the whole curriculum for effective 
training. 

 

 

7000390 
 

การเตรียมความพร้อมสหกิจ                                            
Cooperative Education Preparation 

2(90) 

 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการฝึกสหกิจศึกษาโดยให้
ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ระเบียบข้อบังคับและหลักการของสหกิจ
ศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงาน ความรู้พ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติงาน การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบบริหาร
คุณภาพในสถานประกอบการเทคนิคการน าเสนอ การเขียนรายงาน 

Activities of student preparation of cooperative education.  The 
strategy is to giving knowledge concerning principle, concepts, 
regulations and processes of cooperative education. Basic 
knowledge and techniques in job application, fundamental in 
practice, communication, human relationship, personal 
development, quality management system in the work place and 
techniques of presentation and report writing.  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

 

น (ท-ป-อ) 

7000490 สหกิจศึกษา                                                                     
Cooperative Education 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 7000390 การเตรียมความพร้อม 

 สหกิจศึกษา 

6(640) 

 การฝึกปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว สามารถจัดท ารายงาน 
น าเสนอความก้าวหน้า และผลส าเร็จของโครงงานที่ได้รับมอบหมาย เรียนรู้
การแก้ปัญหาในการท างาน การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และการน า
ความรู้ความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

On the job training as a temporary employee. The student 
has capabilities to write the report, present the progression and 
present the results and outcomes of the assigned project. In 
addition, they learn  to solve the problems in work place, adjust 
themselves to organization culture, and applied the knowledge 
and skills derived from curriculum for training effectively. 
 
 

 

 หมายเหตุ : รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน หมายถึง รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนและได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า D 
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 3.2  ชื่อ  สกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
    3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ
วิชาเอก/

สาขา 
สถาบัน 

ท่ีส าเร็จการศึกษา 

ปีที ่
ส าเร็จ
การ 

ศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

1 นายอนมุัติ เดชนะ อาจารย์ วท.ด. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552 24 24 24 24 24 

 x-xxxx-xxxxx-xx-x  M.Ed. 

 

Physics 

 

Osaka Kyoiku University, 
Osaka, Japan 

2543 
 

     

   วท.ม. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2537      

   กศ.บ. ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2529      

2 นายธนพงศ์  
พันธุ์ทอง 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2558 

2547 

2538 

30 30 30 30 30 

3 นายวัฒนา เดชนะ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

วท.ม. 

กศ.บ. 

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2536 

2528 

24 24 24 24 24 

4 นายศราวุฒิ ชูโลก 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ วท.ม. 
ค.บ. 

ฟิสิกส ์
ฟิสิกส ์

มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
สถาบันราชภัฏสงขลา 

2553 
2546 

30 30 30 30 30 

5 นางสาวมรูณี  
ดาโอะ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ วท.ม. 
วท.บ. 

ฟิสิกส ์
ฟิสิกส ์

มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2553 
2550 

30 30 30 30 30 

 
3.2.2  อาจารย์ผู้สอน 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ
วิชาเอก/

สาขา 
สถาบัน 

ท่ีส าเร็จการศึกษา 

ปีที ่
ส าเร็จ
การ 

ศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

1 นายอนมุัติ เดชนะ อาจารย์ วท.ด. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552 24 24 24 24 24 

 x-xxxx-xxxxx-xx-x  M.Ed. 

 

Physics 

 

Osaka Kyoiku University, 
Osaka, Japan 

2543 
 

     

   วท.ม. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2537      

   กศ.บ. ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2529      

2 นายธนพงศ์  
พันธุ์ทอง 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2558 

2547 

2538 

30 30 30 30 30 

3 นายวัฒนา เดชนะ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

วท.ม. 

กศ.บ. 

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2536 

2528 

24 24 24 24 24 

4 นายศราวุฒิ ชูโลก 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ วท.ม. 
ค.บ. 

ฟิสิกส ์
ฟิสิกส ์

มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
สถาบันราชภัฏสงขลา 

2553 
2546 

30 30 30 30 30 

5 นางสาวมรูณี  
ดาโอะ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ วท.ม. 
วท.บ. 

ฟิสิกส ์
ฟิสิกส ์

มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2553 
2550 

30 30 30 30 30 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ
วิชาเอก/

สาขา 
สถาบัน 

ท่ีส าเร็จการศึกษา 

ปีที ่
ส าเร็จ
การ 

ศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

6 นายเฉลิมชนม ์ 
วรรณทอง 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ วท.ม. 
กศ.บ. 

การสอน
ฟิสิกส ์
วิทยาศาสตร-์
ฟิสิกส ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2543 
2537 

24 24 24 24 24 

7 นายบรรจง  
ทองสร้าง 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

อาจารย์ วท.ม. 
กศ.บ. 

ฟิสิกส ์
ฟิสิกส ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2542 
2536 

30 30 30 30 30 

8 นายชาญยุทธ  
ฟองสุวรรณ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ วท.ม. 
กศ.บ. 

ฟิสิกส ์
วิทยาศาสตร-์
ฟิสิกส ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2544 
2538 

30 30 30 30 30 

9 นายพะเยาว ์ 
ยงศิริวิทย์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ วท.ม. 
วท.บ. 

ธรณีฟิสกิส ์
ฟิสิกส ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2546 
2540 

30 30 30 30 30 

10 นายศักดิ์ชาย  
คงนคร 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ วท.ม. 
 

วท.บ. 

การจดัการ
ทรัพยากรดิน 
ปฐพ ี
วิทยา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 

2544 
 

2538 
 

30 30 30 30 30 

11 นางสาวนวรัตน์  
สีตะพงษ์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ วท.ม. 
ค.บ. 

ธรณีฟิสกิส ์
วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันราชภัฏสงขลา 

2550 
2546 

30 30 30 30 30 

12 นางสาวพิชญ์พิไล  
ขุนพรรณราย 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ วท.ม. 
ค.บ. 

ฟิสิกส ์
ฟิสิกส ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2552 
2547 

30 30 30 30 30 

 
3.2.3  อาจารย์พิเศษ 

   ไม่มี 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

หลักสูตรได้ก าหนดรายวิชาเกี่ยวกับประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือให้บัณฑิตที่จบการศึกษามีประสบการณ์                 
ในวิชาชีพก่อนเข้าการท างานจริง โดยแบ่งเป็นรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนนักศึกษาที่ร่วมโครงการสหกิจศึกษาต้องเรียนในรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษาและสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนในกลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพนี้ 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

  ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา  มีดังนี ้
  4.1.1 นักศึกษาเกดิทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียน
มาเพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
  4.1.2  มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
  4.1.3  มีระเบียบวินัยความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรและสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้ 
  4.1.4  มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก 

 4.2 ช่วงเวลา 
  ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 2 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 ระยะเวลาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง หรือฝึกสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 640 

ชั่วโมง 

4.4  สถานประกอบการ พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ มีการก าหนดดังนี้ 

4.4.1 สถานประกอบการที่ร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 
1) มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 
2) ก าหนดแนวปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาที่สอดคล้องกับแนวทาง

ที่คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษาก าหนด 
3) ด าเนินการตามแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา และติดตาม

ประเมินผล 
4.4.2 ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง  

1) คุณสมบัติ 

(1) มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และมีความช านาญในการปฏิบัติการด้านฟิสิกส์ 
(2) สมัครใจที่จะท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าและเป็นคู่คิด (Mentor) ของนักศึกษา 
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2) หน้าที่ 

(1) ให้ค าปรึกษา แนะน า และก ากับดูแลนักศึกษา ในการปฏิบัติงาน 
(2) เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน การปฏิสัมพันธ์และการท างาน

ร่วมกับผู้อื่น 

4.4.3 อาจารย์นิเทศก์ 

1) คุณสมบัติ 
(1) มีคุณวุฒิ ไม่ต่ ากว่าปริญญาโท  หรือด ารงต าแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ า                 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(2) มีทักษะและประสบการณ์ในการนิเทศ รวมถึงมีคุณลักษณะที่เป็นแบบอย่างที่ดี              

แก่นักศึกษา 
(3) ผ่านหลักสูตรการอบรมการเป็นคณาจารย์นิเทศก์ (ส าหรับสหกิจศึกษา) 

2) หน้าที่ 

(1) ให้ค าแนะน า และให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในการปฏิบัติงาน 
(2) ร่วมมือกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติหน้าที่ เป็นพ่ีเลี้ยงในการส่งเสริมและพัฒนา

คุณลักษณะของนักศึกษา 
(3) ปลูกจิตส านึกให้เกิดความรัก และความศรัทธาในวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีในการ

ประกอบวิชาชีพ 
 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
  หลักสูตรให้นักศึกษาเรียนวิชาวิจัยทางฟิสิกส์ ซึ่งเป็นรายวิชาที่ให้นักศึกษาได้ศึกษาประเด็นปัญหา
ทางด้านฟิสิกส์ที่สนใจ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา  
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนมาปรับใช้กับการท าโครงงานฟิสิกส์ มีทักษะในการใช้
เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการท างานวิจัย สามารถร่วมงานกับผู้อ่ืนได้ รวมถึงสามารถเผยแพร่ผลงานสู่
สาธารณะ 
 5.3  ช่วงเวลา 
    ปีที่ 3  ภาคการศึกษาท่ี 2  และ ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
 5.4  จ านวนหน่วยกิต 
  จ านวน  4  หน่วยกิต 
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 5.5  การเตรียมการ 
  1)  แบ่งกลุ่มนักศึกษา และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยทางฟิสิกส์ 
  2)  ก าหนดหัวข้อเรื่องงานวิจัยทางฟิสิกส์ เลือกกระบวนการศึกษาค้นคว้า 
  3)  ส่งโครงร่างงานวิจัยทางฟิสิกส์ 
  4)  ส่งผลการด าเนินงานวิจัยทางฟิสิกส์ และสรุปผล 

 5)  น าเสนองานวิจัยทางฟิสิกส์ และผลการด าเนินงานวิจัยทางฟิสิกส์ เพ่ือรับข้อเสนอแนะ                 
และประเมินผล  
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิจัยทางฟิสิกส์โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและประเมินจากรายงานที่ได้
ก าหนดรูปแบบ วิธีการน าเสนอ การตอบค าถาม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบงานวิจัยทาง
ฟิสิกส์ 
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หมวดที ่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและท าหน้าที่เป็น
พลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 

- สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน 
 

2) มีความรู้ พ้ืนฐานในศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถ
ประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ 
และศึกษาต่อในระดับสูง 

- จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม 
- จัดกิจกรรมฝึกทักษะการบูรณาการความรู้ 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ 

3) มีความรู้ทันสมัย ใฝุรู้ และมีความสามารถพัฒนา
ความรู้ เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนา
สังคม 

- จัดกิจกรรมการสอนโดยสอดแทรกการท างานเป็นกลุ่ม 
- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
- ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเรียนการสอน 

4) มีระเบียบวินัย -  ปลูกฝังลักษณะนิสัยในการท ากิจกรรมหรืองานที่มอบ              
หมายในการเรียนการสอนแต่ละเนื้อหา 

5) มีความรับผิดชอบ -  บูรณาการกับการเรียนการสอนตามเนื้อหา 
-  จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน 

6) รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

- จัดกิจกรรมการสอนโดยสอดแทรกการท างานเป็นกลุ่ม 
- จัดการเรียนการสอนโดยเสริมการค้นคว้าอิสระในทุกวิชา 

7) คิดเป็น ท าเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นระบบและเหมาะสม 

- จัดกิจกรรมการสอนโดยสอดแทรกการท างานเป็นกลุ่ม 
- เสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ในการสอนทุกวิชา 

8) มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะการ
บริ หารจั ดการและท างาน เป็ นหมู่ คณะ และ
รับผิดชอบ 

- จัดกิจกรรมการสอนโดยสอดแทรกการท างานเป็นกลุ่ม 
- เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ 

9) การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม - จัดกิจกรรมการสอนโดยสอดแทรกการบ าเพ็ญประโยชน์ 
ต่อส่วนรวม 
- จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟูาในบ้านเพ่ือ
บริการส่วนรวม 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2.1.1  ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

(1) มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่มุ่งมั่นในการท างานให้ส าเร็จเป็น
แบบอย่างที่ดีของสังคม 

(2)  มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน กตัญญู และมีความพอเพียงเป็นฐานในการ
ด าเนินชีวิต 

(3)  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
(4)  มีจิตส านึกและตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเคารพ   

กฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต

บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(1)  ท าโครงการเก่ียวกับการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 
(2)  ศึกษาผู้ประสบความส าเร็จในการใช้ชีวิตบนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
(3)  บรรยาย อภิปรายและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหาที่สอน 
(4)  ยกตัวอย่างกรณีศึกษาและจัดกิจกรรมกลุ่ม เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ 

2.1.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต     
บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(1) รายงานโครงการ/ผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม 

(2)  รายงานโครงการ/ผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

(3)  สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 
(4)  ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม 

2.1.2  ด้านการตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
 2.1.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านการตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 

(1)  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้าใจในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

2.1.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการตระหนักและส านึกในความ     
เป็นไทย 



มคอ.2                                                            70                                                         

 
(1)  บทบาทสมมุติ 
(2)  จัดกิจกรรม/โครงการที่อนุรักษ์ความเป็นไทย 
(3)  ศึกษาชุมชน 
(4)  บรรยาย อภิปรายและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหาที่สอน 
(5)  มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าเป็นรายกลุ่ม/รายบุคคล 
 

2.1.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
(1)  เพื่อนประเมินเพ่ือน 
(2)  ประเมินจากการน าเสนอกิจกรรม/โครงการ 
(3)  ประเมินจากการรายงาน 
(4)  สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 
(5)  ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม 

2.1.3  ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  มีโลกทัศน์กว้างไกล  เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง  
ผู้อ่ืน สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

2.1.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  มีโลกทัศน์กว้างไกล  เข้าใจและ
เห็นคุณค่าของตนเอง  ผู้อ่ืน สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

(1)  มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

(2)  บูรณาการความรู้ในรายวิชาที่เรียนกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
2.1.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง     

มีโลกทัศน์กว้างไกล  เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง  ผู้อ่ืน สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
(1)  มอบหมายหัวข้องานให้นักศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สอดคล้องกับศาสตร์ที่เป็น

พ้ืนฐานของชีวิต 
(2)  แสดงบทบาทสมมุติในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันผ่าน

กิจกรรมกลุ่ม 
(3)  น าเสนองานโดยบูรณาการความรู้ในรายวิชาที่เรียนกับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ  

ที่เก่ียวข้อง  
(4)  มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูล  ค าศัพท์  ประโยคอ่ืน ๆ นอกเหนือจากบทเรียน 

2.1.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวางมีโลกทัศน์
กว้างไกล  เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง  ผู้อ่ืน สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

(1)  ประเมินจากการใช้ภาษาในการสื่อสาร 
(2)  สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
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(3)  ประเมินผลจากการบ้าน ชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย 
2.1.4  ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต  เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2.1.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต  เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

(1)  มีความรู้ ความเข้าใจ สาระส าคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐาน              
การด ารงชีวิต 

(2)  มีความเข้าใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล และวางตัวได้อย่างเหมาะสม                
กับบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

(3)  สามารถเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ ด้วยความเฉลียวฉลาด 
(4)  สามารถแสวงหาข้อมูล ความรู้ จากแหล่งและวิธีการที่หลากหลาย 
(5)  ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเอง เพ่ือพัฒนาตนเองให้ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข

และยั่งยืน 
2.1.4.2   กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการแสวงหาความรู้

ตลอดชีวิต  เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(1)  มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากสื่อสารสนเทศที่หลากหลาย 
(2)  มอบหมายงานที่สามารถใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลายในการศึกษาค้นคว้า  
(3)  ก าหนดให้นักศึกษาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ค้นคว้า 

2.1.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต    
เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

(1)  สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
(2)  ประเมินจากผลงานของนักศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
(3)  ตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงของนักศึกษา 

2.1.5  ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม 
2.1.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม  

(1)  สามารถคิดในเชิงเหตุผล รวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการคิดแบบต่าง  ๆ                 
เพ่ือแก้ไขปัญหาได้อย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ 

(2)  สามารถเลือกวิธีคิดพิจารณาที่เหมาะสมต่อประเด็นปัญหาหนึ่งๆ ไม่ว่าจะด้วย
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แสดงการประเมินข้อมูลเพ่ือชี้ให้เห็นความน่าเชื่อถือ และให้ข้อสรุปอันจะน าไปสู่
การตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสม 

(3)  สามารถให้ความรู้ พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นในการแก้ปัญหา                    
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
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(4)  สามารถศึกษาปัญหาที่หลากหลายรูปแบบ และมีทักษะแก้ไขปัญหาอย่าง  

บูรณาการและสร้างสรรค์ได้ 
(5)  สามารถใช้ทักษะการคิดพัฒนาให้เกิดปัญหาแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต และ

แนวทางความเป็นไปได้ท่ีจะบรรลุเปูาหมายที่ก าหนด และได้ผลของการคิดเพ่ือการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
2.1.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม  

(1)  จัดกระบวนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดแบบ
ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ 

(2)  ฝึกให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าปัญหาที่หลากหลายรูปแบบ  และใช้ทักษะการคิด
แก้ปัญหาอย่างบูรณาการและสร้างสรรค์ 

2.1.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม  
(1)  พิจารณากรณีศึกษา  โดยเน้นการประเมินทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
(2)  ประเมินผลข้อมูลจากการค้นคว้า ด้วยการประเมินตามสภาพจริง  เช่น 

ประเมินการน าเสนอชิ้นงาน  การตอบค าถาม 
(3)  ประเมินโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.1.6  ด้านจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
2.1.6.1  ผลการเรียนรู้ด้านจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ

สังคมไทยและสังคมโลก 
(1)  มีทักษะการท างานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม

องค์กรได ้
(2)  ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับในความแตกต่าง

หลากหลายของมนุษย์ 
(3)  มีน้ าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อประโยชน์ส่วนรวม และ

มีจิตส านึกรักท้องถิ่น 
(4) สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาของกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ทั้งในฐานะผู้น า

และผู้ตาม 
(5) ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้งของไทยและ

ประชาคมนานาชาติ 
2.1.6.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านจิตอาสาและส านึกสาธารณะ                  

เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก  
(1)  ท าโครงการ 
(2)  บทบาทสมมุต ิ
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(3)  การน าเสนอ 
2.1.6.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมือง

ที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก  
(1)  ตรวจโครงการ 
(2)  ให้เพื่อนประเมิน 
(3)  ผู้สอนร่วมประเมิน 

2.1.7  ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
2.1.7.1  ผลการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน  

(1)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรู้ด้านต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(2)  สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น คัดกรอง รวบรวมและวิเคราะห์ได้ 
(3)  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารและน าเสนอข้อมูลข่าวสารได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4)  สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์

โลกในปัจจุบัน 
(5)  ตระหนักรู้ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อชีวิตและสังคม และสามารถเลือกใช้

เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับตนเองได้ 
2.1.7.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                  

อย่างรู้เท่าทัน 
(1)  ก าหนดหัวข้อให้นักศึกษาค้นคว้าเพ่ือน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(2)  จัดกิจกรรมกลุ่มในการรวบรวมข้อมูลที่ ก าหนดและร่วมอภิปรายความ

น่าเชื่อถือ 
(3)  น าเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1.7.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
(1)  ประเมินผลงานของนักศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
(2)  สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
(3)  ประเมินผลจากการใช้ภาษาในการสื่อสาร 

2.1.8  ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.1.8.1  ผลการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  

(1) สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
(2) สามารถเลือกใช้ภาษาในบริบทที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม 
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2.1.8.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
(1)  บรรยาย  อภิปราย  และยกตัวอย่างการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารใน

ชีวิตประจ าวัน 
(2)  เปิดโอกาสให้นักศึกษาน าเสนอผลงานการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิต

ประจ า เป็นรายกลุ่ม / บุคคล 
(3)  มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้า แสดงบทบาทสมมติ และท ากิจกรรมเป็น

รายบุคคล / กลุ่ม 
2.1.8.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่าง                        

มีประสิทธิภาพ  
(1)  ประเมินผลการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  การแสดงบทบาทสมมติ 
(2)  ประเมินผลงานกลุ่ม และประเมินซึ่งกันและกัน 
(3)  สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 
(4)  แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 
(5)  สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
(6)  น าเสนอผลงานการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

 

 2.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
2.2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

2.2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านดา้นคุณธรรม  จริยธรรม 
(1)  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
(2)  มีระเบียบวินัย 
(3)  มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
(4)  เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 
(5)  มีจิตสาธารณะ 

2.1.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
หลักสูตรก าหนดให้มีการสอดแทรกน าประเด็นปัญหาของสังคมมาอภิปรายใน

วิชาที่เกี่ยวข้องการแนะน าการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณเช่นการอ้างอิงผลงาน
วิชาการให้ถูกต้องและครบถ้วนและน าเสนอข้อมูลผลงานวิจัยให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงนอกจากนี้ความก าหนด
กติกาในการเข้าชั้นเรียนการปฏิบัติตนระหว่างเรียนการส่งเสริมให้นักศึกษามีน้ าใจและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน 

2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนการส่งงานที่                 

ได้รับมอบหมายและการร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร 
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(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 

(3) ประเมินจากการกระท าทุจริตในการสอบและการลอกงานของผู้อ่ืน 
(4) ประเมินจากการท างานกลุ่ม ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินอย่างชัดเจน เช่น 

ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น การมีจิตสาธารณะ 
2.2.2  ด้านความรู้ 

2.2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1)  มีความรู้ใน หลักการ และทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์ 
(2)  มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ท่ีจะน ามาอธิบายหลักการและทฤษฎี           

ในศาสตร์เฉพาะ   
(3)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้าน

วิทยาศาสตร์ 
(4)  มีความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ท่ีจะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปในลักษณะที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ มีการบรรยายเนื้อหาหลักของแต่ละวิชาและเปิดโอกาสให้นักศึกษาและเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
ส่งเสริมให้นักศึกษาท าการค้นคว้า เรียนรู้และท าความเข้าใจประเด็นต่าง ๆ ด้วยตนเองเน้นให้ผู้เรียนทดลอง
ปฏิบัติการจริง และให้เครื่องมือด้วยตัวเองในกระบวนการเรียนการสอนมีการมอบหมายงานเพ่ือให้นักศึกษามี
การฝึกฝนทักษะให้รู้จักวางแผนการท างาน  วางแผนการท าการทดลอง การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง มีการศึกษาค้นคว้าและการน าเสนอเพ่ือสร้างทักษะในการน าเสนอและการอภิปราย รวมทั้งจัดให้ทีการ
เรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน  

2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
มีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับสภาพดารเรียนรู้ที่จัดให้ โดยค านึงถึง

พัฒนาการของนักศึกษา ความเหมาะสมของลักษณะรายวิชาอาจใช้การสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติการ                 
การน าเสนอโดยการบรรยาย การรายท างาน การแก้ปัญหาที่ได้รับมอบหมายโดยความความรู้ทางฟิสิกส์ เป็น
ต้น อาจารย์มีการแจ้งให้นักศึกษาทราบถึงวิธีการประเมินผล โดยประเมินจากผลสัมฤทธิ์การเรียนและ                
การปฏิบัติการของนักศึกษาในวิธีต่างๆดังนี้ 

1. สอบกลางภาคและปลายภาค 
2. รายงานเรื่องที่ให้ศึกษา 
3. การน าเสนอในชั้นเรียน 
4. มีส่วนร่วมในการอภิปรายและตอบปัญหาในชั้นเรียน 
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2.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1)  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทาง

วิทยาศาสตร์ 
(2)  น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 
(3)  มีความใฝุรู้  สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง  ๆ                           

ท่ีหลากหลายได้อย่างถูกต้อง และเพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

เน้นการสอนที่กระตุ้นให้นักศึกษาคิดวิ เคราะห์ร่วมอภิปรายปัญหาต่าง  ๆ                        
กับอาจารย์ตลอดจนให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและจัดท ากรณีศึกษาภายใต้การแนะน าของอาจารย์ 

2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1)  การสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ ไขปัญหาตามล าดับขั้นตอน                   

ในหลักการการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
(2)  การประเมินจากการอภิปรายในชั้นเรียนหรือรายงานจากกรณีศึกษา 
(3 ) การสอบเค้าโครงของงานวิจัยและสอบปากเปล่างานวิจัย 

2.2.4   ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีภาวะผู้น าโดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 
(3) สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 

2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับ
ผู้เรียนร่วมกันคิดในการแก้ปัญหาและแบ่งความรับผิดชอบในการท างานร่วมกันรวมทั้งฝึกเป็นผู้น าในการ
อภิปรายในแต่ละหัวข้อและมีระเบียบปฏิบัติในการใช้เครื่องมือร่วมกัน 

2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในกิจกรรมต่าง  ๆ ที่ท า
ร่วมกันรวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง 
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2.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)  สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิ ติ  เพื่อการวิ เคราะห์  

ประมวลผล การแก้ปัญหา และการน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
(2)  มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการเลือกใช้

รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
(3)  มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ เพื่อการค้นคว้าได้อย่าง

เหมาะสม และจ าเป็น 
(4)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บข้อมูลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้มีการน า เสนอผลงานวิจั ย ในวิชาสัมมนาและวิชา วิ จั ยทางฟิสิ กส์ ที่ ม ี                  

การวิเคราะห์และส่งเสริมให้นิสิตน าเสนอผลงานต่อผู้ร่วมฟัง 
2.2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)  ประเมินจากการน าเสนอรายงานที่มีการใช้คณิตศาสตร์และสถิติในการ

วิเคราะห์ข้อมูล 
(2)  ประเมินจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  
Mapping) 
 แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบ้าง  (ตามที่ระบุในหมวด
ที่ 4 ข้อ 2)  โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง  ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่น าสู่มาตรฐาน                
ผลการเรียนรู้บางเรื่องก็ได้  (จะแสดงเป็นเอกสารแนบท้าย) 

3.1  ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ในตารางมีความหมาย  ดังนี้ 
3.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
(1)  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งมั่นในการท างานให้ส าเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดี             

ของสังคม 
(2)  มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน กตัญญู และมีความพอเพียงเป็นฐานในการด าเนินชีวิต 
(3)  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น   
(4)  มีจิตส านึกและตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เคารพกฎ ระเบียบ 

และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
3.1.2 ผลการเรียนรู้ด้านการตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 

(1)  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้าใจในความหลากหลาย                
ทางวัฒนธรรม 

3.1.3  ผลการเรียนรู้ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  มีโลกทัศน์กว้างไกล  เข้าใจและเห็น
คุณค่าของตนเอง  ผู้อ่ืน สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

(1)  มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ 

(2)  บูรณาการความรู้ในรายวิชาที่เรียนกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
3.1.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต  เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

(1)  มีความรู้ ความเข้าใจ สาระส าคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานการด ารงชีวิต 
(2)  มีความเข้าใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล และวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท

หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
(3)  สามารถเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ ด้วยความเฉลียวฉลาด 
(4)  สามารถแสวงหาข้อมูล ความรู้ จากแหล่งและวิธีการที่หลากหลาย 
(5)  ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเอง เพ่ือพัฒนาตนเองให้ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืน 

3.1.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม  
(1)  สามารถคิดในเชิงเหตุผล รวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการคิดแบบต่าง  ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหา             

ได้อย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ 
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(2)  สามารถเลือกวิธีคิดพิจารณาที่เหมาะสมต่อประเด็นปัญหาหนึ่ง  ๆ ไม่ว่าจะด้วยการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แสดงการประเมินข้อมูลเพ่ือชี้ให้เห็นความน่าเชื่อถือ และให้ข้อสรุปอันจะน าไปสู่                  
การตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสม 

(3)  สามารถให้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
(4)  สามารถศึกษาปัญหาที่หลากหลายรูปแบบ และมีทักษะแก้ไขปัญหาอย่าง  บูรณาการ

และสร้างสรรค์ได ้
(5)  สามารถใช้ทักษะการคิดพัฒนาให้เกิดปัญหาแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต และแนวทาง

ความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเปูาหมายที่ก าหนด และได้ผลของการคิดเพ่ือการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
3.1.6 ผลการเรียนรู้ด้านจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและ

สังคมโลก 
(1)  มีทักษะการท างานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ 
(2)  ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย

ของมนุษย์ 
(3)  มีน้ าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อประโยชน์ส่วนรวม และมีจิตส านึก

รักท้องถิ่น 
(4)  สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาของกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
(5)  ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้งของไทยและประชาคม

นานาชาติ 
3.1.7 ผลการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน  

(1)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรู้ด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2)  สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น คัดกรอง รวบรวมและวิเคราะห์ได้ 
(3)  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารและน าเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
(4)  สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก                     

ในปัจจุบัน 
(5)  ตระหนักรู้ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อชีวิตและสังคม และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี

ให้เหมาะสมกับตนเองได้ 
3.1.8 ผลการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  

(1) สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
(2) สามารถเลือกใช้ภาษาในบริบทที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม 
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 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
    ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

ผลการเรียนรู้ 
1.คุณธรรมจริยธรรมในการ

ด าเนินชีวิตบนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.ตระ 
หนัก 
และ
ส านึก
ใน

ความ
เป็น
ไทย 

3.มีความรอบรู้
อย่างกว้าง 

ขวางมีโลกทัศน์
กว้างไกลเข้าใจ
และเห็นคุณค่า
ของตนเอง ผู้อื่น
สังคมศิลปวัฒน 

ธรรม 
และธรรมชาติ 

4. มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอด
ชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5. มีทักษะความคิดแบบ 
องค์รวม 

6. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะเป็น
พลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมโลก 

7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 

8.ใช้ภาษา 
ในการ

สื่อสารอย่าง
มีประสิทธิ 

ภาพ 

รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 

กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร                                                           

GEL0101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   
                           

GEL0201  ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน   
                           

GEL0202  ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน   
                           

GEL0301  ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร   
                           

GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร   
                           

GEL0303  ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร   
                           

GEL0304  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   
                           

GEL0305  ภาษาญี่ปุุนเพื่อการสื่อสาร   
                           

GEL0306  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 
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ผลการเรียนรู ้

1.คุณธรรมจริยธรรม
ในการด าเนินชีวติบน

พื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.ตระ 
หนัก 
และ
ส านึก
ใน

ความ
เป็น
ไทย 

3.มีความ
รอบรู้อย่าง
กว้างขวาง 
มีโลกทัศน์
กว้างไกล
เข้าใจและ
เห็นคุณคา่
ของตนเอง 
ผู้อ่ืนสังคม
ศิลปวัฒน 
ธรรมและ
ธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการแสวงหาความรู้
ตลอดชีวติ เพื่อพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 

5. มีทักษะความคิดแบบองค์
รวม 

6. มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะเป็นพลเมืองทีม่ี

คุณค่าของสังคมโลก 

7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างรู้เท่าทัน 

8.ใช้
ภาษา 
ในการ
สื่อสาร
อย่างมี

ประสิทธ ิ
ภาพ 

รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 

ก ลุ่ ม วิ ช า ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ 

                             

GEH0401  วิถีลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา                              

GEH0402  ปรัชญาและศาสนา                              

GEH0403  มนุษย์กบัความงาม                              

GEH0404  พฤติกรรมมนุษยแ์ละการ
พัฒนาตน 

                             

GEH0405  มนุษย์กบัการเปลี่ยนแปลง                              

GEH0406  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้                              

GEH0407  กฎหมายพื้นฐานเพื่อ
คุณภาพชีวิต 

                             

GEH0408  เรียนรู้คุณธรรมน าชีวิต
พอเพียง 
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ผลการเรียนรู ้

1.คุณธรรมจริยธรรม
ในการด าเนินชีวติบน

พื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.ตระ 
หนัก 
และ
ส านึก
ใน

ความ
เป็น
ไทย 

3.มีความ
รอบรู้อย่าง
กว้างขวาง 
มีโลกทัศน์
กว้างไกล
เข้าใจและ
เห็นคุณค่า
ของตนเอง 
ผู้อ่ืนสังคม
ศิลปวัฒน 
ธรรมและ
ธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการแสวงหาความรู้
ตลอดชีวติ เพื่อพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 

5. มีทักษะความคิดแบบองค์
รวม 

6. มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะเป็นพลเมืองทีม่ี

คุณค่าของสังคมโลก 

7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างรู้เท่าทัน 

8.ใช้
ภาษา 
ในการ
สื่อสาร
อย่างมี

ประสิทธ ิ
ภาพ 

รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 

GEH0409  วิถีอาเซียน                              

กลุ่ ม วิชาคณิตศาสต ร์  วิทยาศาสต ร์และ
เทคโนโลยี                              

GES0501  วิเคราะห์การคิด                              

GES0502  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                              

GES0503  ชีวิตกับเทคโนโลยี                              

GES0601  เกษตรเพื่อชีวิต                              

GES0701  อาหารและโภชนาการเบื้องต้น                              

GES0702  การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ                              

GES0801  งานช่างในชีวิตประจ าวัน                              
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3.2  ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ  ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 

1.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
  (1)  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
  (2)  มีระเบียบวินัย 
  (3)  มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
  (4)  เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 
  (5)  มีจิตสาธารณะ 

        2.  ด้านความรู ้
  (1)  มีความรู้ใน หลักการ และทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์ 

   (2)  มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ท่ีจะน ามาอธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ
  (3)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิทยาศาสตร์ 

 (4)  มีความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ท่ีจะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3.  ด้านทักษะทางปัญญา 

  (1)  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
  (2)  น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  (3)  มีความใฝุรู้  สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง  ๆ                            
ท่ีหลากหลายได้อย่างถูกต้อง และเพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

         4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (1)  มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้น าและสมาชิกท่ีดี 
  (2)  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 
  (3)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 

         5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1)  สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ  เพื่อการวิเคราะห์  ประมวลผล                 

การแก้ปัญหา และการน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
   (2)  มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการเลือกใช้รูปแบบการ

สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
(3)  มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ เพื่อการค้นคว้าได้                      

อย่างเหมาะสม และจ าเป็น 
(4)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเหมาะสมกับสถานการณ์ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะในการวิเคราะห์
และการสื่อสาร 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
กลุ่มวิชาแกน                    
4131010 ฟิสิกส์ 1                    

4131011 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1                    

4131012 ฟิสิกส์ 2                    

4131013 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2                     

4134715 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์                    

4211111 เคมีพื้นฐาน                    

4211112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน                    

4331111 ชีววิทยาพ้ืนฐาน                    

4331112 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน                    

4571411 แคลคูลัส 1                    

4571412 แคลคูลัส 2                    
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะในการวิเคราะห์
และการสื่อสาร 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ                    
4132107 กลศาสตร์คลาสสิก 1                    

4132108 ปฏิบัติการกลศาสตร์คลาสสิก 1                        

4132204 การสั่นและคลื่น                    

4132205 ปฏิบัติการการสั่นและคลื่น                    

4132305 ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพ                    

4132503 ฟิสิกส์แผนใหม่                    

4132504 ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่                    

4133303 ฟิสิกส์เชิงสถิติ                    

4133407 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟูา 1                    

4133408 ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟูา 1                        

4133504 กลศาสตร์ควอนตัม 1                    

4133901 วิธีวิจัยทางฟิสิกส์                    

4133902 วิจัยทางฟิสิกส์                    

4134719 ภาษาอังกฤษส าหรับฟิสิกส ์                    

4134904 สัมมนาทางฟิสิกส์                    
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะในการวิเคราะห์
และการสื่อสาร 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
3562201 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็น

ผู้ประกอบการ 
                   

วิชาเนื้อหาเลือก                    
4132109 กลศาสตร์คลาสสิก 2                      

4132206 เสียง                    

4132306 ปฏิบัติการฟสิิกสเ์ชิงอุณหภาพ                    

4132404 อิเล็กทรอนิกส์ 1                    

4132405 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส ์                    

4132406 อิเล็กทรอนิกส์ 2                     

4133202 ทัศนศาสตร ์                    

4133409 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟูา 2                     

4133410 ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟูา 2                         

4133505 กลศาสตร์ควอนตมั  2                      

4133621 ดาราศาสตร์ 1                    

4133622 ปฏิบัติการดาราศาสตร ์ 1                     

4133623 ธรณีวิทยา  1                    

4133624 ปฏิบัติการธรณีวิทยา 1                    
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะในการวิเคราะห์
และการสื่อสาร 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
วิชาเนื้อหาเลือก                    
4133625 อุตุนิยมวิทยา 1                    

4133626 ปฏิบัติการอตุุนิยมวิทยา 1                     

4133627 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก                    

4133628 วิทยาศาสตร์พลังงาน                    

4133629 สมุทรศาสตร ์                    

4134407 ดิจิทัลและการเชื่อมต่อ                    

4134408 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส ์                    

4134409 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส ์                    

4134509 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1                         

4134510 ปฏิบัติการฟสิิกส์นิวเคลยีร์ 1                     

4134511 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 2                    

4134512 รังสีวิทยา                    

4134513 สเปกตรัมอะตอม                    

4134514 การวิเคราะหผ์ลึกด้วยรังสเีอกซ ์                    

4134606 ดาราศาสตร ์ 2                    

4134607 ธรณีวิทยา  2                    
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะในการวิเคราะห์
และการสื่อสาร 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
วิชาเฉพาะด้านเลือก                    
4134608 อุตุนิยมวิทยา 2                       

4134711 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานฟสิิกส ์                    

4134712 การผลิตอุปกรณ์ทางฟิสิกส ์                    

4134713 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง                    

4134714 ฟิสิกส์เชิงวัสด ุ                    

4134716 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์                    

4134717 การรับรู/้การส ารวจระยะไกล                    

4134718 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส ์                    

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                    

4134803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
ฟิสิกส์ 

                   

4134804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์                    

7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา                    

7000490 สหกิจศึกษา                    
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มคอ.2 

หมวดที ่ 5   หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  (เกรด) 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
1.1 ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
 A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
 B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
 B ดี (Good) 3.0 
 C+ ค่อนข้างดี (Fairy Good) 2.5 
 C พอใช้ (Fair) 2.0 
 D+ อ่อน (Poor) 1.5 
 D อ่อนมาก (Very poor) 1.0 
 E ตก (Fail) 0 

 

1.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนนก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผลดังนี้ 
ระดับการประเมิน ผลการศึกษา 

P  (Pass) ผ่าน 
F   (Fail) ไม่ผ่าน 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบ               
การประกันคุณภาพภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งจะสัมพันธ์
กับ Curriculum Mapping ของรายวิชาต่าง ๆ โดยมีเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้                    
ของผู้เรียนเพ่ือทวนสอบผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งจาก                   
การประเมินของผู้เรียนและการประเมินตนเองของนักศึกษาและน าผลการทวนสอบดังกล่าวมาพิจารณา 
รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการทวนสอบของหลักสูตรเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของ มคอ.3 ข้อสอบ 
ระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชาและผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3                   
ในแต่ละรายวิชา เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
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2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

โดยการก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ด้วยการเก็บข้อมูล               
หาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาหลังจากประกอบอาชีพของบัณฑิต น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับ
มาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพ               
ของหลักสูตรโดยคณะกรรมการตามเกณฑ์ของ สกอ. การเก็บข้อมูลจะด าเนินการหาค่าทางสถิติดังต่อไปนี้ 

1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ ส าเร็จการศึกษา ในด้าน              
ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้  ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิต                         
ในการประกอบการงานอาชีพ 

2) ส ารวจความเห็นจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม              
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการ  

3) การประเมินจากศิษย์เก่าที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง             
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อ              
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนักศึกษา 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 
1) เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในหลักสูตร 
2) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3) คุณสมบัติผู้ส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด 9 การส าเร็จการศึกษา (ภาคผนวก ก) 
4) ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 
5) มีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
1) เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
2) ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในข้อ 1) และ 2) ยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอส าเร็จ
การศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้น                
อาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติให้ปริญญาในภาคการศึกษานั้น 
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มคอ.2 

หมวดที ่ 6   การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 

 1.1 มหาวิทยาลัยก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรมปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้มีความรู้                 
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัย
และจรรยาบรรณครู และให้มีทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสอน
สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.2 อาจารย์ใหม่ทุกคนควรผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดเรียนการสอน การวัดและประเมินผล                     
การประกันคุณภาพการศึกษาการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 
 1.3 มอบหมายให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการเรียนการ
สอน 
 1.4 มอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ่งหรือ
หลายหัวข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพ่ือทดลองสอนโดยมีอาจารย์พ่ีเลี้ยง หรือประธานหลักสูตร                 
เป็นผู้ให้ค าแนะน า 
 1.5 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 

 (1) ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย                            
ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปิดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นประจ าทุกปี 
 (2) จัดให้มีการสอนแบบเป็นหมู่คณะ ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอนร่วมกับ
ผู้อื่น รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมคณะสอน 
 (3) ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอน
ระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือท าวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถน าไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มี
การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลาย ๆ สถาบัน 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
 (1) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัด                  
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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 (2) ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยโดยการขอทุนวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งสนับสนุนในส่วนของอุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
 (3) ส่งเสริมให้อาจารย์น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
 (4) ส่งเสริมให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 (5) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศในระดับที่สูงขึ้น โดยก าหนดเป็น
แผนการศึกษาท่ีชัดเจน 
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มคอ.2 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบจ านวนอย่างน้อย 5 คน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบทุกคนเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่เกิน 1 หลักสูตร และมีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรคือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงาน
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน และท าหน้าที่สอนและค้นคว้า วิจัยในสาขาดังกล่าว อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยมีการปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในรอบ 5 ปี ของการปรับปรุง  
  นอกจากนี้ได้มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้แก่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมวางแผน ติดตามและทบทวนผลการด าเนินงานของหลักสูตรตลอด
หลักสูตร มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชามีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ      
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน  มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินการที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0  และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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2. บัณฑิต 
 

  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้มีการก าหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ในเอกสาร มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 
ด้านคือ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรมีการด าเนินการประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยอาศัยข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตด้วย
การขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตใหม่ที่จบการศึกษาและ
เข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ และจ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษารวมทั้งการติดตามจ านวนของบัณฑิต (ร้อยละ) ที่ได้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

3. นักศึกษา 
 

  หลักสูตรมีกระบวนการและขั้นตอนตามระบบและกลไกการรับนักศึกษารวมทั้งด าเนินการตาม
ระบบและกลไกโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับโปรแกรมวิชา คณะและมหาวิทยาลัย ท าการรับ
นักศึกษาประจ าปีการศึกษาตามแผนที่วางไว้ โดยขั้นตอนต่าง ๆ ที่ก าหนด ภายใต้การด าเนินการของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และมีตัวแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่สอบสัมภาษณ์นักศึกษามี
การก ากับ ติดตามโดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางการให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งในด้าน
วิชาการและการใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษารวมทั้งการจัดโครงการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนานักศึกษา พร้อมทั้ง
ส่งเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

4. อาจารย ์
 

  มีการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
เป็นอย่างน้อยในสาขาวิชาฟิสิกส์หรือสาขาท่ีสัมพันธ์กัน รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง 
โดยการพิจารณากรอบอัตราก าลังและแผนพัฒนาตนเอง (ลาศึกษาต่อ) ร่วมกับคณะเพ่ือให้อาจารย์ได้ศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอก และส่งเสริมการท าผลงานวิชาการและการท าวิจัยโดยสนับสนุนให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรเข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งจัดโดยคณะ และหลักสูตร
ร่วมกับคณะจัดสรรงบประมาณให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยมีการจัดสรรวิชาสอน
ตรงกับความช านาญของอาจารย์ผู้สอนและมีการเกลี่ยจ านวนภาระงานสอนให้มีความเหมาะสม รวมทั้งมี
การจัดท ารายงานภาระการสอน รายงานการประเมินตนเอง และรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
รวมถึงเอกสาร มคอ.3, มคอ.5 และ มคอ.7 ตามก าหนดเวลา 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

  หลักสูตรมีการจัดท าหลักสูตรโดยศึกษาความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะต่างๆ จากแหล่งฝึก
ประสบการณ์นักศึกษาทั้งเอกชนและราชการเพ่ือน าผลการประเมินที่ได้มาใช้ในการร่างหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุงรวมทั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาร่วมกันกับคณะในการจัดท าโครงสร้างหลักสูตรที่นักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จะต้องเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรจากเอกสาร 
มคอ.1 พร้อมทั้งได้จัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมใน
ศาสตร์ด้านฟิสิกส์จากนั้นจึงยื่นต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ .) เพ่ือรับรองหลักสูตรและ
เริ่มรับนักศึกษา 
 

  ในการจัดการเรียนการสอน เมื่อการจัดท าหลักสูตรได้รับความเห็นชอบและด าเนินการเปิดรายวิชา
แล้ว อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องค านึงถึงการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน ให้
ผู้สอนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับรายวิชาที่สอนให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานเดียวกันทุก
กลุ่ม ผู้สอนใช้วิธีการและ/หรือกิจกรรมที่หลากหลาย มีการบูรณาการกระบวนการบริการวิชาการ การวิจัย 
และสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนการสอน  
 

  ส าหรับการประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในเอกสาร มคอ.2 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีการก าหนดน้ าหนักของ
องค์ประกอบในการประเมินให้สอดคล้องกับจุดเน้นภายในแต่ละรายวิชา มีการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษามีความ
หลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย ข้อสอบอัตนัย รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกต
พฤติกรรมนักศึกษา ตลอดจนการวัดทักษะการปฏิบัติงานจากการออกภาคสนาม มีการก ากั บให้มีการ
พัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลการเรียนรู้     ของนักศึกษาให้มีความเหมาะสมกับรายวิชา
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการควบคุมการประเมินผลการเรียนรู้  ในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้
มาตรฐานเดียวกัน 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

  อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือน ามา
วางแผนจัดระบบบริหารจัดการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น การเตรียมความพร้อมของห้องเรียนให้มีบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้งในด้านแสงสว่าง อุณหภูมิ ความสะอาด ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยใน
ห้องเรียนให้สอดคล้อง กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกทางด้านสื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพทึบแสง จอภาพ เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง ตลอดจน 
อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอ้ี ในห้องเรียนให้พร้อมส าหรับใช้งานรวมทั้งเทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย (wifi) ของ
มหาวิทยาลัยการจัดหาหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ เอกสาร ต ารา และสื่ออิเลคทรอนิกส์ในส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ห้องสมุดของคณะวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
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6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย การ
บริหารจัดการทรัพยากรที่ใช้ในการเรียน ได้แก่ หนังสือ ต ารา ฐานข้อมูล อุปกรณ์สนับสนุนการเรียน อยู่ใน
ความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างคณะและส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้เครื่องมือ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ ยังได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิทยาศาสตร์และอยู่ในความรับผิดชอบร่วมกันระหว่าง
คณะฯ และศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

6.1.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        รายการข้อมูลหนังสือ/วารสาร และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับ 
หนังสือ (เล่ม) วารสาร (รายการ) 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ 4,077 485 8 2 
ฟิสิกส์ 1,008 196 32 7 

เคมี/เคมีประยุกต ์ 1,487 267 32 7 

ชีววิทยา/ชีววิทยาประยุกต์ 2,041 423 32 7 
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 271 52 32 7 

คหกรรมศาสตร์ 3,085 318 32 7 

สิ่งแวดล้อม 1,912 162 28 1 
สาธารณสุข 5,203 328 37 3 

การแพทย์แผนไทย/การแพทย์แผน
ไทยประยุกต ์

62 - 4 - 

คณิตศาสตร์และสถิติ 4568 677 1 2 

 
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ 
กลุ่มสาขาทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- EMERALD MANAGEMENT E – JOUNAL 

- ABI/INFORM Complete 

- Education Resources Information Center (ERIC) 

- Education Resources Complete 
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กลุ่มสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- ACM Digital Library 

- Computer & Applied Science Computer 

- American Chemical Society Journal (ACS) 
กลุ่มสหวิชา 

- H.W.Wilson 

- Web of  Science 

- ProQuest Dissertation & Theses 

- Academic Search Premier 

- SciVerse  ScienceDirect 

- SpringerLink – Journal 
ฐานข้อมูลไทยที่น่าสนใจ 

- Business Source Premier 

- MuseGlobal 

- IOP Science Extra 

- Bu siness Expert Press 

- BioOne 

- Communication & Mass Madia Complete 

- ProQuest Research Library 

- eBrary 
ฐานข้อมูลเปิด 

- Business Monitor 

- สารานุกรมไทยส าหรับเอกชน 

- ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog) 

- Wikipedia 

- Encyclopedia Britan nica Concise 

- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วโลก (IR - Web) 

- ฐานข้อมูลสมุนไพร วว. (TISTR  Medicinal Plants DB) 

- ฐานข้อมูลงานวิจัย วว. (TISTR Research) 

- Bioline International 

- BioMed Central the Open Access Publisher 
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- Chemistry Central 

- arXir 

- AGRICOLA (AGRICultural Online Access) 

- AGRIS 

- NDLTD (Networked Digital of Theses and Dissertations) 

- The Encyclopedia of Earth , EOE 

- Cite Seer (Scientific Literature Digital Library) 

- Directory of  Open Access Journal (DUAS) 
ฐานข้อมูลอ่ืน ๆ  

- IEEE/IEE Electronic Library (IEL) 

- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย 

- ฐานข้อมูลท้องถิ่น 
6.1.2 สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
 การเรียนการสอน การปฏิบัติการ และการท าการวิจัย ใช้สถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์การสอน การปฏิบัติการ และ
การท าวิจัยมีดังนี้ 

ล าดับที่ รายการและลักษณะเฉพาะ 
1 BALANCE; SINGLE PAN; TRIPLE BEAM 

2 CAMERA; DIGITAL 

3 BINOCULARS  
4 LUX METER 

5 pH METER; HANDHELD   

6 SALINITY TESTER 
7 SURFACE TENSION APPARATUS 

8 ELECTRONICS CIRCUIT TRAINER 
9 ELECTRONICS LOGIC TRAINER  

10 SOUND SPECTRUM METER 

11 SOUND LEVEL METER 
12 COULOMB'S LAW APPARATUS  

13 DIGITAL TRAINER KIT  

14 COULOMB'S LAW APPARATUS  
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ล าดับที่ รายการและลักษณะเฉพาะ 

15 DIGITAL TRAINER KIT  
16 HYSTERESIS OF MAGNETIC MATERIALS APPARATUS  

17 INTERFACING SYSTEM MODULE  

18 MAGNETIC FIELD INSIDE A CONDUCTOR APPARATUS  
19 MAGNETIC FIELD OUTSIDE A STRAIGHT CONDUCTOR APP.  

20 CAPACITANCE IN A.C. CIRCUIT  

21 CURRENT BALANCE   
22 INDUCTANCE OFA SOLENOID & MAGNETIC INDUCTION APP. 

23 MAGNETIC MOMENT APPARATUS  
24 MICROWAVE TRAINER  

25 TRANSFORMER APPARATUS   

26 CALIPERS; VERNIER; ELECTRONIC  
27 BAROMETER; FORTIN  

28 GEOLOGICAL ANALYSIS SET  

29 GLOBAL POSITIONING SYSTEM  
30 AERODYNAMICS APPARATUS   

31 CIRCULAR MOTION APPARATUS  

32 COUPLED PENDULUM APPARATUS  
33 DIAL CALI PER  

34 FREE FALL APPARATUS  
35 GYROSCOPE EXPERIMENT APPARATUS  

36 LINEAR MOTION APPARATUS  

37 VERNIER MICROSCOPE  
38 ROTATIONAL MOTION & ANGULAR MOMENTUM APPARATUS  

39 PHOTOGATE COUNTER AND PHOTOGATE TIMING  

40 PROJECTILE MOTION APPARATUS  
41 SIMPLE HARMONIC MOTION APPARATUS 

42 SPHEROMETER  

43 STEINER'S THEOREM & MOMENT OF INERTIA APPARATUS  
44 TWO DIVlENSIONAL COLLISION APARATUS  
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ล าดับที่ รายการและลักษณะเฉพาะ 

45 UNIVERSAL GRAVITIONAL CONSTANT APPARATUS  
46 VECTOR AND FORCE APPARATUS  

47 YOUNG'S MODULUS APPARATUS  

48 BALMER SERIES EXPERIMENT APPARATUS  
49 DETERMINATION OF EARTH'S MAGNETIC FIELD APPARATUS  

50 ELECTRON DIFFRACTION APPARATUS  

51 ZEEMAN EFFECT APPARATUS  
52 FRANCK-HERTZ EXPERIMENT APPARATUS   

53 G-M COUNTER  
54 G-WI SCINTILLATION COUNTER WITH COMPUTER   

55 MILLIKAN'S OIL DROP EXPERIMENT APPARATUS  

56 PLANCK'S CONSTANT & PHOTOELECTRIC EFFECT APPARAT  
57 SCINTILLATION SPECTROSCOPY ; SIGLE CHANNEL  

58 STEFAN-BOLTZMANN CONSTANT APPARATUS  

59 MICHELSON INTERFEROMETER   
60 SPECTOMETER  

61 ELECTRICAL EQUIVALENT OF HEAT APPARATUS  

62 KINETIC THEORY APPARATUS 
63 LATENT AND VAPORlZATION HEAT APPARATUS  

64 THERMAL AND ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF METAL APP  
65 THERMAL EXPANSION APPARATUS  

66 SOUND WAVE EXPERIMENT SET  

67 DOPPLER EFFECT OF SOUND APPARATUS  
68 He - Ne LASER  

69 LASER OPTICS  

70 LAWS OF LENSES & OPTICAL INSTRUMENTS APPARATUS  
71 LIGHT SOURCES (Ne,Na,He,Cd,Zn) SET 

72 MEASURING VELOCITY OF LIGHT APPARATUS  

73 MICROWAVE EXPERIMENT SET  
74 POLARIMETRY  
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ล าดับที่ รายการและลักษณะเฉพาะ 

75 SONOMETER  
76 COMPUTER  

77 VARIAC; 1-PHASE; 500 VA  

78 FREQUENCY COUNTER  
79 L C R METER  

80 MULTIMETER; DIGITAL; PRECISION  

81 POWER SUPPLY; TRIPLE OUTPUT  
82 OSCILLOSCOPE; 60 MHZ; 2 CHANNEL  

83 OSCILLOSCOPE; 100 MHZ; 2 CHANNEL; I/O INTERFACE  
84 THERMOMETER; DIGITAL  

85 AMMETER; AC/DC  

86 CLAMP METER; DIGITAL  
87 CLAMP METER; DIGITAL  

88 GALVANOMETER  

89 MULTIMETER; DIGITAL  
90 MULTIMETER; ANALOG  

91 POTENTIOMETER  

92 POWER SUPPLY; 0 - 30V / 3A  
93 SINEWAVE GENERATOR ; 20 HZ - 20 MHZ  

94 VOLTMETER; AC/DC 
95 WATTMETER  

96 WHEATSTONE BRIDGE  

97 DECADE CAPITANCE BOX  
98 MULTIMETER; DESKTOP  

99 RESIST ANCEBOX  

100 RF GENERATOR  
101 ชุดทดลองการตกอิสระ 

102 ชุดทดลองกฎของฮุค 

103 ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ 
104 เครื่องกัดเพลาตั้งแบบเทอร์เรทพร้อมอุปกรณ ์
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ล าดับที่ รายการและลักษณะเฉพาะ 

105 ชุดทดลองโมดุลลัสของความยืดหยุ่น 
106 เครื่องกลึง 

107 กล้องโทรทรรศน์(ดูดาว) แบบหักเหแสงยี่ห้อ MEADE ขนาด 6 นิ้ว 

108 กล้องดูดาวมาตรฐานแบบ NEWTONIAN 
109 ระบบหัววัดรังสี Geiger Tube Detection System Oxford 

120 เครื่องตรวจรังสีนิวตรอน (Neutron Surreyt Meter) 

121 เครื่องระบุต าแหน่งด้วยดาวเทียม (GPS) ยี่ห้อ GARMIN 
122 เครื่องวัดพิกัดดาวเทียม (GPS)  ชนิดไม่มีหน่วยความจ า etrex 

123 เครื่องวัดพิกัดทางภูมิศาสตร์ GPS ยี่ห้อ GARMIN รุ่น etrexVista  
124 เครื่องกรองสารระดับอนุภาค 

125 กล้องวัดระดับยี่ห้อ PENTEX สามารถขยายได้ 24 เท่า พร้อมขาตั้งและ
ไม้ต๊าฟ 

126 ค้อนธรณี 

127 เตาเผาอุณหภูมิสูง 
128 เครื่องมือปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 

129 Resistivity meter 

130 ชุดทดลองโมดูลลัสของความยืดหยุ่น 
131 ชุดทดลองกฎของฮุค 

132 เครื่องกัดเพลาตั้งแบบเทอร์เรทพร้อมอุปกรณ์ 

133 ชุดกล่องถ่ายรูปวัดรังสีความร้อน 
134 เซนเซอร์วัดความเข้มแสงอาทิตย์ 

135 SERVEY METER 

136 กล้องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ 
137 เครื่องวัดความชื้น 

138 เครื่องฉายภาพเสมือนจริง 
139 ชุดการเคลื่อนที่แนวตรง 

140 ชุดสมดุลแรง 

141 โปรเจคเตอร์ 
142 กล้องถ่ายรูป 

143 FORCE GAUGE 
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ล าดับที่ รายการและลักษณะเฉพาะ 

144 POWER HAMONICS AND LEAKAGE TESTER 
145 เครื่องจ่ายไฟฟูาควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 

146 เครื่องปริ้นเตอร์สี 

147 เครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้าย 
148 เครื่องวัดเสียง 

149 เครื่องวัดแสง 

150 เครื่องวัดความต้านทานดิน 
151 เครื่องเติมลมอัตโนมัติ 

152 เครื่อง GPS ชนิดมือถือ จอขาว-ด า 
 

6.2  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในการจัดซื้อ

หนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการ
สอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชา
และบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือส าหรับใช้ในส านักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาท าการจัดซื้อหนังสือด้วย นอกจากนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีสิ่งสนับสนุนอ่ืน ๆ เช่น 
ห้องสมุดคณะ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษา เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ และเครื่องขยาย
เสียง อุปกรณ์อ่ืนๆ ตามความจ าเป็นอย่างครบถ้วน ทันสมัยและมีสภาพพร้อมใช้งาน 

ในส่วนของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการหลักสูตรจะเสนอรายการจัดซื้อ
หนังสือเพ่ิมเติมผ่านประธานโปรแกรมวิชาและคณะตามปีงบประมาณ 
 

6.3  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับส านักวิทยบริการฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ส ารวจความเพียงพอและความต้องการหนังสือ ต ารา 
เอกสารอ้างอิง วารสารฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ของคณาจารย์
และนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอทุกปีการศึกษา 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 เกณฑ์การประเมิน  ดังนี้ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

     

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

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้   จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

(8) อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน  

     

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

 
เกณฑ์ประเมิน 

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ตัวบ่งชี้บังคับ              
(ตัวบ่งชี้ที่ 1-5)  มีผลด าเนินการบรรลุตามเปูาหมายและมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเปูาหมายไม่
น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับ และตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดที ่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

การประเมินกระบวนการที่ใช้ประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้เพ่ือการ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์การเรียน  ให้พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดย
อาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนว่ามีความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนหรือไม่  โดยประเมินจากการ
ทดสอบย่อย  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการถาม  และการตอบค าถามในชั้นเรียนของนักศึกษา 
และการอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา  ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ก็สามารถประเมิน
เบื้องต้นได้ว่า  ผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนตามวัตถุประสงค์ของการเรียนหรือไม่  หากผู้เรียน         
มีความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การสอน  ควรได้มีการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวิธีสอน  เครื่องมือหรือสื่อการสอน  รวมทั้งอาจต้องจัดล าดับเนื้อหาบทเรียน
เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ 

การทดสอบกลางภาคการศึกษา  และการสอบปลายภาคการศึกษา  จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมี
ความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้สอนไปหรือไม่  หากพบว่ามีปัญหาก็สมควรหาสาเหตุ  และแนวทางการสอน              
ที่จะท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจง่ายขึ้นและมากขึ้น  สามารถสอบผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดได้ 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ให้นักศึกษาประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์  ทั้งในด้านทักษะกลยุทธ์การสอนความ
รับผิดชอบในการสอน  ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้  การชี้แจงประมวลการสอนรายวิชาการใช้สื่อ
การสอนประกอบ  ทั้งนี้ให้ท าทุกรายวิชาที่เปิดด าเนินการสอน  และให้สรุปผลการประเมินคุณภาพ                
ให้กับอาจารย์ผู้สอน  เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับและน าไปปรับปรุงการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  ให้ด าเนินการเมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ในชั้นปีที่  4 และการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์  การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจึงต้องด าเนินการทั้งในลักษณะ                  
การประเมินหลักสูตรที่มี การเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัย  ในวิชาสหกิจศึกษา และรายวิชา
ที่มีการเรียนการสอนนอกมหาวิทยาลัย  เพ่ือน าผลมาปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอน                  
ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 
 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานของหลักสูตร เป็นไปตามระบบการประเมินผลของหลักสูตร มหาวิทยาลัย                

ราชภัฏสงขลา ซึ่งด าเนินการทุกสิ้นปีการศึกษา ในหมวดที่ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน อย่างน้อย 1 คน 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
 จากการรวบรวมข้อมูล  การด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  และการวิจัยมหาวิทยาลัย               
จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละวิชา กรณีปัญหาที่พบให้จัดล าดับ
ความส าคัญและความจ าเป็น  เพ่ือวางแนวทางแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับเวลา เช่น ปัญหาการเรียนการ
สอนเฉพาะวิชา ควรได้ด าเนินการแก้ไขในภาคการศึกษาต่อไป  หรือปัญหาในเชิงนโยบายควรให้มหาวิทยาลัย
ได้รับทราบและด าเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามผู้บริหารระดับสาขาวิชาจะต้อง
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้ เพ่ือให้หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน                   
มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ 
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ภาคผนวก ก 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



109 

 

 

มคอ.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



มคอ.2                                                   110 

 



111 

 

 

มคอ.2 

 



มคอ.2                                                   112 

 



113 

 

 

มคอ.2 

 



มคอ.2                                                   114 

 



115 

 

 

มคอ.2 



มคอ.2                                                   116 

 

 
 



117 

 

 

มคอ.2 

 



มคอ.2                                                   118 

 

 
 



119 

 

 

มคอ.2 

 



มคอ.2                                                   120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



121 

 

 

มคอ.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



มคอ.2                                                   122 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน 
และการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2553 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบหลักสตูรเดิม พ.ศ. 2555  

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สามารถ
สรุปการปรับปรุงได้ดังนี้ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
เหตุผลของการ
เปล่ียนแปลง 

1.  ชื่อหลักสูตร 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสตูรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 

1.  ชื่อหลักสูตร 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559  

ปรับปรุง 
ปี พ.ศ. 2559 
 

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

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

คงเดิม 

3.  ปรัชญาของหลักสูตร 
เน้นคุณธรรม  น าฟิสิกส์ก้าวหน้า  เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

3.  ปรัชญาของหลักสูตร 
มีคุณธรรม น าวิชาการ สู่ความก้าวหน้าทางฟิสิกส์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศชาติ 

เปลี่ยนแปลงให้
ทันสมัย 

4.  วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
4.1  เพื่อผลติบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ที่สอดคล้องกับ

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และความต้องการของท้องถิ่นและ
ประเทศ 

4.2  เพื่อผลติบัณฑิตให้มีพื้นฐานความรู้ในการพัฒนาตนเองหรือ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน 

4.3  เพื่อผลติบัณฑิต ให้มีโลกทัศน์กว้าง มีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพและความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม  

4.4  เพื่อผลติบัณฑิตให้มีคุณภาพชีวิต และอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 

4.  วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
4.1  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางฟิสิกส์ ที่

สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และความต้องการของ
ท้องถ่ินและประเทศ 

4.2  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีพื้นฐานความรู้ในการพัฒนาตนเองหรือ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน 

4.3  เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีโลกทัศน์กว้าง มีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพและความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

คงเดิม 

5.  อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 5.  อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร  
 นายพะเยาว์    ยงศิริวิทย์ 
ผศ.วัฒนา       เดชนะ 
นายชาญยุทธ  ฟองสุวรรณ 
นายธนพงศ์    พันธุ์ทอง 
นางสาวมูรณี   ดาโอะ 

 ดร.อนุมัติ       เดชนะ 
นายธนพงศ์    พันธุ์ทอง 
ผศ.วัฒนา      เดชนะ 
นายศราวุฒิ    ชูโลก 
นางสาวมูรณี   ดาโอะ 

เปลี่ยนแปลง 
อาจารย์
ผู้รับผดิชอบ
หลักสตูร 

6.  ระบบการจัดการศึกษา 
     แบบช้ันเรียน 

6.  ระบบการจัดการศึกษา 
     แบบช้ันเรียน 

คงเดิม 

7.  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
     ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 

7.  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
     ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต 

ปรับหน่วยกิต 

8.  โครงสร้างหลักสูตร 8.  โครงสร้างหลักสูตร ปรับหน่วยกิต 
 8.1  หมวดวิชาศกึษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า      30 หน่วยกิต  8.1  หมวดวิชาศกึษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า      30 หน่วยกิต  
 - กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต  - กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า      12 หน่วยกิต  
 - กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 6 หน่วยกิต   บังคับเรียน  9 หน่วยกิต  
 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต   เลือกเรียน  3 หน่วยกิต  
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 - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        9 หน่วยกิต  - กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละ  ไม่น้อยกว่า      9 หน่วยกิต  
      สังคมศาสตร ์    
     บังคับเรียน  3 หน่วยกิต  
     เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต  
    - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ไม่น้อยกว่า      9 หน่วยกิต  

     บังคับเรียน  3 หน่วยกิต  
     เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต  

 8.2  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า      97 หน่วยกิต  8.2  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า      95 หน่วยกิต ปรับลดจ านวน 
  8.2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา 83 หน่วยกิต   8.2.1 กลุ่มวิชาแกน  25 หน่วยกิต หน่วยกิต 
 - วิชาแกน  25 หน่วยกติ   8.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า      70 หน่วยกิต  
 - วิชาเน้ือหาบังคับ  31 หน่วยกติ  -  วิชาเฉพาะด้านบังคับ  36 หน่วยกติ  
 - วิชาเน้ือหาเลือก  27 หน่วยกติ  -  วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า      27 หน่วยกติ  
     -  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   8 หน่วยกติ  
  8.2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ 6 หน่วยกติ      
  8.2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 8 หน่วยกติ      
 8.3  หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต  8.3  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต  

9.  รายวิชา   9.  รายวิชา    
 9.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า      30 หน่วยกิต  9.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า      30 หน่วยกิต ปรับรายวิชา 
 -  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   ไม่น้อยกว่า      9 หน่วยกติ  -  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า      12 หน่วยกติ  
 บังคับเรียน  6  หน่วยกิต    บังคับเรียน  9  หน่วยกิต    
1500301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)  

 Thai  for Communication   Thai for Communication   
1500303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 3(3-0-6) GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน 3(3-0-6)  

 English for Communication I   English for Today’s World   
 เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปน้ี GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3(3-0-6)  
1500304 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6)  English at Work   

 English for Communication II   เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปน้ี  
1500310 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) GEL0301 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)  

 Chinese for Communication   Malay for Communication   
1500311 ภาษาญี่ปุุนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)  

 Japanese for Communication   Indonesian for  Communication   
1500313 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)  GEL0303 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)  

 Malay for Communication   Burmese for Communication   
1500314 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)  

 Korean for Communication   Chinese for Communication   
1500315 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) GEL0305 ภาษาญี่ปุุนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)  

 Burmese for Communication   Japanese for Communication   
   GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)  
    Korean for Communication   
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 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                  ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกติ  -  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ  ไม่น้อยกว่า      9 หน่วยกติ ปรับรายวิชา 
 บังคับเรียน                                            ไม่น้อยกว่า      3 หน่วยกติ  สังคมศาสตร์      
2500309 เรียนรู้คุณธรรมน าชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)  บังคับเรียน                                            ไม่น้อยกว่า      3 หน่วยกติ  

 Moral Principles Leading to Self   GEH0401 วิถีลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 3(3-0-6)  
 Sufficiency   Songkhla Lake Basin Living   

เลือกเรียน   ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปน้ี เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปน้ี  
1500305 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6) GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6)  

 Information  for Study Skills and    Philosophy and Religions   
 Research  GEH0403 มนุษย์กับความงาม 3(3-0-6)  

1510313 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6)  Human and Aesthetics   
 Philosophy and Religion  GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน 3(3-0-6)  

2000302 สุนทรียภาพของชีวิต  3(3-0-6)  Human Behavior and Self-    
 Aesthetic Appreciation   Development   

2000306 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) GEH0405 มนุษย์กับความเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)  
 Art in Daily Life   Man and  Changing World   

2500301 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(3-0-6)  
 Human Behavior and Self    Information for Learning   
 Development  GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)  
    Fundamental Law for Quality    

    of Life   
   GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมน าชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)  

    Moral Principles Leading to Self   
    Sufficiency   
   GEH0409 วิถีอาเซียน 3(3-0-6)  

    ASEAN Ways   
 -  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกติ     ยกเลิก 
 บังคับเรียน    3 หน่วยกติ      
2500308 การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 3(3-0-6)      

 Study for Local Development       
 เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปน้ี      
2500302 วิถีไทย 3(3-0-6)      

 Thai  Living       
2500303 วิถีโลก 3(3-0-6)      

 Global Living       
2500304 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)      

 Man and Society       
2500306 เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)      

 Sufficiency Economy       
2500307 สันติศึกษา 3(3-0-6)      

 Peace Studies       
2500310 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)      

 Law in Daily Life       
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 - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า      9 หน่วยกติ  - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า      9 หน่วยกติ ปรับรายวิชา 
   วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี         วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
 บังคับเรียน    6 หน่วยกติ  บังคับเรียน    3 หน่วยกติ  
4000306 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5) GES0501 วิเคราะห์การคิด 3(2-2-5)  

 Thinking and Decision Making   Thinking Analysis   
4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)     

 Information Technology for Life      
 เลือกเรียน   ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปน้ี  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปน้ี  
1000308 กีฬาและการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)   

 Sports  and Exercise for Health   Life and Environment   
4000305 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลย ี 3(2-2-5)  

 Science for Quality of Life   Life and Technology   

4000309 ชีวิตกับพลังงาน   GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต  3(3-0-6)  

 Life and Energy  3(3-0-6)  Agriculture for Life   
4000311 อนามัยการเจริญพันธ์ุ 3(3-0-6) GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น 3(3-0-6)  

 Reproductive Health   Introduction to Food and  Nutrition   
4000312 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น   GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3(2-2-5)  

 Introduction to Food and 3(3-0-6)  Integrated Health Care   

 Nutrition  GES0801 งานช่างในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5)  
4000313 วิทยาศาสตร์ท้องถ่ิน 3(3-0-6)  Jobs on a Daily Basis   

 Local Science      
4000314 วิทยาศาสตร์ระบบโลก  3(3-0-6)      

 Earth System Science       
4000315 สารเคมีและยาในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)     

 Chemical and Drugs in Daily Life      
4000316 สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)     

 Environment in Daily Life      
4000317 พืชพรรณเพื่อชีวิต 3(3-0-6)     

 Plant for Life      
4000318 เกษตรเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)     

 Agriculture for Quality of life      
4000319 สุขภาพจิตในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)     

 Mental Health in Daily Life      

 9.2  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า      97 หน่วยกิต  9.2  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า      95 หน่วยกิต ปรับจ านวน 
    9.2.1  กลุ่มวิชาเนื้อหา  83 หน่วยกิต     9.2.1  กลุ่มวิชาแกน  25 หน่วยกิต หน่วยกิต 
         9.2.1.1  วิชาแกน  25 หน่วยกิต     และปรับปรุง 
4131001 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 4131010 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) รายวิชา 

 Physics I   Physics I   
4131002 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-2) 4131011 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1  1(0-3-2)  

 Physics Laboratory I   Physics Laboratory I   
4131003 ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 4131012 ฟิสิกส์ 2  3(3-0-6)  

 Physics II   Physics II   
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4131004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-2) 4131013 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2  1(0-3-2)  
 Physics Laboratory II   Physics Laboratory II   

4211105 เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) 4134715 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร ์ 3(3-0-6)  

 Fundamental Chemistry   Mathematical  Physics   

4211106 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน  1(0-3-2) 4211111 เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)  
 Fundamental Chemistry    Fundamental Chemistry   
 Laboratory  4211112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1(0-3-2)  

4331105 ชีววิทยาพื้นฐาน 3(3-0-6)  Fundamental Chemistry    
 Fundamental  Biology   Laboratory   

4331106 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 1(0-3-2) 4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน 3(3-0-6)  
 Fundamental  Biology   Fundamental  Biology   
 Laboratory  4331112 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 1(0-3-2)  

4571401 แคลคลูัส 1 3(3-0-6)  Fundamental  Biology    
 Calculus I   Laboratory   

4571402 แคลคลูัส 2 3(3-0-6) 4571411 แคลคลูัส 1 3(3-0-6)  
 Calculus II   Calculus I   

4581101 หลักสถิต ิ 3(3-0-6) 4571412 แคลคลูัส 2 3(3-0-6)  
 Principles of  Statistics   Calculus II   

 9.2.1.2  วิชาเนื้อหาบงัคับ 31 หน่วยกิต  9.2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 70 หน่วยกิต ปรับจ านวน 
4132101 กลศาสตร์คลาสสิก 1 3(3-0-6)  -  วิชาเฉพาะด้านบังคับ              36 หน่วยกิต หน่วยกิจ 

 Classical  Mechanics I  4132107 กลศาสตร์คลาสสิก 1 3(3-0-6) และปรับปรุง 
4132201 การสั่นและคลื่น 3(3-0-6)  Classical  Mechanics I  รายวิชา 

 Vibrations  and  Waves  4132108 ปฏิบัติการกลศาสตร์คลาสสกิ 1 1(0-3-2)  
4132301 ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพ 3(3-0-6)  Classical Mechanics       

 Thermal  Physics   Laboratory I   
4132501 ฟิสิกส์แผนใหม่ 3(3-0-6) 4132204 การสั่นและคลื่น 3(3-0-6)  

 Modern  Physics   Vibrations  and  Waves   
4132502 ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่  3(3-0-6) 4132205 ปฏิบัติการการสั่นและคลื่น 1(0-3-2)  

 Modern Physics Laboratory   Vibrations and Waves    
4133201 ทัศนศาสตร ์ 3(3-0-6)  Laboratory   

 Optics  4132305 ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพ 3(3-0-6)  
4133301 ฟิสิกส์เชิงสถิติ    1(0-3-2)  Thermal  Physics   

 Statistical Physics  4132503 ฟิสิกส์แผนใหม่ 3(3-0-6)  
4133401 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟูา  3(3-0-6)  Modern Physics   

 Electromagnetism  Theory  4132504 ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่     1(0-3-2)  
4133501 กลศาสตร์ควอนตัม 1 3(3-0-6)  Modern Physics    

 Quantum  Mechanics I   Laboratory   
4134501 ฟิสิกส์นิวเคลียร ์1      3(3-0-6) 4133303 ฟิสิกส์เชิงสถิต ิ 3(3-0-6)  

 Nuclear I   Statistical Physics   
4134901 สัมมนาฟิสิกส์ 1(1-2-3) 4133407 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟูา 1 3(3-0-6)  

 Physics  Seminar   Electromagnetism Theory I   
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4134902 โครงงานฟิสิกส ์ 3(3-0-6) 4133408 ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟูา 1     1(0-3-2)  
 Physics  Project   Electromagnetic    

    Laboratory I   
   4133504 กลศาสตร์ควอนตัม 1 3(3-0-6)  
    Quantum  Mechanics I   
   4133901 วิธีวิจัยทางฟิสิกส์ 2(1-2-3)  
    Research Methodology in    
    Physics   
   4133902 วิจัยทางฟิสิกส์ 2(0-6-3)  
    Research in Physics   
   4134719 ภาษาอังกฤษส าหรับฟิสิกส์  3(3-0-6)  
    English for Physics   
   4134904 สัมมนาทางฟิสิกส์   1(0-3-2)  
    Seminar in Physics   
   3562201 การสร้างธุรกิจใหม่และการ 3(3-0-6)  

    เป็นผู้ประกอบการ   
    New Venture Creation    

    and Entrepreneurship   

 9.2.1.3  วิชาเนื้อหาบังคับ ไม่น้อยกว่า      27 หน่วยกิต           9.2.1.3  วิชาเนือ้หาบงัคบั ไม่น้อยกว่า      26 หน่วยกิต ปรับจ านวน 
4132103 กลศาสตร์ 1  3(3-0-6) 4132109 กลศาสตร์คลาสสิก 2   3(3-0-6) หน่วยกิต 

 Mechanics I   Classical Mechanics II  และปรับปรุง 
4132104 ปฏิบัติการกลศาสตร ์1    1(0-3-2) 4132206 เสียง 3(3-0-6) รายวิชา 

 Mechanics  Laboratory I   Acoustics   
4132105 กลศาสตร์ 2   3(3-0-6) 4132306 ปฏิบัติการฟิสิกส์เชิงอุณหภาพ 1(0-3-2)  

 Mechanics II   Thermal Physics Laboratory   
4132203 เสียง 3(3-0-6) 4132404 อิเล็กทรอนิกส์ 1  3(2-2-5)  

 Acoustics   Electronics I   
4132202 ปฏิบัติการการสั่นและคลื่น 1(0-3-2) 4132405 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-2-5)  

 Vibrations and Waves    Digital  Electronics   
 Laboratory  4132406 อิเล็กทรอนิกส์ 2  3(2-2-5)  

4132303 อุณหพลศาสตร์   3(3-0-6)  Electronics  II   
 Thermodynamics  4133202 ทัศนศาสตร ์ 3(3-0-6)  

4132304 ปฏิบัติการอุณหพลศาสตร ์ 1(0-3-2)  Optics   
 Thermodynamics Laboratory  4133409 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟูา 2 3(3-0-6)  

4132401 อิเล็กทรอนิกส์ 1     3(2-2-5)  Electromagnetic Theory II   
 Electronics  I    4133410 ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟูา 2 1(0-3-2)  

4132403 อิเล็กทรอนิกส์ 2  3(2-2-5)  Electromagnetic Laboratory II   
 Electronics  II    4133505 กลศาสตร์ควอนตัม  2 3(3-0-6)  

4132402 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์   3(2-2-5)  Quantum Mechanics II   
 Digital  Electronics        4133621 ดาราศาสตร ์1 3(3-0-6)  

4133402 ปฏิบัติการทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟูา 1(0-3-2)  Astronomy  I   
 Electromagnetism Laboratory  4133622 ปฏิบัติการดาราศาสตร์  1 1(0-3-2)  
    Astronomical  Laboratory I   
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4134405 ออปโตอิเล็กทรอนิกส์     3(3-0-6) 4133623 ธรณีวิทยา  1 3(3-0-6)  
 Optoelectronics   Geology  I   

4134406 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 4133624 ปฏิบัติการธรณีวิทยา 1 1(0-3-2)  
 Electronic Circuits Design   Geological  Laboratory I   

4133609 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์      1(0-3-2) 4133625 อุตุนิยมวิทยา 1 3(3-0-6)  
 Electronics Instrumentation   Meteorology  I   

4133610 อุตุนิยมวิทยา 1 3(3-0-6) 4133626 ปฏิบัติการอุตุนิยมวิทยา 1  1(0-3-2)  
 Meteorology  I   Meteorological  Laboratory  I   

4133612 ปฏิบัติการอุตุนิยมวิทยา 1   1(0-3-2) 4133627 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก 3(3-0-6)  
 Meteorological  Laboratory  I   Earth  Science   

4133613 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก    3(3-0-6) 4133628 วิทยาศาสตร์พลังงาน 3(3-0-6)  
 Earth  Science   Energy Science   

4133614 วิทยาศาสตร์พลังงาน 3(3-0-6) 4133629 สมุทรศาสตร ์ 2(1-2-3)  
 Energy Science   Oceanography   

4134403 สมุทรศาสตร ์  2(1-2-3) 4134407 ดิจิทัลและการเช่ือมต่อ 3(2-2-5)  
 Oceanography   Digital and Interfacing   

4134404 ระบบไมโครโพรเซสเซอร ์ 3(2-2-5) 4134408 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)  
 Microprocessors  System   Electronic Circuits Design   

4134407 ดิจิทัลและการเช่ือมต่อ  3(2-2-5) 4134409 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)  
 Digital and Interfacing   Electronics Instrumentation   

4134405 ออปโตอิเล็กทรอนิกส์     3(3-0-6) 4134509 ฟิสิกส์นิวเคลียร ์1   3(3-0-6)  
 Optoelectronics   Nuclear Physics I   

4134406 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  3(2-2-5) 4134510 ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 1(0-3-2)  
 Electronic Circuits Design    Nuclear Physics Laboratory  I     

4134502 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์      1(0-3-2) 4134511 ฟิสิกส์นิวเคลียร ์2 3(3-0-6)  
 Electronics Instrumentation   Nuclear Physics  II     

4134503 ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1  1(0-3-2) 4134512 รังสีวิทยา 3(3-0-6)  
 Nuclear Physics Laboratory  I   Radiology   

4134503 ฟิสิกส์นิวเคลียร ์2  3(3-0-6) 4134513 สเปกตรัมอะตอม 3(3-0-6)  
 Nuclear Physics  II   Atomic Spectra   

4134505 รังสีวิทยา       3(3-0-6) 4134514 การวิเคราะห์ผลึกด้วยรังสีเอกซ ์ 3(3-0-6)  
 Radiology   X-rays Crystallography     

4134506 สเปกโทรสโกปีของโมเลกุลเบื้องต้น  3(3-0-6) 4134606 ดาราศาสตร ์ 2  3(3-0-6)  
 Introduction to Molecular    Astronomy  II     

 Spectroscopy  4134607 ธรณีวิทยา  2  2(1-2-3)  
4134508 การวิเคราะห์ผลึกด้วยรังสีเอกซ์    3(3-0-6)  Geology  II   

 X-rays Crystallography  4134608 อุตุนิยมวิทยา 2    3(3-0-6)  
4134507 สเปกตรัมอะตอม    3(3-0-6)  Meteorology  II   

 Atomic Spectra  4134711 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานฟิสิกส์ 3(2-2-5)  
4133603 ดาราศาสตร์และอวกาศ  3(2-2-5)  Computer Application in Physics     

 Astronomy  and  Space  4134712 การผลิตอุปกรณ์ทางฟิสิกส ์ 3(2-2-5)  
4134601 ดาราศาสตร ์ 2     3(3-0-6)  Construction of Physics Apparatuses   

 Astronomy  II      
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4133607 ธรณีวิทยาทั่วไป  3(2-2-5) 4134713 ฟิสิกสส์ถานะของแข็ง 3(2-2-5)  
 General Geology   Solid State Physics   

4134603 ธรณีวิทยา  2      2(1-2-3) 4134714 ฟิสิกส์เชิงวัสด ุ 3(3-0-6)  
 Geology  II   Materials Physics   

4134605 อุตุนิยมวิทยา 2  3(3-0-6) 4134716 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 3(2-2-5)  
 Meteorology  II   Geographic Information System   

4133611 อุตุนิยมวิทยาทั่วไป  3(2-2-5) 4134717 การรับรู้/การส ารวจระยะไกล 3(2-2-5)  
 General  Meteorology   Remote Sensing     

4134701 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงาน ฟิสิกส์ 3(2-2-5) 4134718 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ 3(3-0-6)  
   Computer Application in Physics   Special Topic in Physics     

4134702 การผลิตอุปกรณ์ทางฟิสิกส์  3(2-2-5)     
 Construction of Physics Materials      

4134703 ฟิสิกสส์ถานะของแข็ง  3(2-2-5)     
 Solid State Physics      

4134704 ฟิสิกส์เชิงวัสดุ   3(3-0-6)     
 Materials Physics      

4134705 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์    3(3-0-6)     
 Mathematical  Physics      

4134706 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 3(2-2-5)     
 Geographic Information        
 System      

4134707 การรับรู้/การส ารวจระยะไกล  3(2-2-5)     
 Remote Sensing      

4134708 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ 3(3-0-6)     
 Special Topic in Physics      

4134709 ภาษาอังกฤษส าหรับฟิสิกส์  3(3-0-6)     
 English for Physics      

4413203 ฟิสิกส์พอลิเมอร์  3(3-0-6)     
 Polymer Physics      

 9.2.1.4 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ      6 หน่วยกิต    ตัดออก 
3563110 การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)      

 Entrepreneurship       
3591105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป  3(3-0-6)      

 General Economics       

 9.2.1.5 กลุ่มวิชาฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 8 หน่วยกิต           9.2.1.4  วิชาวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 8 หน่วยกิต ปรับปรุง 
 โดยเลือกแบบใดแบบหน่ึง ดังต่อไปน้ี   โดยเลือกแบบใดแบบหน่ึง ดังต่อไปน้ี  ค าอธิบายรายวิชา 
 แบบที่ 1    แบบที ่1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
4134801 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางฟิสิกส์      2(90) 4134803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2(1-2-3)  

 Preparations for Field   ทางฟิสิกส์   
 Experience in Physics   Preparations for Field    

4134802 การฝึกประสบการณ์ทางฟิสิกส์  6(320)  Experience in Physics   
 Field  Experience in Physics  4134804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ 6(540)  
    Field Experience in Physics   
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 แบบที่ 2   แบบที่ 2 สหกิจศึกษา    
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90) 7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(290)  

 Cooperative Education    Cooperative Education   
 Preparation   Preparation   

7000490 สหกิจศึกษา 6(640) 7000490 สหกิจศึกษา 6(640)  
 Cooperative Education   Cooperative Education   

 9.3  หมวดวิชาเลือกเสร ี    ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต  9.3  หมวดวิชาเลือกเสร ี    ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต  
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในมหาวิทยาลัยโดยไม่ซ้ ากับ

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนที่
ไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จของหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดย
ไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้
เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จของหลักสูตร 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
1500301 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร           3(3-0-6) 

      Thai for Communication 
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยท้ังการฟัง   การ

พูด การอ่านและการเขียน ให้สามารถใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
GEL1101 GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร            3(3-0-6) 

       Thai for Communication 
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการฟัง  การพูด  

การอ่าน  และการเขียน  ให้มีความรอบรู้และสามารถใช้
ภาษาสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เหมาะสมตามบริบททางสังคม  และวัฒนธรรมไทย 
  Study and practice skills in listening, 
speaking, reading and writing, in Thai for the 
daily life communication appropriately in various 
Thai contexts.  

เปลี่ยนรหัสวิชา และ
ปรับค าอธิบายรายวิชา
ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
ครอบคลุมยิ่งขึ้น 

1500303  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   3(3-0-6) 
 English for Communication 1 

การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือติดต่อในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อสื่อ
ความหมายในชีวิตประจ าวัน 
 

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน         3(3-0-6)  
       English for Today’s World 
พัฒนาผู้เรียนให้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นเครื่องมือใน

การแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการด ารงชีวิตในโลกปัจจุบัน 
 Develop learners in using English as a 
medium to access and retrieve information for 
education and daily life applications. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับ
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษและ
ปรับค าอธิบายรายวิชา
ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
ครอบคลุมยิ่งขึ้น 

1500304  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3(3-0-6) 
  English for Communication 2  

การฝึกทักษะและกลวิธีการอ่านรวมท้ังการเขียน
ข้อความสั้น ๆ เพื่อการสื่อสารและฝึกทักษะด้านการฟัง 
การพูดเพื่อให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน        3(3-0-6) 
      English at Work 
 ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทของการ
ท างานและสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการหางาน  สมัคร
งาน สัมภาษณ์งานและบริบทอื่นๆของการท างาน 
 Practice English skills in work-related 
contexts. Make use of English for job seeking, job 
applying, job interviewing, and other work-
related contexts. 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับ
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
แ ล ะ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ 
และปรับค าอธิบาย
รายวิชาให้เหมาะสม
และครอบคลุมยิ่งขึ้น 
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1500310 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร            3(3-0-6) 
        Chinese for Communication  
 การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนภาษาจีน โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดส าหรับ
การสื่อสาร ในชีวิตประจ าวัน 

GEL0304 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร         3(3-0-6) 
  Chinese for Communication  

เรียนรู้ระบบสัทอักษรจีน  วิธีการเขียนอักษรจีน
ฝึ กทั กษะฟั ง   พู ด   อ่ า น   เ ขี ย นภาษาจี น ใ น
ชีวิตประจ าวัน เรียนรู้การศึกษาค้นคว้าภาษาจีนด้วย
ตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมทั้งเรียนรู้และ
เข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยจีน 

Study and practice basic structure of Mandarin 
Chinese with an emphasis on developing listening, 
speaking, reading and writing skills with application to 
a number of familiar everyday topics. Enhance learner 
autonomy through technology. Learn about culture 
and develop inter cultural awareness. 

เปลี่ยนรหัสวิชา และ
ปรับค าอธิบายรายวิชา
ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
ครอบคลุมยิ่งขึ้น 

1500311 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร         3(3-0-6) 
       Japanese for Communication  
 การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนภาษาญี่ปุุน โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด
ส าหรับการสื่อสาร ในชีวิตประจ าวัน 

GEL0305  ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6)
 Japanese for Communication 

ฝึกทักษะการใช้ภาษาญี่ปุุน โดยเน้นทักษะการฟัง
และการพูดเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  และ
เสริมสร้างความเข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่าง
ไทยและญี่ปุุน 

Study and practice skills in Japanese, focusing 
on listening and speaking for daily communication 
and  promoting the understanding of Thai and 
Japanese cultures. 

เปลี่ยนรหัสวิชา และ
ปรับค าอธิบายรายวิชา
ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
ครอบคลุมยิ่งขึ้น 

1500313 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร        3(3-0-6) 
        Malay for Communication 
 การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนภาษามาเลย์ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด
ส าหรับการสื่อสาร ในชีวิตประจ าวัน 
 

GEL0301  ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร        3(3-0-6)  
              Malay for Communication 

การฝึกทักษะด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการ
เขียน  โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดส าหรับการสื่อสาร 
สอดแทรกบริบททางด้านวัฒนธรรม  เพื่อการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 Study and practice skills in listening, speaking, 
reading and writing in Malay, focusing on listening 
and speaking for daily communication and  
promoting the understanding of Thai and Malay 
cultures. 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา  และ
ปรับค าอธิบายรายวิชา
ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
ครอบคลุมยิ่งขึ้น 
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1500314 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร        3(3-0-6) 
        Korea for Communication 
 การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนภาษาเกาหลี โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด
ส าหรับการสื่อสาร ในชีวิตประจ าวัน 

GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร         3(3-0-6) 
         Korean for Communication 

การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนภาษาเกาหลี โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดส าหรับ
การสื่อสาร ในชีวิตประจ าวัน 

Study and practice skills in listening, speaking, 
reading and writing in Korean, focusing on listening 
and speaking for daily life. 

เปลี่ยนรหัสวิชา  และ
เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

1500315 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร          3(3-0-6) 
        Burmese for Communication 
 การฝึกทักษะด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และ
การเขียนภาษาพม่า  โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด
ส าหรับการสื่อสาร ในชีวิตประจ าวัน 

GEL0303 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร            3(3-0-6) 
        Burmese for Communication 

การฝึกทักษะด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการ
เขียนภาษาพม่า  โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดส าหรับ
การสื่อสาร ในชีวิตประจ าวัน 

Study and practice skills in listening, 
speaking, reading and writing in Burmese, 
focusing on listening and speaking for daily life. 

เปลี่ยนรหัสวิชา  และ
เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

 GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
         Indonesian for Communication 
 การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด  การอ่าน และการ
เขียน  โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดส าหรับการ
สื่อสาร  สอดแทรกบริบททางด้านวัฒนธรรมอินโดนีเซีย  
เพื่อการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Study and practice Skills in listening, 
speaking, reading and writing in Indonesian, 
focusing on listening and speaking for daily 
communication and promoting the 
understanding of Thai and Indonesian cultures.  

เพิ่มรายวิชาน้ีเพื่อให้
นั ก ศึ ก ษ า มี ค ว า ม รู้ 
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ 
วัฒนธรรมและภาษา
ในกลุ่มอาเซียน 

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
1500305  สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า3(3-0-6) 
      Information for Study Skills and  
             Research 
 ความหมาย  ความส าคัญของสารสนเทศ   เทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศในการศึกษา
ค้นคว้าภายในมหาวิทยาลัยและแหล่งสารสนเทศอื่น ๆวิธีการ
แสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาเพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองและวิธีการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบ
และขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐาน  

2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
GEH0406 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้           3(3-0-6) 
         Information for Learning 
 ความหมาย  ความส าคัญ  และความต้องการสารสนเทศ  ทรัพยากรสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศ  กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  การประเมินสารสนเทศ  การอ้างอิงและบรรณานุกรม  การน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ โดยตระหนักถึงจริยธรรมสารสนเทศ  
  Meaning and significance of information, 
information sources, information resources, 
electronic information searching strategy, 
information evaluation, information ethics, citation 
and bibliography, information presentation in 
various forms. 

เปลี่ ยนรหัสวิชา ชื่ อ
วิชา กลุ่มวิชาจากกลุ่ม
วิชามนุษยศาสตร์เป็น
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  
แ ล ะ มี ก า ร ป รั บ
ค าอธิบายรายวิชาให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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1510313 ปรัชญาและศาสนา                  3(3-0-6) 
        Philosophy and Religions 
 ความหมาย องค์ประกอบ ประเภท การวิเคราะห์
ปัญหาของปรัชญาและศาสนาสาขาของปรัชญาให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างปรัชญาและ
ศาสนา เข้าใจคุณค่าท่ีแท้จริงของปรัชญาและศาสนา 
เรียนรู้และเข้าใจแนวคิดของปรัชญาและหลักค าสอนของ
ศาสนาต่างๆ  สามารถน าหลักธรรมค าสอนของศาสนา
ดังกล่าวมาใช้พัฒนาคุณภาพชี วิ ตในระดับบุคคล  
ครอบครัว สังคม เพื่อให้เกิดสันติภาพและสันติสุขใน
สังคม 

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา                  3(3-0-6) 
         Philosophy and Religions  
 ความหมาย องค์ประกอบ การวิเคราะห์ปัญหาของ
ปรัชญาและศาสนา  สาขาของปรัชญา  ความสัมพันธ์และ
ความแตกต่างระหว่างปรัชญาและศาสนา คุณค่าท่ีแท้จริง
ของปรัชญาและศาสนา หลักค าสอนของศาสนาต่างๆ น า
หลั ก ธร รมมาพัฒนา คุณภาพชี วิ ต ในร ะดั บบุ คคล  
ครอบครัว  สังคม  เพื่อให้เกิดสันติภาพและสันติสุข 
 Analytical elements of philosophy and 
religions, the relations between philosophy and 
religions, the real value of philosophy and 
religions, teachings and philosophical concepts 
of different  school of philosophy and religions 
for peace of life and peaceful societies. 

เปลี่ยนรหัสวิชา กลุ่ม
วิ ช า จ า ก ก ลุ่ ม วิ ช า
มนุษยศาสตร์เป็นกลุ่ม
วิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  และมี
การปรั บค าอธิ บาย
รายวิชาให้ได้ใจความ 
กระชับมากยิ่งขึ้น 

2000302 สุนทรียภาพของชีวิต     3(3-0-6) 
        Aesthetic of Life 

ศาสตร์ทางความงาม ความหมายและข้อแตกต่าง
ของสุนทรียศาสตร์เชิงการคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิง
พฤติกรรมโดยสังเขป ความส าคัญของการรับรู้กับความ
เป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น  ศาสตร์ทางการได้ยิน   
และศาสตร์ทางการเคลื่อนไหว  สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะดนตรี 
และศิลปะการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่า 
ระดับการร าลึก ความคุ้นเคย และ ความซาบซ้ึง  

GEH0403 มนุษย์กับความงาม                  3(3-0-6) 
       Human and Aesthetics 
 แนวคิดทฤษฎีความงามเบื้องต้น  องค์ประกอบทาง
ศิลปะ  ดนตรี  และศิลปะการแสดง  การประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 Concept and theory of beauty, aesthetic 
elements in painting, music and performing arts, 
beauty in daily life. 
 

ได้น าวิชาสุนทรียภาพ
ข อ ง ชี วิ ต แ ล ะ วิ ช า
ศิ ล ป ะ ใ น
ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น ม า
บูรณาการใหม่  แล้ว
เปลี่ ยนรหัสวิชา ชื่ อ
วิชา กลุ่มวิชาจากกลุ่ม
วิชามนุษยศาสตร์ เป็น
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  
แ ล ะ มี ก า ร ป รั บ
ค าอธิบายรายวิชาให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

2000306 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
 Art in Daily Life 
 ศิ ล ป ะ ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น   ร ส นิ ย ม  
องค์ประกอบทางศิลปะและหลักการออกแบบ โครงสร้าง
และการตกแต่ง การน าเอาศิลปะ และการออกแบบมาใช้
กับการแต่งกาย อาหาร การตกแต่งบ้านเรือน การ
สื่อสาร และปรับปรุงบุคลิกภาพ 
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การเปลี่ยนแปลง 

2500301 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
        Human Behavior and Self  
             Development 
 ความหมาย แนวทาง และวิธีการศึกษาพฤติกรรม 
สาเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรม การเข้าใจตนเอง และเข้าใจ
ผู้อื่น ตลอดจนการพัฒนาตนให้มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสังคม การพัฒนาพฤติกรรมใน
การท างาน  และการเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข 

 

GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน  3(3-0-6) 
      Human Behavior and Self- 
      Development 
การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์การเข้าใจตนเองและ

ผู้อื่น  การพัฒนาตนด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม 
มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อสังคม  มีทักษะชีวิต  
ส านึกในความเป็นพลเมืองไทย สร้างสัมพันธ์ท่ีดีกับบุคคล
ในพหุวัฒนธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกัน การท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข 

The study of human behaviors, self-
realization and self-development, physical, 
mental, emotional and social Self-discipline, self 
and social responsibility with public mind, life-
skills, awareness of Thainess, good relation in 
multicultural societies in order to work together 
efficiently and happily. 

เปลี่ ยนรหัสวิชา ชื่ อ
วิชา กลุ่มวิชาจากกลุ่ม
วิชามนุษยศาสตร์เป็น
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  
แ ล ะ มี ก า ร ป รั บ
ค าอธิบายรายวิชาให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

2500309  เรียนรูคุ้ณธรรมน าชีวติพอเพยีง  3(3-0-6) 
         Moral Principles Leading to Self  
             Sufficiency 
 ความหมายและคุณค่าของชีวิต หลักธรรมในการ
ด ารงชีวิต การฝึกสติ สมาธิ การสร้างศรัทธาและปัญญา 
การน าหลักธรรมมาใช้ในการปูองกัน แก้ปัญหา และการ
พัฒนาตนเอง ครอบครัวและสั งคม หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมน าชีวิตพอเพียง    3(3-0-6) 
      Moral Principles Leading to self  
      Sufficiency 
ความหมายและคุณค่าของชีวิตหลักธรรมในการ

ด ารงชีวิต การฝึกสติ สมาธิ การสร้างศรัทธาและปัญญา 
การน าหลักธรรมมาใช้ในการปูองกัน แก้ปัญหา และการ
พัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

Meaning of life, religious teachings for the 
wellness of life, mindedness and concentration, 
application of Self-Sufficiency principles in life. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา และ
กลุ่มวิชาจากกลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์เป็นกลุ่ม
วิชามนุษยศาสตร์และ
สั งคมศาสตร์   และ
เพิ่ ม เ ติ ม ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
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3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
2500302  วิถีไทย                               3(3-0-6)  
         Thai Living 
 ลักษณะท่ัวไป วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทยวัฒนธรรมและประเพณีไทย สภาพปัญหา
สังคมและแนวทางแก้ไข แนวทางการด าเนินชีวิตแบบวิถี
ไทย  โดยศึกษาทฤษฎีการพัฒนาและโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ      ภูมิปัญญาชาวบ้านและ
ท้องถิ่น การด าเนินชีวิตแบบพอเพียง ตลอดถึงวิสัยทัศน์ 
ด้านสังคมเศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง 

GEH0405 มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง          3(3-0-6) 
       Man and Changing World 
ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับโลกและมนุษย์  โลกทัศน์ใน

การติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลก  เน้นความเป็นไทย
และการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย แนวคิดและกิจกรรม  
จติสาธารณะ  การด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

General knowledge about human and the 
world he lives in, visions for the changing world 
emphasizing Thainess, ways of thinking and 
public minded activities based on the sufficiency 
economy philosophy. 
 

ได้น าวิชาวิถีไทย  วิชา
วิถีโลก  วิชามนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม  และวิชา
ม นุษย์ กั บ สั ง คมม า
บูรณการ แล้วเปลี่ยน
รหัสวิชา  ชื่อวิชา กลุ่ม
วิ ช า จ า ก ก ลุ่ ม วิ ช า
สังคมศาสตร์เป็นกลุ่ม
วิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  และมี
การปรั บค าอธิ บาย
ร า ย วิ ช า ให้ มี ค ว า ม
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

2500308 การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น       3(3-0-6) 
       Local Development Studies  
ความหมาย ความส าคัญ ความเชื่อมโยง และ

ความสัมพันธ์ของท้องถิ่น การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและ
ผลกระทบของเหตุการณ์ สถานการณ์ ปัญหา ในท้องถิ่น 
และแนวทางในการแก้ไขปูองกันปัญหา พัฒนาเหตุการณ์
ให้เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคมการ
ประยุกต์ความรู้ เพื่ อ เสนอแนวทางการแก้ปัญหา
กรณีศึกษา 

GEH0401 วิถีลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา           3(3-0-6) 
      Songkhla Lake Basin Living 
ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบ

นิ เ วศ  สั งคม  เศรษฐกิ จ   วัฒนธรรมและวิ ถี ชี วิ ต  
กรณี ศึกษาโครงการพระราชด าริ   รวมท้ังสร้างจิต
สาธารณะ  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและหน้าท่ีพลเมือง 

History, physical characteristics, ecology, 
society, economy, cultures, and ways of life of 
Songkhla lake. A case study of Royal Project. 
Educate students to have public mind, virtues, 
ethics, and civic duties. 

น ารายวิชาการศึกษา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นมา
บูรณาการใหม่ เพื่อให้
นักศึกษามีความเข้าใจ 
และเรียนรู้พื้นท่ีของ
ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
และมีความรู้  ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหน้าท่ี
ความเป็นพลเมืองท่ีดี
ของสังคมและเข้าใจ
ประชาธิปไตย 

2500310  กฎหมายในชีวติประจ าวัน     3(3-0-6) 
        Law in Daily Life 
ความหมายและลักษณะของกฎหมาย ความ ส าคัญ

ของกฎหมายต่อบุคคลและสังคมประเภทและที่มาของ
กฎหมาย หลักท่ัวไป อื่น ๆ ของกฎหมายหลักกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 

GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
      Fundamental Law for Quality of Life  
วิ วั ฒนา ก า ร ข อ ง ก ฎห มาย   สิ ท ธิ ม นุ ษย ช น  

รัฐธรรมนูญและสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญ รวมท้ังศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษา และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้าน
การปูองกันการทุจริต  

Evolution of the Law, human rights, 
constitutional Law and fundamental rights, 
emphasizing, on Laws related to student Life, 
and educate students to have virtue, morality, 
and corruption prevention.  

 

เปลี่ ยนรหัสวิชา ชื่ อ
วิชา กลุ่มวิชาจากกลุ่ม
วิชาสังคมศาสตร์เป็น
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  
แ ล ะ มี ก า ร ป รั บ
ค าอธิบายรายวิชาให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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2500311 อาเซียนศึกษา                  3(3-0-6) 
       ASEAN  Studies 
ศึกษาความเป็นมา ความหลากหลายทางการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน พัฒนาการการรวมตัวของประชาคม
อาเซียน กลไก กฎบัตร ความร่วมมือของประเทศสมาชิก
และเขตการค้าเสรีอาเซียน อาเซียนในปัจจุบัน และ
ประ เทศไทยในฐานะสมาชิกประชาคมอาเ ซียน 
ผลกระทบ ความพร้อมและการปรับตัวของสังคมไทยใน
ประชาคมอาเซียน 
 

GEH0409 วิถีอาเซียน                   3(3-0-6) 
        ASEAN Ways  
พัฒนาการความร่วมมือของประชาคมอาเซียน 

สถานภาพและบทบาทของประชาคมอาเซียนในกระแส
โลกในมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  ทิศ
ทางการปรับตัวของไทยในบริบทอาเซียนท่ามกลางกระแส
โลกจากฐานแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

Development of ASEAN Community, its 
status and role in the current world in politic, 
economic, social and cultural dimensions, self-
adjustment of Thailand in ASEAN context and 
sustainable development. 

 

เปลี่ ยนรหัสวิชา ชื่ อ
วิชา กลุ่มวิชาจากกลุ่ม
วิชาสังคมศาสตร์เป็น
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  
แ ล ะ มี ก า ร ป รั บ
ค าอธิบายรายวิชาให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

4.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1000308  กีฬาและการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                

 3(2-2-5) 
        Sports and Exercise for Health 
 หลักการของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
ก าลั งกาย ความรู้ เกี่ ยวกับกิจกรรมทางกาย การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวกับสุขภาพและการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย การประยุกต์วิทยาศาสตร์
การกีฬาในการเล่นกีฬาและการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ  การปฏิบัติท่ีเป็นพื้นฐานในการเล่นกีฬาและการ
ออกก าลังกายตามวิถีไทยและสากล 

GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ     3(2-2-5)  
        Integrated Health Care  
ความหมายและองค์ประกอบของสุขภาพ  การดูแล

สุขภาพแบบบูรณาการด้านอาหาร  การออกก าลังกาย  
และการจัดการความเครียด  เพื่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ตลอดจนการแก้ไขความเชื่อที่ผิดทางด้านสุขภาพ  

Definition and composition of wellness, 
integrated health care exercises and stress 
management, improvement of the quality of life 
and right views of wellness 

 
น ารายวิชากีฬาและ
การออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพมาบูรณาการ 
แล้วเปลี่ยนรหัสวิชา 
ชื่อวิชา และค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า เ พื่ อ ใ ห้
นั ก ศึ ก ษ า มี ค ว า ม รู้ 
ความเข้ าใจในเรื่ อง
ก า ร ดู แ ล สุ ข ภ า พ
เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ี
ดี 

4000306 การคิดและการตัดสินใจ            3(2-2-5) 
        Thinking and Decision Making 
 กระบวนการคิดของมนุษย์ เทคนิควิธีการคิดแบบ
ต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการ
ให้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจและการใช้คณิตศาสตร์
เพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 
 
 

GES0501 วิเคราะห์การคิด                   3(2-2-5) 
        Thinking Analysis 
กระบวนการคิด วิธีคิด คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ  

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 
Thinking process, ways of thinking,  

Mathematics decision making, information 
technology for data analysis and presentation. 

เปลี่ ยนรหัสวิชา ชื่ อ
วิชา และค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า เ พื่ อ ใ ห้
นั ก ศึ ก ษ า มี ค ว า ม รู้ 
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ  แ ล ะ
สามารถน าเทคโนโลยี
ม า ใ ช้ ใ น วิ เ ค ร า ะ ห์
ข้อมูลได ้
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4000307  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต    3(2-2-5) 
         Information Technology for Life 
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ท่ีมี
อิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสั งคมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอุปกรณ์คอมพิว เตอร์ การ
ประมวลผลข้อมูลการจัดการและการใช้งานข้อมูลการใช้
โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์การสืบค้นข้อมูล
การแสวงหาความรู้การสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ระบบฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลอื่นๆการ
เคารพกฎหมายและสิทธิทางปัญญา 

GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี                    3(2-2-5) 
        Life and Technology 
เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน ผลกระทบจากเทคโนโลยี 

ความมั่นคง จริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร์ 
Technology in daily life, technology effects, 

security, ethics and computer laws. 

เปลี่ ยนรหัสวิชา ชื่ อ
วิชา และค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า เ พื่ อ ใ ห้
นัก ศึกษา  มีความรู้
ความเข้าใจและรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงใน
ยุคปัจจุบันและการใช้
ส า ร ส น เ ท ศ ต า ม
ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
จริยธรรม 

4000312  อาหารและโภชนาการเบ้ืองต้น    3(3-0-6) 
         Introduction to Food and Nutrition 
 ความหมาย  ความส าคัญของอาหารและโภชนาการ
ต่อสุขภาพ  อาหารหลัก  5  หมู่   สารอาหาร  ข้อ
ปฏิบัติการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีดีของคนไทย  
ภาวะโภชนาการ ความต้องการพลังงานและสารอาหาร
ของร่างกาย การเลือกซ้ืออาหาร หลักในการประกอบ
อาหารพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 

GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น      3(3-0-6) 
        Introduction to Food and Nutrition 
อาหารและโภชนาการ  ความต้องการพลังงานและ

สารอาหารของร่างกาย  ภาวะโภชนาการ  การบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพท่ีดี  สภาวะอาหารและโภชนาการใน
ปัจจุบัน 

Food and nutrition, nutrient requirements, 
nutritional status, food consumption for 
wellness, situation of food and nutrition. 

เปลี่ยนรหัสวิชา และมี
การปรั บค าอธิ บาย
ร า ย วิ ช า ให้ มี ค ว า ม
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

4000316 สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
 Environment in Daily Life 
 ควา มรู้ เ กี่ ย ว กั บ สิ่ ง แ วดล้ อ ม ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น
ชีวิตประจ าวัน ด้านน้ า อากาศ เสียง มูลฝอย ของเสีย
อันตราย พลังงาน การอนุรักษ์ และเทคโนโลยีด้าน
สิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิต การปูองกันผลกระทบ 
และการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

 

GES0502 ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม                   3(3-0-6) 
Life and Environment 

ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษสิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจ าวันรวมถึงการอนุรักษ์และเทคโนโลยีด้าน
สิ่ ง แ ว ดล้ อ ม เ พื่ อ ก า ร ปู อ ง กั น แ ละ ควบ คุมมล พิ ษ
ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิตหลักการ
อนุรักษ์พลังงานการศึกษาวิทยาศาสตร์โลกท้ังระบบใน
สภาพธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมตาม
ธรรมชาติและภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อน าไปสู่แนว
ทางการวิเคราะห์สังเคราะห์เชื่อมโยงไปใช้ประโยชน์ได้ใน
ชีวิตจริง  

Knowledge of environment in daily life, 
environmental preservation and technologies for 
the prevention and control of pollution, 
relations between energy and life, principle of 
energy conservation, Earth and Nature System, 
environmental changes and natural disasters, 
environmental solutions in real life. 

เปลี่ ยนรหัสวิชา ชื่ อ
วิชา และมีการปรับ
ค าอธิบายรายวิชาให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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4000318 เกษตรเพื่อคุณภาพชวีิต            3(3-0-6) 
 Agriculture for Quality of Life 
 ความส าคัญของการเกษตรในชีวิตประจ าวัน การใช้
ความรู้ทางการเกษตร ท้ังการปลูก เลี้ยงสัตว์ ประมง 
และการแปรรูปเพื่อผลิตอาหารคุณภาพ เพื่อประกอบ
อาชีพเสริม เละเพื่อนันทนาการ มีความเข้าใจในการ
เลือกผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรท่ีปลอดภัย
เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีด ี

GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต                   3(3-0-6) 
Agriculture for Life 

การเกษตรในชีวิตประจ าวัน เกษตรเพื่อนันทนาการ 
เ ก ษ ต ร ป ล อ ด ภั ย  แ ล ะ ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ท า ง
เทคโนโลยีการเกษตร 

Agriculture in daily life, agriculture for 
recreation, safe agriculture, revolution in 
agricultural technology. 

เปลี่ ยนรหัสวิชา ชื่ อ
วิชา และมีการปรับ
ค าอธิบายรายวิชาให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 GES0801 งานช่างในชีวิตประจ าวัน            3(2-2-5) 
Jobs on a Daily Basis 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่างพื้นฐาน  
การบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟูาภายในบ้านและ
ส านักงานระบบสุขภัณฑ์  ระบบแสงสว่าง  การต่อวัสดุ 
และการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ 

Study and practice on the use of basic hand 
tools, the maintenance of electrical equipments 
in the home and office, the sanitary system, the 
lighting system, the materials linkage, and the 
value-added materials. 

เพิ่มรายวิชาน้ีเพื่อให้
นั ก ศึ ก ษ า มี ค ว า ม 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เ ค รื่ อ ง มื อ ช่ า ง แ ล ะ
สามารถน าไปปฏิบัติ
ได้อย่างเหมาะสม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4131001  ฟิสิกส์ 1                        3(3-0-6) 
Physics I 

โครงสร้างและขอบเขตของฟิสิกส์ เวกเตอร์ จล
ศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ งานและ
พลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่
ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่น คลื่น
กลและคลื่นเสียง อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิง
ความร้อนของสสาร กฎข้อที่ 1 และกฎข้อที่ 2 ของ
อุณหพลศาสตร์ 

4131010 ฟิสิกส์ 1                      3(3-0-6) 
Physics I 

แนวคิดของฟิสิกส์ เวกเตอร์ จลนศาสตร์ 
แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ งานและพลังงาน 
การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของ
วัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่น คลื่นกล
และคลื่นเสียง อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิง
ความร้อนของสสาร กฎข้อที่ 1 และกฎข้อที่ 2 
ของอุณหพล-ศาสตร์ 

Physics concepts, vector, kinematics, 
force and motion, work and energy, 
motion of particle, motion of rigid-body, 
fluid mechanics, vibration, mechanical 
and sound waves, heat and temperature, 
heat property of matter, first law and 
second law of thermodynamics. 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เปลี่ ยนค าอธิบ าย
ร า ย วิ ช า จ า ก
โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ
ขอบเขตของฟิสิกส์
เ ป็ น แ น ว คิ ด จ า ก
ฟิสิกส์ เปลี่ ยนจาก
เนื้อหาจลศาสตร์เปน็
จลนศาสตร์ เพื่อให้
ส อด ค ล้ อ ง กั น กั บ
ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4131002 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1             1(0-3-2) 
Physics Laboratory I 

ปฏิบัติการในเรื่อง โครงสร้างและขอบเขตของฟิสิกส์ 
เวกเตอร์ จลศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ 
งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การ
เคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การ
สั่น คลื่นกลและคลื่นเสียง อุณหภูมิและความร้อน 
สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่ 1 และกฎข้อ
ที่ 2 ของอุณหพลศาสตร์ 

4131011 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1          1(0-3-2) 
Physics Laboratory I 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4131010 ฟิสิกส์ 1 
หรือเรียนควบคู่กัน 

ปฏิบัติการในเรื่อง เวกเตอร์ จลศาสตร์ แรงและ
การเคลื่อนที่ของวัตถุ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของ
กลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์
ของไหล การสั่น คลื่นกลและคลื่นเสียง อุณหภูมิและ
ความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่ 1 และ
กฎข้อที่ 2 ของ   อุณหพล-ศาสตร์ 

Experiment involving vector, kinematics, 
force and motion, work and energy, motion of 
particle, motion of rigid-body, fluid mechanics, 
vibration, mechanical and sound waves, heat 
and temperature, heat property of matter, first 
law and second law of thermodynamics. 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ไม่น าเนื้อหาในส่วน
โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ
ขอบเขตของฟิสิกส์
ม า อ ยู่ ใ น บ ท
ปฏิบัติการ 
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4131003  ฟิสิกส์ 2                        3(3-0-6) 
Physics II 

4131012  ฟิสิกส์ 2                      3(3-0-6) 
Physics II 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เ พิ่ ม ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า
ภาษาอั งกฤษเพื่ อ
ความทันสมัย 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : 4131001  
ฟิสิกส์  1 

ไ ฟ ฟู า ส ถิ ต  ว ง จ ร ไ ฟ ฟู า ก ร ะ แ ส ต ร ง 
แ ม่ เ ห ล็ ก ไ ฟ ฟู า  ไ ฟ ฟู า ก ร ะ แ ส ส ลั บ  ค ลื่ น
แม่เหล็กไฟฟูาและแสง แสงเชิงเรขาคณิตและเชิง
กายภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4131010  
ฟิสิกส์  1 

ไ ฟฟู า ส ถิ ต  ว งจ ร ไ ฟฟู า ก ร ะ แส ต ร ง 
แม่ เ ห ล็ ก ไ ฟฟู า  ไ ฟฟู า ก ร ะ แส สลั บ  ค ลื่ น
แม่เหล็กไฟฟูาและแสง แสงเชิงเรขาคณิตและเชิง
กายภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

Electrostatics, DC circuits, 
electromagnetics, alternating  current, 
electromagnetic  waves  and  light, 
geometric  light and  physical light, 
modern  physics and  nuclear  physics 

4131004  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2            1(0-3-2) 
Physics Laboratory II 

4131013 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2          1(0-3-2) 
Physics Laboratory II 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เ พิ่ ม ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า
ภาษาอั งกฤษเพื่ อ
ความทันสมัย 

 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : 4131002   
ปฏิบัติการฟิสิกส์  1 

ปฏิบัติการในเรื่อง ไฟฟูาสถิต วงจรไฟฟูา
กระแสตรง แม่เหล็กไฟฟูา ไฟฟูากระแสสลับ คลื่น
แม่เหล็กไฟฟูาและแสง แสงเชิงเรขาคณิตและเชิง
กายภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : 4131011  
ปฏิบัติการ 
ฟิสิกส์  1 
4131012  
ฟิสิ กส์  2  ห รือ
เรียนควบคู่กัน 

ปฏิบัติการในเรื่อง ไฟฟูาสถิต วงจรไฟฟูา
กระแสตรง แม่เหล็กไฟฟูา ไฟฟูากระแสสลับ คลื่น
แม่เหล็กไฟฟูาและแสง แสงเชิงเรขาคณิตและเชิง
กายภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

Experiment involving electrostatics, 
direct current, electromagnetic, 
alternative current, electromagnetic 
waves, optics, geometrical and physical 
optics, modern physics and nuclear 
physics 
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4134705 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์         3(3-0-6) 
Mathematical  Physics 

เ ค รื่ อ ง มื อ ท า ง ฟิ สิ ก ส์ ที่ จ า เ ป็ น ต้ อ ง ใ ช้ ใ น
ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น   เ กี่ ย ว กั บ ห ลั ก ก า ร ท า ง า น 
ส่วนประกอบ  หลักการใช้  และการบ ารุงรักษา  จน
สามารถใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย  สามารถ
ตรวจสอบข้อบกพร่องและซ่อมแซมได้ตามสมควร  
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น 

 

4134715 ฟิสิกส์เชิงณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
Mathematical  Physics 

ระบบพิกัด ตัวแปรเชิงซ้อน แคลคูลัสของ
เวกเตอร์ อินทิกรัลตามเส้น   อินทิกรัลตามผิว 
ทฤษฎีบทไดเวอร์เจนซ์ ทฤษฎีบทของกรีน ทฤษฎี
ของ สโตกส์ ดีเทอร์มิแนนซ์ ระบบสมการเชิงเส้น 
ปัญหาค่าไอเกน อนุกรมก าลัง อนุกรมเทเลอร์ 
อนุกรมฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ฟังก์ชัน
พิเศษ 

Coordinate system, complex variables, 
calculus of vector, line  integral, surface 
integral, divergence theorem, Green’s 
theorem, Stokes’ theorem, determinant, 
systems of linear equations, eigenvalue 
problem, power series, Taylor series, 
Fourier   series, linear differential 
equations and special functions. 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เนื่องจากเนื้อหาของ
ห ลั ก สู ต ร ไ ม่
เ ห ม า ะ ส ม  โ ด ย
เนื้อหาในหลักสูตร
ปรับปรุงจะเน้นใน
เรื่อง แคลคูลัสของ
เวกเตอร์ และการ
อินทิกรัลแบบต่าง ๆ 
และเพิ่มค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า เ ป็ น
ภาษาอั งกฤษเพื่ อ
ความเป็นสากลมาก
ยิ่งข้ึน 

4211105 เคมีพื้นฐาน                      3(3-0-6) 
Fundamental Chemistry  

     หลักพื้นฐานทางเคมี โครงสร้างอะตอม ตาราง
ธาตุ  พันธะเคมี เบื้องต้น เคมีอินทรีย์ เบื้องต้น 
ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว สารละลาย 
ของแข็ง   เคมีสิ่งแวดล้อม 
 

4211111 เคมีพื้นฐาน                   3(3-0-6) 

Fundamental Chemistry 

หลักพื้นฐานทางเคมี โครงสร้างอะตอม 

ตารางธาตุ  พันธะเคมี เบื้องต้น เคมีอินทรีย์

เบื้องต้น ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว 

สารละลาย ของแข็ง เคมีสิ่งแวดล้อม 

Fundamentals of chemistry. atomic 

structure, periodic table of elements, 

principles of chemical bonding, principles 

of organic chemistry stoichiometry, gases, 

liquids, solutions, solids, environmental 

chemistry. 

 

 

 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เพิ่มค าอธิบายราย
ภาษาอั งกฤษเพื่ อ
ความทันสมัย 
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สาระส าคัญ/เหตุผล 
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4211106 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน         1(0-3-2) 
Fundamental Chemistry 
Laboratory 

     ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบื้องต้นในการ
ปฏิบัติการเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี 
เทคนิคการใช้เครื่องมือพื้นฐาน เทคนิคการแยกสาร
แบบต่าง ๆ  การสกัด และโครมาโทกราฟี การ
ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของสาร และการ
เตรียมสารละลาย 
 

4211112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน      1(0-3-2) 

Fundamental Chemistry  

Laboratory 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 4211111  เคมี

พ้ืน ฐ าน  หรือ

เรียนควบคู่กัน 

เทคนิคเบื้องต้นในการปฏิบัติการเคมี ความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใช้
เครื่องมือพื้นฐาน เทคนิคการแยกสารแบบต่าง ๆ 
การสกัด โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การ
ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของสาร และการ
เตรียมสารละลาย 

Basic techniques in chemistry 
laboratory, Topics include chemical safety 
in laboratory, use of basic instruments, 
separation techniques, solvent extraction, 
paper chromatography, physical 
properties analysis of chemicals and 
preparation of solutions. 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เปลี่ ยนค าอธิบ าย
ร า ย วิ ช า เ พื่ อ ใ ห้ มี
เนื้อหาเหมาะสมและ
เพิ่มค าอธิบายราย
ภาษาอั งกฤษเพื่ อ
ความทันสมัย 

4331105 ชีววิทยาพ้ืนฐาน                3(3-0-6) 
Fundamental  Biology 

สมบัติของสิ่งมีชีวิต  ก าเนิดชีวิต สารประกอบเคมีใน
สิ่งมีชีวิต  เซลล์ เนื้อเยื่อ การเจริญเติบโต   การ
ท างานของระบบต่างๆ  พันธุศาสตร์    พฤติกรรม
และการปรับตัว การจ าแนกประเภทสิ่ งมี ชีวิต 
วิวัฒนาการ  ระบบนิเวศ  การจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 
 

4331111 ชีววิทยาพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
Fundamental Biology 

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติของ
สิ่งมีชีวิต สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ การ
หายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์แสง โครงสร้าง
และหน้าที่ของพืชและสัตว์ พันธุศาสตร์ การ
คัดเลือกโดยธรรมชาติ  การจ าแนกประเภท
สิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

Scientific methods, properties of 
organism, chemical substance in 
organism, cell, cellular respiration, 
photosynthesis, structure and function of 
plants and animals, genetics, natural 
selection, classification of organism, 
ecology and behavior. 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เปลี่ ยนค าอธิบ าย
ร า ย วิ ช า เ พื่ อ ใ ห้ มี
เนื้อหาเหมาะสมและ
เ พิ่ ม ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า เ ป็ น
ภาษาอั งกฤษเพื่ อ
ความทันสมัย 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4331106 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน   1(0-3-2) 
Fundamental Biology 
Laboratory 

     กล้องจุลทรรศน์ สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต 
เซลล์ การแบ่งเซลล์ เนื้อเยื่อ การท างานของ ระบบ
ต่าง ๆ  พฤติกรรมและการปรับตัว การจ าแนก
ประเภทสิ่งมีชีวิต 
 

4331112 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 1(0-3-2) 
Fundamental  Biology 
Laboratory 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 4331111 
ชีววิทยาพ้ืนฐาน  
หรือเรียนควบคู่กัน 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
กล้องจุลทรรศน์ สารเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ การหายใจ
ระดับเซลล์ การสังเคราะห์แสง เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ 
การแบ่งเซลล์ การจ าแนกประเภทสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ
และพฤติกรรม 

Laboratory of scientific methods, 
microscopy, chemical substance in organism, 
cell, cellular respiration, photosynthesis, plant 
and animal tissues, cell division, classification of 
organism, ecosystem and behavior. 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เปลี่ ยนค าอธิ บาย
ราย วิ ช า เพื่ อ ให้ มี
เนื้อหาเหมาะสมและ
เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อความ
ทันสมัย 

4571401 แคลคูลัส 1                      3(3-0-6) 
Calculus I  

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์
ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์ ปริพันธ์
ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์ 

4571411 แคลคูลัส 1                   3(3-0-6) 
Calculus I  

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์
ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์ ปริพันธ์ของ
ฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์ 

Limits and continuity of function, 
derivatives of single variable function and 
applications, integrals of single variable 
function and applications. 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เปลี่ ยนค าอธิบ าย
ร า ย วิ ช า เ พื่ อ ใ ห้ มี
เนื้อหาเหมาะสมและ
เ พิ่ ม ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า
ภาษาอั งกฤษเพื่ อ
ความทันสมัย 

4571402 แคลคูลัส 2                      3(3-0-6) 
Calculus II 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4571401  
แคลคูลัส  1 

     อนุกรม ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความ
ต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย 
สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น 
 

4571412 แคลคูลัส 2                   3(3-0-6) 
Calculus II 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4571411 แคลคูลัส 1 

ล าดับและอนุกรมฟังก์ชันหลายตัวแปรลิมิต
และความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปรอนุพันธ์
ย่อยสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 

Sequences and series, function of several 
variables, limit and continuity of several 
variables, partial derivatives and ordinary 
differential equations. 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เปลี่ ยนค าอธิ บาย
ร าย วิ ช า เพื่ อ ให้ มี
เนื้อหาเหมาะสมและ
เ พิ่ ม ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อความทันสมัย 
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4132101 กลศาสตร์คลาสสิก 1          3(3-0-6) 
             Classical Mechanics I 

มโนมติของกลศาสตร์  จลศาสตร์ของอนุภาค  

พลศาสตร์ของอนุภาค การเคลื่อนที่เชิงเส้น การสั่น

แบบฮาร์ โมนิก  พลังงานและโมเมนตัมเชิงมุม                        

การเคลื่อนที่ภายใต้แรงในแนวผ่านศูนย์กลาง การ

เคลื่อนที่ของระบบอนุภาค วัตถุแข้งเกร็ง   และม

เมนต์ความเฉื่อย กรอบอ้างอิงแบบหมุน หลัก

เบื้องต้นของกลศาสตร์แบบลากรานจ์และกลศาสตร์

แบบแฮมิลตัน 

4132107 กลศาสตร์คลาสสิก 1       3(3-0-6)  
Classical  Mechanics I 

จลนศาสตร์ พลศาสตร์ การเคลื่อนที่เชิงเส้น 

การเคลื่อนที่เชิงมุม โมเมนตัมเชิงเส้น โมเมนตัม

เชิงมุม แรงศูนย์กลาง ระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง

และโมเมนต์ความเฉื่อย กรอบอ้างอิงแบบหมุน 

กลศาสตร์แบบลากรานจ์กลศาสตร์แบบแฮมิลตัน 

Kinematic, dynamic, linear motion, 

rotational motion, linear momentum, 

angular momentum, central force, 

system of particles, rigid-body and 

moment of inertia, rotational reference 

frame, Lagrangian mechanics and 

Hamiltonian mechanics. 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้เหมาะสม 
โดยปรับปรุงค าสะกด
ให้ถูกต้องเพิ่ม
ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ความทันสมัย 

 

 4132108 ปฏิบัติการกลศาสตร์คลาสสกิ 1    
1(0-3-2) 

Classical  Mechanics  
Laboratory I 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4132107  
กลศาสตร์ 
คลาสสิก 1  
หรือเรียนควบคู่กัน 

ปฏิบัติการเรื่องแรงและสภาพสมดุลของวัตถุ  
เครื่องกลชนิดต่าง ๆ  แรงเสียดทาน  การเคลื่อนที่ใน
แนวเส้นตรง  แรงโน้มถ่วง การเคลื่อนที่แบบวงกลม  
การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก โมเมนต์ของความ
เฉื่อย  เพนดูลัมเชิงประกอบ   เพนดูลัมการบิด 

Perform experiments involving force and 
balance of bodies, types of machines, friction 
forces, linear motions, gravitational force, 
circular motion, simple harmonic motion, 
moment of inertia, compound pendulum and 
torsion pendulum. 
 

เพิ่มรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับ
รายวิชากลศาสตร์
คลาสสิก 1 และ
ถูกต้องตาม มคอ.1 
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4132201  การสั่นและคลืน่               3(3-0-6) 
              Vibrations and Waves 

การสั่นแบบอสิระ   การสั่นแบบหน่วง   การ
สั่นภายใต้แรงภายนอก การสั่นแบบฮารโ์มนิก  การ
สั่นในสองพิกัด คลื่นท่ีไม่กระจาย ทฤษฎีของฟูเรียร์ 
การกระจาย คลื่นไมเ่ชิงเส้น คลื่นระนาบท่ีขอบเขต
และการเลีย้วเบน 

4132204 การสั่นและคลื่น             3(3-0-6)  
 Vibrations  and  Waves 

การสั่นแบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย การสั่นแบบ
หน่วง การสั่นภายใต้แรงภายนอก การซ้อนทับ
ของคลื่นคลื่นนิ่ง คลื่นเสียง แหล่งก าเนิดเสียง 
ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ การแทรกสอด การ
เลี้ยวเบน  

Simple harmonic oscillation, damped 
oscillation, forced oscillation, 
superposition for waves, standing waves, 
sound waves, source of sound, Doppler 
effect, interference and diffraction 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้อง
กับเรื่องคลื่นมากขึ้น 
เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ความทันสมัย 

 

4132202 ปฏิบัติการการสั่นและคลื่น    1(0-3-2) 
 Vibrations and Waves  
Laboratory 

     เรื่องการสั่นอิสระ การสั่นแบบมีการหน่วงและ
การกระตุ้น กฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ของคลื่นเกี่ยวกับ
ชนิด  และการเคลื่อนที่ของคลื่นในตัวกลางที่เป็น
ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ สมการคลื่นและผล
เฉลยของสมการ   พลังงานและโมเมนตัม ของคลื่น 
การรวมกันของคลื่น ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์   
การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลื่น โพลาไรซ์
ของคลื่น อันตรกิริยาของคลื่นแม่เหล็กไฟฟูากับ
สสาร ประโยชน์และการประยุกต์คลื่นแมเ่หล็กไฟฟูา 

4132205 ปฏิบัติการการสั่นและคลื่น 1(0-3-2) 
 Vibrations and Waves  
 Laboratory 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4132204  การสั่น 
และคลื่น หรือเรียน 
ควบคู่กัน 

ปฏิบัติการในเรื่องการสั่นแบบฮาร์มอนิกอย่าง
ง่าย การสั่นแบบหน่วง การสั่นโดยมีแรงกระท า 
การวัดความยาวคลื่นและความถี่คลื่น โซโนมิเตอร์ 
ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ การแทรกสอดและการ
เลี้ยวเบนของคลื่น โพลาไรซ์ของคลื่น  

Experiment with simple harmonic 
oscillation, damped oscillation, forced 
oscillation, determination of wavelength 
and frequency of waves, sonometer, 
Doppler effect, interference and 
diffraction of waves and polarization of 
waves. 

 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เปลี่ยนบทปฏิบัติการ
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ชุดทดลองที่มี 



155 

 

 

มคอ.2 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4132301 ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพ            3(3-0-6) 
Thermal Physics 

อุณหภาพ การขยายตัวของสสาร การวัด
ปริมาณความร้อน การเปลี่ยนสถานะของสสาร การ
ถ่ายเทความร้อน ก๊าซอุดมคติและก๊าซจริง กฎข้อที่
ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพล
ศาสตร์ เอนโทรปีและกฎข้อที่สองของอุณหพล
ศาสตร์ กฎข้อท่ีสามของอุณหพลศาสตร์ 

 

4132305 ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพ        3(3-0-6) 
Thermal  Physics 

ฟิสิกส์อุณหภาพ การขยายตัวของสสาร 
ปริมาณความร้อน การเปลี่ยนสถานะของสสาร 
การถ่ายเทความร้อน ก๊าซอุดมคติและก๊าซจริง กฎ
ข้อที่ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่หนึ่งของ  
อุณหพลศาสตร์ เอนโทรปีและกฎข้อที่สองของ 
อุณหพลศาสตร์ กฎข้อท่ีสามของอุณหพลศาสตร์ 

Thermal physics, expansion of matter, 
heat quantity, changes in states of matter, 
heat transfer, ideal gas and real gas, the 
zeroth law of thermodynamics, the first 
law of thermodynamics, entropy and the 
second law of thermodynamics and the 
third law of thermodynamics. 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เ พิ่ ม ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชาให้กระชับ 
แ ล ะ ใ ห้ มี ค ว า ม ที่
ชัด เจนขึ้น โดยให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ค าอธิบายรายวิชาที่
เป็นภาษาอั งกฤษ
เพื่อความทันสมัย 

4132501 ฟิสิกส์แผนใหม่                 3(3-0-6) 
ModernPhysics 

     ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ  การแผ่รังสีของวัตถุ
ด า  สมบัติคู่ของคลื่น อนุภาค หลักความไม่แน่นอน
ของไฮเซนเบิร์ก   ทฤษฎีอะตอม  สเปกตรัมของ
อะตอม  รังสีเอกซ์  เลเซอร์ กลศาสตร์ควอนตัม
เบื้องต้น  อะตอมโมเลกุลของของแข็ง  นิวเคลียส
ของอะตอม  กัมมันตภาพรังสี  และอนุภาคมูลฐาน 

4132503 ฟิสิกส์แผนใหม ่              3(3-0-6)  
Modern Physics 

ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ  การแผ่รังสีของ
วัตถุด า  สมบัติคู่ของคลื่น อนุภาค หลักความไม่
แน่ นอนของ ไฮ เซนเบิ ร์ ก    ทฤษฎีอะตอม  
สเปกตรัมของอะตอม  รั งสี เอกซ์   เล เซอร์ 
กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น  อะตอมโมเลกุลของ
ของแข็ง  นิวเคลียสของอะตอม  กัมมันตภาพรังสี  
และอนุภาคมูลฐาน 
     Special relativity, radiation of black 
body, wave-particle duality,  uncertainty 
principle of Heisenberg, atomic theory, 
atomic spectrum,  x-rays, laser, 
introduction to quantum mechanics, 
atoms and molecules of solid, nucleus of 
atom, radioactivity and elementary 
particles. 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เ พิ่ ม ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า ที่ เ ป็ น
ภาษาอั งกฤษเพื่ อ
ความทันสมัย 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4132502 ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่    1(0-3-2) 
 Modern Physics Laboratory 

     ปฏิบัติการหาค่าประจุ  และประจุต่อมวลของ
อิเล็กตรอน การทดลอง  การกระเจิงของรังสีแอลฟา  
การทดลองของไมเคลสัน – มอร์ลีย์ สเปกตรัมของ
อะตอมไฮโดรเจน การทดลองของฟรังก์และ
เ ฮ ิร ์ต ซ ์  ป ร า ก ฏ ก า ร ณ ์โ ฟ โ ต อิ เ ล็ ก ท ริ ก   
ปรากฏการณ์คอมป์ตัน สเปกโทรสโกปีของรังสีเอกซ์ 

4132504 ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่ 1(0-3-2) 
Modern Physics Laboratory 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4132503  ฟิสิกส์ 
แผนใหม่ หรือเรียน
ควบคู่กัน 

     ปฏิบัติการหาค่าประจุและประจุต่อมวลของ
อิเล็กตรอน การกระเจิงของรังสีแอลฟา การ
ทดลองของไมเคลสัน – มอร์ลีย์ สเปกตรัมของ
อะตอมไฮโดรเจน การทดลองของฟรังก์และ
เ ฮ ิร ์ต ซ ์ ป ร า ก ฏ ก า ร ณ ์โ ฟ โ ต อิ เ ล็ ก ท -ริ ก   
ปรากฏการณ์คอมป์ตัน สเปกโทรสโกปีของรังสี
เอกซ์ 
     Determination of electric charge value 
and charge per mass of electron, 
scattering of Alpha ray, Michelson-Morley 
experiment, spectrum of Hydrogen atom, 
Franck–Hertz experiment, photoelectric 
effect, Compton effect  experiment and 
X-Ray spectroscopy. 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ที่ เป็นภาษาอังกฤษ
เพื่อความทันสมัย 

4133301 ฟิสิกส์เชิงสถิติ                  3(3-0-6) 
 Statistical Physics 

ทฤษฎีจลศาสตร์ของก๊าซ กลุ่มแบบไมโครแคนอ
นิคอล กลุ่มแบบแคนอนิคอล กลุ่มแบบแกรนด์แค
นอนิคอล ปัญหาของกิบส์ การกระจายแบบโบส – 
ไอน์สไตน์ การกระจายแบบเฟอร์มิ-ดิแรก กลศาสตร์
สถิติควอนตัม ปรากฏการณ์วิกฤติ แบบจ าลองไอซิง 

4133303 ฟิสิกส์เชิงสถิติ                3(3-0-6)  
 Statistical Physics 

ทฤษฎีจลศาสตร์ของก๊าซ หลักเบื้องต้นของ
ฟิสิกส์เชิงสถิติ สถิติแบบแมกซ์เวล-โบลทซ์มาน 
กลุ่มแบบไมโครแคนอนิคอล กลุ่มแบบแคนอนิ
คอล กลุ่มแบบแกรนด์แคนอนิคอล สถิติแบบโบส 
– ไอน์สไตน์ สถิติแบบเฟอร์มิ–  ดิแรก  

Kinetic theory of gas, basic principles 
of statistical physics, Maxwell-Boltzmann 
statistics, micro-canonical ensemble, 
canonical ensemble, grand canonical 
ensemble, Bose-Einstein statistics, Fermi-
Dirac statistics 

 
 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เพิ่ มหลั ก เบื้ อ งต้ น
ของฟิสิกส์ เชิงสถิติ 
ก่อนที่จะเรียนเรื่อง
กลุ่มแบบไมโครแค
นอนิคอล กลุ่มแบบ
แคนอนิคอล และ
กลุ่ มแบบแก -รนด์
แคนอนิคอล เพื่อให้
นักศึกษาเข้าใจหลัก
เบื้ อ งต้ นและ เพิ่ ม
ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอั งกฤษเพื่ อ
ความทันสมัย 
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มคอ.2 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4133401 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า           3(3-0-6) 
Electromagnetism Theory 

     ส น า ม ไ ฟ ฟู า ส ถิ ต  ส น า ม แ ม่ เ ห ล็ ก ส ถิ ต 
สนามแม่เหล็กและไฟฟูาที่ขึ้นกับเวลา สมการของ
แมกซ์เวลล์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟูา เวกเตอร์พอยน์ติง 
และการไหลของก าลังงาน 

4133407 ทฤษฎีแม่เหลก็ไฟฟ้า 1      3(3-0-6) 
Electromagnetic Theory I 

สนามไฟฟู าสถิ ต  สนามแม่ เหล็ กสถิ ต 
สนามแม่เหล็กและไฟฟูาที่ขึ้นกับเวลา สมการของ
แมกซ์เวลล์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟูา เวกเตอร์พอยน์ติง 
และการไหลของก าลังงาน 

Electrostatic fields, magnetostatic 
fields, time-dependent electromagnetic 
fields,  Maxwell’s equations, 
electromagnetic waves and Poynting’s 
vector and energy  flow. 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เพิ่ มตั ว เ ลขล า ดั บ
ความยากง่ายของ
ร า ย วิ ช า เ พื่ อ
เรี ยงล าดับเนื้อหา
ของรายวิชา  และ
เ พิ่ ม ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า เ ป็ น
ภาษาอั งกฤษเพื่ อ
ความทันสมัย 
 

4133402 ปฏิบัติการทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 
1(0-3-2) 

Electromagnetism Laboratory 
ปฏิบัติการเรื่องไฟฟูาสถิต แม่เหล็กสถิต สนามไฟฟูา
และสนามแม่ เหล็กในตัวกลาง  ปัญหาค่าขอบ 
สมการแมกซ์เวลล์ การแผ่สนามแม่เหล็กไฟฟูาใน
ตัวกลาง 

4133408 ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า 1 1(0-3-2) 
Electromagnetic Laboratory I 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4133407 ทฤษฎี
แม่เหล็กไฟฟ้า 1 
หรือเ รียนควบคู่
กัน 

ปฏิบัติการเรื่องไฟฟูาสถิต แม่ เหล็กสถิต 
สนามไฟฟูาและสนามแม่เหล็กในตัวกลาง  ปัญหา
ค่าขอบ สมการแมกซ์เวลล์ การแผ่สนามแม่เหล็ก
ไฟฟูาในตัวกลางรวมทั้งหมดไม่ต่ ากว่า 7 การ
ทดลอง 

Experiments in electrostatic, 
magnetostatic, electric and magnetic  
fields in medium, boundary-value 
problems, Maxwell’s equations, 
propagation of electromagnetic fields in 
medium, including at least 7 experiments.  

 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เปลี่ยนช่ือรายวิชาให้
ทันสมั ย  และ เพิ่ ม
ค า อ ธิ บ า ย ใ ห้
สอดคล้องกับช่ือวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4133501 กลศาสตร์ควอนตัม 1          3(3-0-6) 
 Quantum  Mechanics I 

     ม โนทั ศน์ เ กี่ ย วกับวิ ทยาการพื้ นฐานของ
กลศาสตร์ควอนตัม สมการคลื่นของชเรอดิงเงอร์
ฟังก์ชัน ความหนาแน่นความน่าจะเป็นฮาร์มอนิก 
ออสซิเลเตอร์และระดับพลังงาน  การประยุกต์ใช้
สมการคลื่นกับอะตอมของไฮโดรเจน  สเปกตรัมของ
ไฮโดรเจน การเป็นควอนตัมของโมเมนต์ตัมเชิงมุม 
ปรากฏการณ์ซีแมน อันตรกิริยาสปิน -ออร์บิต 
อะตอมที่มีหลายอิเล็กตรอน 

4133504 กลศาสตร์ควอนตัม 1        3(3-0-6)  
 Quantum  Mechanics I 

ฟังก์ชันคลื่น ความหนาแน่นความน่าจะเป็น 
สมการชเรอดิงเงอร์ที่ไม่ขึ้นกับเวลาฮาร์มอนิกออส
ซิเลเตอร์  ปริภูมิของฮิลเบิร์ท ตัวด าเนินการ 
อะตอมของไฮโดรเจน โมเมนตัมเชิงมุม ระบบสอง
อนุภาค ปรากฏการณ์ซีแมน  

Wave function, probability density, 

time-independent Schrodinger equation, 

harmonic oscillator, Hilbert space, 

operator, hydrogen atom, angular 

momentum, two-particle systems and 

Zeeman effect. 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชาให้กระชับ 
แ ล ะ ค ร อ บ ค ลุ ม
ความหมายให้มาก
ยิ่งข้ึน โดยยังคงเรื่อง 
ฮาร์มอนิก- ออสซิเล
เตอร์ ปริภูมิของฮิล
เบิร์ท อะตอมของ
ไ ฮ โ ด ร เ จ น  แ ล ะ
โมเมนตัมเชิงมุม ซึ่ง
เป็นสาระส าคัญของ
วิชานี ้
 

4134902 โครงงานฟิสิกส์                 3(3-0-6) 
 Physics  Project 

     โครงงานทางฟิสิกส์ด้านทฤษฎีหรือด้านการ
ปฏิบัติ   ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ 

4133901 วิธีวิจัยทางฟิสิกส์             2(1-2-

3) 
 Research Methodology in  
 Physics 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ระเบียบวิธี
วิจัย สถิติที่ใช้ในงานวิจัย เทคนิคการเขียนหัวข้อ
วิจัย เค้าโครงวิจัย รายงานการวิจัย บทความวิจัย 
และการเผยแพร่ในรูปแบบอื่น ๆ การฝึกปฏิบัติ 
และการสอบเค้าโครงวิจัย  เพื่อด าเนินงานวิจัย
ต่อไปในรายวิชาวิจัยทางฟิสิกส์ 

Basic knowledge of research, research 
methodology and statistic for research. 
Techniques in writing  research tropic, research 
proposal, research reports, research articles 
and other formats of publication, practices, 
and research proposal defense ; to perform 
research in course of Research  in physics. 

 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เพิ่มความรู้ เบื้องต้น
เกี่ยวกับการวิจัยทาง
ฟิสิกส์  ระเบียบวิ ธี
วิจัย เทคนิคการเขียน
หัวข้อวิจัย เค้าโครง
วิจัย รายงานการวิจัย
ท า ง ฟิ สิ ก ส์  แ ล ะ
บทความวิ จั ยทาง
ฟิสิกส์  เพื่ อให้ครบ
องค์ประกอบของวิชา
วิ ธี วิ จั ยทางฟิ สิ กส์ 
และเพิ่มค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า เ ป็ น
ภาษาอั งกฤษเพื่ อ
ความเป็นสากลมาก
ยิ่งขึ้น และเปลี่ยนช่ือ
จาก โครงงานฟิสิกส์ 
เป็น วิจัยทางฟิสิกส์ 
เพื่อเน้นถึงการท าวิจัย
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4133902  วิจัยทางฟิสิกส์              2(0-6-3) 
 Research in Physics 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4133901 วิธีวิจัย 
ทางฟิสิกส์ 

การด าเนินการวิจัยตามเค้าโครงวิจัยที่ผ่าน
การสอบมาแล้วในรายวิชาวิธีวิจัยทางฟิสิกส์ 
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

Performing of research according to 
the defensive research proposal in course 
of Research methodology in physics 
under the advisor supervision. 

ทางฟิสิกส์ที่ เฉพาะ
ทางมากขึ้น 
 

4134709 ภาษาอังกฤษส าหรับฟิสิกส ์   3(3-0-6) 
English for Physics 

ศึกษาภาษาอังกฤษส าหรับงานวิชาการทางฟิสิกส์  
ศัพท์ทางวิชาการ  หลักการและเทคนิคการอ่าน 

 

4134719 ภาษาอังกฤษส าหรับฟิสิกส ์3(3-0-6) 
English for Physics 

ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิชาการทางฟิสิกส์  
ศัพท์ทางวิชาการ  หลักการและเทคนิคการอ่าน 
     English for physics relating to 
academic work, technical terms and 
principle and reading techniques. 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เ พิ่ ม ค า อ ธิ บ า ย
ภาษาอังกฤษ เพื่อ
ความทันสมัย 

4134901 สัมมนาฟิสิกส์                   1(1-2-3) 

 Physics  Seminar 

     ศึกษารวบรวมเอกสารวิชาการและงานวิจัยใหม่ 

เรียบเรียง จัดท ารายงาน น าเสนอและอภิปราย 

4134904 สัมมนาทางฟิสิกส ์         1(0-3-2) 
 Seminar in Physics 

ศึกษาเอกสารวิชาการและงานวิจัยใหม่ที่
เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ เรียบเรียง จัดท ารายงาน น าเสนอ
และอภิปรายเอกสารวิชาการและงานวิจัยใหม่ 

Review of literature and new 
researches involving physics, compile, 
create a report, present and discuss in a 
class. 

 
 
 
 
 
 

 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ใ ห้ ศึ ก ษ า เ พิ่ ม ใ น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กั บ ฟิ สิ ก ส์  เ พิ่ ม
ค าอธิบายรายวิชา
เป็นภาษาอั งกฤษ
เพื่อความเป็นสากล
มากยิ่งข้ึน 



มคอ.2                                                   160 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

3563110  การเป็นผู้ประกอบการ        3(3-0-6) 
Entrepreneurship 

ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผู้ประกอบการ
ที่ดี หลักทฤษฎีและแนวปฏิบัติของการจัดการธุรกิจ
ขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ แนวทางการ
จัดตั้งธุรกิจ การท าแผนธุรกิจ ผลกระทบของธุรกิจ
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการสอดแทรกจริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม การเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ โดยการจัดท าธุรกิจจ าลอง เพื่อให้เกิด
ความคิดริเริ่มของตนเอง 

3562201 การสร้างธรุกจิใหม่และการเป็น
ผู้ประกอบการ               3(3-0-6) 
New Venture Creation and  
Entrepreneurship 

ความรู้ ทั่ วไปเกี่ ยวกับการประกอบธุ รกิ จ 
องค์ประกอบในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ การตลาด  
การผลิต  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบัญชีและ
การเงินการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการ
ประกอบธุรกิจ  รูปแบบและแนวทางในการสร้างธุรกิจ   
พื้นฐาน  แนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ  การ
วิเคราะห์ปัญหาและโอกาสของการเป็นผู้ประกอบการ  
ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ในการประกอบธุรกิจ  รวมถึง
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 

General knowledge  about business. 
Component of  business management such as 
marketing, production, human resource 
management, accounting and financial, analysis 
business environment, business pattern and 
new venture SMEs creation, Fundamental 
concept of being entrepreneur; analyze 
entrepreneur’s problems and opportunities 
and creativity, including business ethics. 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เปลี่ยนช่ือรายวิชา
และเพิ่มเนื้อหาเพื่อ
ความทันสมัย 

4131205 กลศาสตร์ 2                     3(3-0-6) 
Mechanics II 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4111203  
 กลศาสตร์ 1 

การแทนด้วยเมทร ิกซ ์   ออสซ ิล เล เตอร์   
พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง  สมการลากรานจ์ 
ทฤษฎีแฮมิลตัน หลักการแปรผัน 

4132109 กลศาสตร์คลาสสกิ 2        3(3-0-6) 
Classical Mechanics II 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4132107  
กลศาสตร์ 
คลาสสิก 1 หรือ 
เรียนควบคู่กัน 

กลศาสตร์ของไหล การแทนด้วยเมทริกซ์ 
ออสซิลเลเตอร์ พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง สมการ
ลากรานจ์ ทฤษฎีแฮมิลตัน หลักการแปรผัน 

Fluid dynamics, matrix representation, 
oscillator, dynamics of rigid-body, 
Lagrange’s equation and Hamilton’s 
theory variation principle. 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เ ป ลี่ ย น ช่ื อ แ ล ะ
ปรับปรุงรายวิชาให้
สอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาบังคับ เพื่อ
ความต่อเนื่องของ
เนื้อหา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4132203 เสียง                             3(3-0-6) 
             Acoustics 

ธรรมชาติและความเร็วของเสียง ความกดดัน 
ก าลังและความเข้มเสียง  เครื่องมือวัดเสียงและ
วิธีการวัดเสียง คลื่นเชิงทรงกลม  ความดังของเสียง 
การส่งผ่านตัวกลางของเสียง  การกรองและการ
ขยายความก้องของเสียง เสียงในบรรยากาศ  การ
ดูดกลืนเสียง สวนศาสตร์  สถาปัตยกรรม  อุปกรณ์
ทางเสียง 

4132206 เสียง                           3(3-0-6) 
             Acoustics 

คลื่นเสียง ความดัน ก าลังและความเข้มเสียง  
เครื่องมือวัดเสียง คลื่นทรงกลม  ความดัง การ
ส่งผ่านของเสียง  การกรองและการขยายเสียง การ
ดูดกลืนเสียง เสียงรบกวน สวนศาสตร์   
     Soundwave, pressure, power and 
sound intensity, sound measurements, 
spherical wave, loudness, transmission of 
sound, filtering and amplification of 
sound, absorption, noises and acoustics. 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้กระชับ มี
ค ว า ม ห ม า ย ต ร ง
ป ร ะ เ ด็ น  เ พิ่ ม
ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอั งกฤษเพื่ อ
ความทันสมัย 
 
 

4132304 ปฏิบัติการอุณหพลศาสตร์    1(0-3-2) 
Thermodynamics Laboratory 

ปฏิบัติการด้านอุณหพลศาสตร ์ก๊าซในอุดมคติ 
ทฤษฏีจลน์ของก๊าซ  กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพล
ศาสตร์ ความดัน  อุณหภูมิของก๊าซ ความเร็วเฉลี่ย
ของอนุภาค การเคลื่อนที่แบบบราวน์ สมการแสดง
สถานะของแวนเดอร์วาลล์  เอนโทรปีกับกฎข้อที่
สองของอุณหพลศาสตร์  กระบวนการแปรผันกลับ
ได้  และแบบแปรผันกลับไม่ได้  วัฏจักรของคาร์โนต์
ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์  และการประยุกต์ 

4132306 ปฏิบัติการฟิสิกส์เชิงอณุหภาพ 
1(0-3-2) 

Thermal Physics Laboratory 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4132305  ฟิสกิส์ 
เชิงอุณหภาพหรือ 
เรียนควบคู่กัน 

ปฏิบัติการด้านอุณหพลศาสตร์ ก๊าซจริง 
ทฤษฏีจลน์ของก๊าซ  กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพล
ศาสตร์ ความดัน  อุณหภูมิของก๊าซ อัตราเฉลี่ย
ของอนุภาค การเคลื่อนที่แบบบราวเนียน สมการ
ของแวนเดอร์วาลล์  เอนโทรปีกับกฎข้อที่สองของ
อุณหพลศาสตร์  กระบวนการแปรผันกลับได้และ
แบบแปรผันกลับ ไม่ ได้  ประสิ ทธิ ภาพของ
เครื่องยนต์ ขบวนการแบบอะเดียบาติก 

Perform experiments involving 
thermodynamics, real gases, kinetic 
theory of gases, the first law of 
thermodynamics, pressure, gas 
temperature, average speed of particles, 
Brownian’s motion, Van der Waals 
equation, entropy and the second law of 
thermodynamics, reversible and 
irreversible processes, engine efficiency 
and adiabatic process. 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เปลี่ ย น ช่ื อวิ ช า ให้
ต่อเนื่องจากรายวิชา
ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพ
แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
ค าอธิบายรายวิชาให้
ต่ อ เ นื่ อ ง กั น  เ พิ่ ม
ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอั งกฤษเพื่ อ
ความทันสมัย 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4132401 อิเล็กทรอนิกส์ 1               3(2-2-5) 
            Electronics  I 

ศึ ก ษ า แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ วั ด ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์  ทฤษฎีและการใช้งานอุปกรณ์
อิ เล็กทรอนิกส์   ทฤษฎีสารกึ่ งตั วน า   ไดโอด  
ท ร า น ซิ ส เ ต อ ร์   ไ อ ซี   พ ร ้อ ม ก า ร อ ่า น
ค่าพารามิเตอร์  และค่าส าคัญต่าง ๆ ที่บอกไว้
ในคู่มือ  การจ่ายไฟให้กับไดโอด  ทรานซิสเตอร์  
และไอซี   ชนิดของไดโอดและการใช้งาน  เน้นวงจร
เรียงกระแส  วงจรกรองกระแส  วงจรควบคุม
แร งดั น   ว งจ รควบคุ มก ระแส   ก าร ใ ช้ ง าน
ทรานซีสเตอร์  การใช้งานไอซีออฟแอมป์  รวมทั้ง
ศึกษาพื้นฐานของระบบดิจิทัล 

4132404 อิเล็กทรอนิกส์ 1             3(2-2-5) 
             Electronics I 
     ศึกษาใช้เครื่ องมือวัดทางอิ เล็กทรอนิกส์  
ทฤษฎีและการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
ทฤษฎีสารกึ่งตัวน า  ไดโอด  ทรานซิสเตอร์  ไอซี  
การอ่านค่าพารามิเตอร์ในคู่มือ  การจ่ายไฟให้
ไดโอด  ทรานซิสเตอร์  และไอซี   ชนิดของไดโอด
และการใช้งาน  วงจรเรียงกระแส  วงจรกรอง
กระแส  วงจรควบคุมแรงดัน  วงจรควบคุม
กระแส  การใช้งานทรานซีสเตอร์  การใช้งานไอซี
ออฟแอมป์  พื้นฐานของระบบดิจิทัลและฝึก
ปฏิบัติ 
      To study electronics instruments, 
theories and working with electronics 
devices. Theory of semiconductor, diodes, 
transistors, integrated circuits (ICs). 
Understanding of the important parameter 
which is characteristics of device information 
in technical manual, diode biasing, transistors 
biasing, and ICs biasing. Types of diodes and 
applications. Rectifier circuit, filter circuit, 
voltage control circuit, and current control 
circuit. Use of transistors and Op-amps, 
introduction of digital system, and practices. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาเพื่อความ
ทันสมัย 
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สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4132402 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์           3(2-2-5) 
Digital  Electronics 

วงจรรากพื้นฐาน  พีชคณิตบลูลีน  วงจรคอม
บิเนช่ัน วงจรเข้ารหัส วงจรแปลงรหัส  วงจรเลข
คณิต การเลือกข้อมูล การกระจายข้อมูล  เกทชนิด
อินพุท-ชมิตต์   วงจรพัลส์  วงจรมัลติไวเบรเตอร์ช
นิดต่าง ๆ วงจรนับและหาร วงจรนับแบบซิลโครนัส
และแบบอซิงโครนัส เกทชนิด 3 สถานะบัสและการ
เช่ือมต่อรหัส วงจรซีเควนเชียน วงจร A/D และ D/A 
สเตทแมชีน ไมโครโพรเซสเชอร์ เบื้องต้น  และ
หน่วยความจ าชนิดต่าง  ๆ 

4132405 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์         3(2-2-5) 
Digital  Electronics 

     วงจรรากพ้ืนฐาน  พีชคณิตบลูลีน  วงจรคอม
บิเนช่ัน วงจรเข้ารหัส วงจรแปลงรหัส  วงจรเลขคณิต 
การเลือกข้อมูล การกระจายข้อมูล  เกทชนิดอินพุท
แบบชมิตต์   วงจรพัลส์  วงจรมัลติไวเบรเตอร์ วงจร
นับและหาร วงจรแบบซิลโครนัสและแบบอซิงโครนัส
เกทชนิดสามสถานะบัสและการเช่ือมต่อรหัส วงจร
ล าดับ วงจร A/D และ D/A สเตทแมชีน ไมโครโพ
รเซสเชอร์เบื้องต้น หน่วยความจ าและการฝึกปฏิบัติ 
     Basic circuits, Boolean algebra, combination 
circuits, encode circuits, decode circuits, 
arithmetic circuits, data selection, data 
distribution, Schmitt input gate, pulse circuits, 
multi-vibrator circuits, count and divider circuits, 
synchronous and asynchronous circuits, 3-state 
gate, bus and code connection, sequential 
circuits, A/D and D/A circuits, state machine, 
introduction to microprocessor, memory units; 
and other practices. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เ พิ่ ม ค า อฺ ธิ บ า ย
รายวิชาเพื่อความ
ทันสมัย 
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การเปลี่ยนแปลง 

4132403 อิเล็กทรอนิกส์ 2                3(2-2-5) 
 Electronics  II  

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  :  4132401   
อิเล็กทรอนิกส์ 1 

หลักการ   แบบแผน  และการออกแบบวงจร   
แหล่งกระแสคงท่ี  วงจรจ่ายแรงดันคงที่  วงจรขยาย
สัญญาณขนาดเล็ก วงจรขยายก าลังแบบต่าง ๆ 
วงจรขยายสัญญาณแบบดาร์ลิงตัน  วงจรขยายดิฟ
เฟอร์เรนเชียล  วงจรสวิทช์ วงจรชมิท ทริกเกอร์ 
วงจรมัลติไวเบรเตอร์ชนิดต่าง  ๆ  วงจรออสซิลเลชัน  
วงจรจูนออสซิลเลชัน   วงจรกลับเฟสและวงจรเลื่อน
ความถี่  การไบแอสเอฟอีที  และการน าไปใช้งาน  
สมบัติยูเจที  การน ามาใช้ในวงจรออสซิลเลชัน วงจร
สื่อสารและการมอดูเลชันแบบต่าง ๆ 

4132406 อิเล็กทรอนิกส์ 2             3(2-2-5) 
 Electronics  II 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4132404   
อิเล็กทรอนิกส์ 1 

     หลักการและการออกแบบวงจร   แหล่งกระแส
คงที่  วงจรจ่ายแรงดันคงที่  วงจรขยายสัญญาณ
ขนาดเล็ก วงจรขยายก าลัง วงจรขยายสัญญาณ วงจร
ขยายดิฟเฟอร์เรนเชียล  วงจรสวิทช์ วงจรชมิททริก
เกอร์วงจรมัลติไวเบรเตอร์ วงจรออสซิลเลชัน  วงจร            
จูนออสซิลเลชัน   วงจรกลับเฟสวงจรเลื่อนความถี่  
เอฟอีที  ยูเจที  วงจรสื่อสารและการมอดูเลชันและ
การฝึกปฏิบัติ 
     Principle and designs of circuits, constant 
current source, power supplied circuit with 
constant voltage, small signal amplifier circuit, 
power amplifier circuits, signal amplifier circuits, 
differential amplifier circuits, switch circuit, 
Schmitt trigger circuits, multi-vibrator and 
oscillation circuits, oscillation tuning circuit, phase 
inverting circuits, frequency shifting circuit, FET, 
UJT, communication circuits and modulations; 
and other practice. 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาเพื่อความ
ทันสมัยและต่อเนื่อง
กับเนื้อหารายวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ 1  

4133201 ทัศนศาสตร์                     3(3-0-6) 
Optics 

         คลื่นแม่เหล็กไฟฟูา คุณสมบัติของแสงเชิง
เรขาคณิต และปรากฏการณ์ที่แสงผ่านตัวกลาง
ชนิดต่างๆ การลากเส้นรังสี ความคลาด ทัศน
อุปกรณ์ การรวมคลื่นแสง การแทรกสอด การ
เลี้ยวเบน สลิตเดี่ยว สลิตคู่และเกรตติ้ง โพลาไร
เซชัน เลเซอร์ 

4133202 ทัศนศาสตร์                   3(3-0-6)  
Optics 

คลื่นแม่เหล็กไฟฟูา แสง การทะลุผ่านของ
แสง ความคลาดของแสง ทัศนอุปกรณ์ การรวม
คลื่นแสง การแทรกสอด การเลี้ยวเบน สลิตเดี่ยว 
สลิตคู่ เกรตติ้ง โพลาไรเซชัน และ เลเซอร์  

Light, transmission of light, 
aberration of light, optics instruments, 
superposition, interference, diffraction, 
single slit and double slits, grating, 
polarization and laser. 

 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ใช้ค าอธิบายรายวิชา
ที่ ก ร ะ ชั บ แ ล ะ ใ ห้
ค ว า ม ห ม า ย
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
และสอดคล้องกับค า
ภาษาอังกฤษ 
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4133405 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2           3(3-0-6) 
Electricity and Magnetism  II 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  :  4134303  ไฟฟ้า 
และแม่เหล็ก 1  

การประยุกต์สมการแมกซ์เวลล์ ฟิสิกส์พลาสมา 
ไมโครเวฟ พลศาสตร์ไฟฟูา 

4133409 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 2      3(3-0-6) 
 Electromagnetic Theory II 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4133407 ทฤษฎี 
แม่เหล็กไฟฟ้า 1 

สมการของแมกซ์เวลและการประยุกต์ คลื่น
แม่เหล็กไฟฟูาในตัวกลางไอโซทรอปิก สายส่ง
สัญญาณ สายอากาศ และท่อน าคลื่น 

Maxwell’s equations and 
applications, electromagnetic wave in 
isotropic medium, transmissions line, 
antenna and wave guide. 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เปลี่ ย น ช่ื อวิ ช า ให้
สอดคล้องกันและ
ปรับปรุงค าอธิบาย
ราชวิชาให้มีความ
ต่อเนื่องกัน 

4134401  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า          3(3-0-6) 
Electromagnetic Field  

     สนามไฟฟูาสถิต  ตัวน าและไดอิเล็กทริก  ความจุ
ไฟฟูา  การเกิดแรงบิดเนื่องจากกระแสไฟฟูาใน
สนามแม่เหล็ก การเหนี่ยวน าทางแม่เหล็กไฟฟูา   
สมการของแมกซ์เวลล์  คลื่นแม่เหล็กไฟฟูาในตัวกลาง  
ชนิดไอโซทรอปิก  ตัวน าส าหรับสายส่ง   สายอากาศ
และท่อน าคลื่น 

4133410 ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า 2 1(0-3-2) 
 Electromagnetic Laboratory II 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4133409 ทฤษฎี 
แม่เหล็กไฟฟ้า 2  
หรือเรียนควบคู่กัน 

การทดลองคลื่นแม่เหล็กไฟฟูา สายส่ง
สัญญาณ สายอากาศ และท่อน าคลื่นรวมทั้งหมด
ไม่ต่ ากว่า 5 การทดลอง 

Experiments in electromagnetic 
wave transmission line, antenna and wave 
guide, including at least 5 experiments. 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ร ว ม ร า ย วิ ช า 
สนามแม่เหล็กไฟฟูา
กั บ ร า ย วิ ช า
ปฏิบัติการไฟฟูาและ
แ ม่ เ ห ล็ ก  1  เ ข้ า
ด้ วยกั น เพื่ อความ
กระชับของเนื้อหา
เปลี่ ย น ช่ื อวิ ช า ให้
สอดคล้องกัน 

4133404 ปฏิบัติการไฟฟ้าและแม่เหล็ก 1 
1(0-3-2) 

Electricity  and  Magnetism   
Laboratory  I 

ปฏิบัติการวงจรไฟฟูากระแสตรงการใช้เครื่องมือ
ทางไฟฟูา มัลติมิเตอร์  ออสซิลโลสโคป กฎของเคิร์ช
ฮอฟฟ์ วงจรบริดจโ์พเทนชิออมิเตอร ์การทดลองค่าคงที่
ของฟาราเดย์ สมบัติของตัวเก็บประจุ การเหนี่ยวน า
แม่เหล็กไฟฟูา การวัดสนามแม่เหล็กไฟฟูาจากขดลวดโซ
เลนอยด์ หม้อแปลงไฟฟูา สมบัติทางแม่เหล็กของสสาร  
วงจรไฟฟูากระแสสลับความต้านทานจินตภาพในวงจร 
C-R , L-R  และการก าทอน (resonance) ในวงจร  LCR 
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4133503 กลศาสตร์ควอนตัม  2         3(3-0-6) 
Quantum Mechanics II 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  4133101  กลศาสตร์
ควอนตัม 1  
     หลักความไม่แน่นอน กลุ่มคลื่น ตัวด าเนินการ 
เลขควอนตัม  สมการชเรอดงิเงอร์ที่ขึ้นกับเวลา  
การเคลื่อนที่ของอนุภาคในมิติเดยีวและหลายมติิ  
โมเมนตัมเชิงมุมและสปิน  วิธีการประมาณคา่
สมการคลื่นในเชิงสัมพัทธภาพ และปัญหาของการ
กระเจิง 

4133505 กลศาสตร์ควอนตัม  2       3(3-0-6) 
Quantum Mechanics II 

     หลักความไม่แน่นอน สมการชเรอดิงเงอร์ที่
ขึ้นกับเวลา ทฤษฎีการรบกวนแบบไม่ขึ้นกับเวลา 
หลักการแปรผัน อนุภาคเหมือน วิธีการประมาณ
ค่า ทฤษฎีการรบกวนแบบข้ึนกับเวลา การกระเจิง 

Uncertainty principle, time-dependent 
Schrodinger equation, time-independent 
perturbation theory, variation principle, 
identical particles, approximation method, 
time-dependent perturbation theory and 
scattering. 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เ พิ่ ม ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ เพื่อ
ความทันสมัย 

4133601 ดาราศาสตร์ 1                  3(3-0-6) 
             Astronomy  I 
     ระบบสุริยะ กฎเคปเลอร์  ดาวเทียม  เทคนิค
และกระบวนการสังเกตท้องฟูา  ดาวฤกษ์   กลุ่ม
แก๊ส  เนบูลา ดาราจักร ควาซาร์    คลื่นวิทยุ 
อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์โดยอธิบายและค านวณด้วย
กฎเกณฑ์และทฤษฎีฟิสิกส์ 

4133621 ดาราศาสตร์ 1                3(3-0-6) 
             Astronomy  I   
     ระบบสุริยะ กฎเคปเลอร์  ดาวเทียม  เทคนิค
และกระบวนการสังเกตท้องฟูา  ดาวฤกษ์   กลุ่ม
แก๊ส  เนบิวลา ดาราจักร ควาซาร์  คลื่นวิทยุ 
อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์และการอธิบายดารา
ศาสตร์ด้วยกฎทางฟิสิกส์ 
    Solar system, Kepler's Law, satellites, 
techniques and observation processes, sky, stars, 
nebulas, galaxies, quasar, radio waves, 
astronomical equipments and explanation of 
astronomy with the physics law. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เ พิ่ ม ค า อ ธิ บ า ย
ภาษาอังกฤษ เพื่อ
ความทันสมัย 
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4133602 ปฏิบัติการดาราศาสตร์  1    1(0-3-2) 
Astronomical  LaboratoryI 

 ปฏิบัติการการก าหนดต าแหน่งของดวงดาวใน
ท้องฟูา ในระบบเส้นขอบฟูา ระบบเส้นศูนย์สูตร
ท้องฟูา  การก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก  เวลา  การ
เคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ การหมุนรอบตัวเองของ
ดวงอาทิตย์  การศึกษาดาวฤกษ์  กลุ่มเนบิวลา การ
ถ่ายภาพดวงอาทิตย์และดวงดาว การสร้างและการ
ใช้กล้องโทรทรรศน์ 

4133622 ปฏิบัติการดาราศาสตร์  1  1(0-3-2) 
Astronomical  Laboratory I   

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4133621  
ดาราศาสตร์  1  
หรือเรียนควบคู่กัน 

 ปฏิบัติการก าหนดต าแหน่งของดวงดาวใน
ท้องฟูาในระบบเส้นขอบฟูา ระบบเส้นศูนย์สูตร
ท้องฟูา  การก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลก เวลา 
การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ การหมุนรอบตัวเอง
ของดวงอาทิตย์ การศึกษาดาวฤกษ์ กลุ่มเนบิวลา 
การถ่ายภาพดวงอาทิตย์และดวงดาว การสร้าง
และการใช้กล้องโทรทรรศน์ 
     Experiment of determining a position of a star 
in the sky in horizon system, the celestial equator 
system, determining the position on the earth's 
surface, time, motion of planets and the rotation 
of the sun. Study of the stars, nebulas, 
photography of the sun and stars, instantiation 
and  the use of telescope. 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เ พิ่ ม ค า อ ธิ บ า ย
ภาษาอังกฤษ เพื่อ
ความทันสมัย 

4133605 ธรณีวิทยา  1                   3(3-0-6) 
 Geology I  

     สมบัติทั่วไปและการก่อเกิดโลก ลักษณะภายใน
และกิจกรรมของเปลือกโลกในวาระต่าง ๆ  การ
กร่อนท าลายของลมฟูาอากาศ     การสลายตัว การ
สะสมตัว การตกตะกอน การระเหย ภาวะแห้งแล้ง  
ก า ร แ ป ร ส ภ า พ ข อ ง ดิ น   หิ น   แ ร่   แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะและเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ของธรณีวิทยาไทยและข้อมูลเกี่ยวกับธรณีวิทยาโลก  
สภาพความอุดมสมบูรณ์ทางเศรษฐกิจ   การ
ชลประทาน  การเกษตร อุตสาหกรรม  วัฒนธรรม  
และความมั่นคงของชาติ 

 

4133623 ธรณีวิทยา  1                 3(3-0-6) 
 Geology  I 

ประวัติการเกิดโลก เพลทเทคโทนิกส์และ
การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก ธรณีกาล แผ่นดินไหว 
ก า ร แ ป ร ส ภ า พ ข อ ง ดิ น  หิ น  แ ร่  แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ การปรับระดับของพื้นผิวโลก 
ธรณีวิทยาไทยและธรณีวิทยาโลก 

The history of the earth, plate 
tectonics and plate movement, geologic 
time, earthquakes, metamorphism of soil, 
rock, mineral and natural resource, earth 
surface gradation, geology of Thailand and 
earth. 

 
 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เพิ่มทฤษฎีของเพลท
เทค โทนิ กส์  แ ล ะ
เรื่องแผ่นดินไหว ซึ่ง
เป็นภัยธรรมชาติที่
ต้ อ ง ต ร ะ ห นั ก ใ น
ปั จจุบัน  และ เพิ่ ม
ค าอธิบายรายวิชา
เป็นภาษาอั งกฤษ
เพื่อความเป็นสากล
มากยิ่งข้ึน 
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4133606 ปฏิบัติการธรณีวิทยา1         1(0-3-2) 
 Geological Laboratory  I  

     ปฏิบัติการชนิดของหินและแร่ทางกายภาพ  การ
ท าหินเซกชัน โปลิซเซกชัน  การอ่านแผนที่ภูมิ
ประเทศ   แผนที่ธรณีวิทยาและภาพถ่ายดาวเทียม  
การส ารวจเพื่อการท าแผนที่ธรณีวิทยา 

 

4133624 ปฏิบัติการธรณีวิทยา1      1(0-3-2) 
 Geological  Laboratory  I 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4133623  
ธรณีวิทยา 1  
หรือเรียนควบคู่กัน 

ปฏิบัติการทดลองที่สอดคล้องกับธรณีวิทยา 
1 การศึกษาดินและหินจากลักษณะที่เห็นด้วยตา
และแว่นขยาย 

Experiment related to geology 1. The 
study of soil and rocks from their 
macroscopic and microscopic features. 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เ พิ่ ม ค า อ ธิ บ า ย
ภาษาอังกฤษ เพื่อ
ความทันสมัย 

4133609 อุตุนิยมวิทยา 1                 3(3-0-6) 
 Meteorology  I 

     คุณลักษณะของบรรยากาศช้ันต่าง ๆ   กิจกรรม
ของลมฟูาอากาศเกี่ยวกับการดูดกลืนรังสีจากดวง
อาทิตย์ การทะลวงผ่าน การแลกเปลี่ยนความร้อนใน
บรรยากาศ  และผลที่ท าให้ย่านต่าง ๆ แตกต่างกัน ใน
ด้านความช้ืน  อุณหภูมิ  และความดัน  กิจกรรม
เชิงคอริออลิสของมวลอากาศลมฟูาอากาศประจ า
ถิ่น การส ารวจอากาศ ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาส าหรับ
การเกษตร  การชลประทาน   การคมนาคม   การ
อุตสาหกรรม  และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ
สังคมไทย 

 

4133625 อุตุนิยมวิทยา 1              3(3-0-6) 
Meteorology  I 

     ช้ันบรรยากาศ   ผลกระทบต่อบรรยากาศ
เนื่องจากอิทธิพลของรังสีจากดวงอาทิตย์ การ
แลกเปลี่ยนความร้อนในบรรยากาศ  ความช้ืน  
อุณหภูมิ  และความดัน  อิทธิพลจากแรงคอริออ
ลิสต่อมวลอากาศ ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาส าหรับ
การเกษตร  การชลประทาน   การคมนาคม   การ
อุตสาหกรรม  ท่ีมีผลต่อความมั่นคงทางสังคมและ
เศรษฐกิจไทย 
     Layers of atmosphere, influences of solar 
radiation to the weather, heat exchange in 
atmosphere, humidity, temperature and 
pressure, influences of Coriolis force to the air 
masses, the weather meteorological data for 
agricultural, irrigation, transportation, industry 
that affect the social and economic stabilities of 
Thailand. 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ป รั บ ป รุ ง เ นื้ อ ห า 
อิทธิพลจากแรงคอริ
อ อ ล ิส ต ่อ ม ว ล
อากาศ  และปร ับ
เนื ้อหา  ข้อมูลทาง
อุตุนิยมวิทยาส าหรับ
การ เกษตร   กา ร
ชลประทาน  ก า ร
ค ม น า ค ม    ก า ร
อุตสาหกรรม ที่มีผล
ต่อความมั่นคงทาง
สังคมและเศรษฐกิจ
ไทย โดยเพิ่มความ
กระชับของค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า  แ ล ะ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4133610 ปฏิบัติการอุตุนิยมวิทยา 1    1(0-3-2) 
Meteorological  Laboratory  I 

ปฏิบัติการ   การอ่าน   การบันทึกข้อมูล    การแปร
ค่าทางอุตุนิยมวิทยา 

4133626 ปฏิบัติการอุตุนิยมวิทยา 1  1(0-3-2) 
Meteorological  Laboratory  I 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  :  4133625  
อุตุนิยมวิทยา 1  
หรือเรียน 
ควบคู่กัน 

ปฏิบัติการซึ่งเกี่ยวข้องกับวิชาอุตุนิยมวิทยา 1 
     Experiment related to Meteorology I. 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้กระชับ
และสอดคล้องกับ
วิชาอุตุนิยมวิทยา 1 

4133612 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก      3(3-0-6) 
Earth  Science 

     ความส าคัญของธรณีวิทยาต่อชีวิตประจ าวัน
ธรณีประวัติตั้ งแต่ยุคดึกด าบรรพ์ถึงยุคปัจจุบัน  
ธรณีวิทยา  โครงสร้างและลักษณะภูมิประเทศ  การ
ส ารวจทางธรณีวิทยาธรณีประยุกต์ และธรณีวิทยา
ของประเทศไทยดาราจักรของเราและเอกภพทรง
กลมท้ อ งฟู า ร ะบบสุ ริ ย ะ   และมิ ติ ที่ แ ท้ จ ริ ง  
โครงสร้างและวิวัฒนาการของดวงดาว รวมทั้ง
ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับดาวเคราะห์วงในและ       วง
นอก  ดวงจันทร์ของดาวเคราะห์ประวัติการก าเนิด
ทะ เลและมหาสมุทร  ลั กษณะทางกายภาพ  
ส่วนประกอบทางเคมี  ความสัมพันธ์ทางด้าน
ชีววิทยาของมหาสมุทร  ซึ่งจะก่อให้เกิดผลผลิตทาง
เศรษฐกิจด้านต่างๆ ทั้งของไทยและโลก 

4133627 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก   3(3-0-6) 
Earth  Science 

ความส าคัญของธรณีวิทยาต่อชีวิตประจ าวัน 
ธรณีประวัติตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคปัจจุบัน 
ธรณีวิทยา โครงสร้างและลักษณะภูมิประเทศ การ
ส ารวจด้วยธรณีวิทยาประยุกต์ ธรณีวิทยาของประเทศ
ไทย ดาราจักรทางช้างเผือกและเอกภพทรงกลมท้องฟูา
ระบบสุริยะ มิติที่แท้จริง โครงสร้างและวิวัฒนาการของ
ดาวความรู้เกี่ยวกับดาวเคราะห์วงในและวงนอก ดวง
จันทร์ของดาวเคราะห์ประวัติการก าเนิดทะเลและ
มหาสมุทร ลักษณะทางกายภาพ  ลักษณะทางเคมี และ
นิเวศวิทยาของมหาสมุทร ซึ่งจะก่อให้เกิดผลผลิตทาง
เศรษฐกิจด้านต่าง ๆ  ทั้งของไทยและโลก 
     Importance of geology to everyday life, 
geological history from prehistoric era to 
present, geology, structure and topography 
characteristics, geological survey with applied 
geological methods, geology in Thailand, Milky 
Way galaxy and universe, celestial sphere, solar 
system, real dimensions, structure and 
evolution of stars, knowledge concerning the 
inner and the outer planets, the moons of the 
planets, histories and origins of sea and ocean, 
physical characteristics, chemical compositions, 
ecologies of ocean which induce various 
economic products in Thailand and in the 
world. 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เ พิ่ ม ค า อ ธิ บ า ย
ภาษาอังกฤษ เพื่อ
ความทันสมัย 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4133613 วิทยาศาสตร์พลังงาน          3(3-0-6) 
Energy Science 

     วิกฤติการณ์พลังงาน สภาพการณ์ปัจจุบัน 
ศักยภาพและปัญหาของแหล่งพลังงานต่าง ๆ แหล่ง
พลังงานที่ เกิดขึ้นใหม่ ได้และเกิดขึ้นใหม่ไม่ ได้  
เช้ือเพลิงฟอสซิล  ถ่านหิน ปิโตรเลียม และก๊าซ
ธรรมชาติ พลังงานจากใต้พิภพ เช่น  พลังงานจาก
น้ า   ลม ชีวมวล  แสงอาทิตย์   และพลังงา น
นิวเคลียร์ 
 

4133628 วิทยาศาสตร์พลังงาน        3(3-0-6) 
Energy Science 

     วิกฤติการณ์พลังงาน สภาพการณ์ปัจจุบัน 
ศักยภาพและปัญหาของแหล่งพลังงานต่าง ๆ 
แหล่งพลังงานท่ีเกิดขึ้นใหม่ได้และเกิดขึ้นใหม่ไม่ได้ 
เ ช้ือเพลิงฟอสซิล  ถ่านหิน ปิโตรเลียม ก๊าซ
ธรรมชาติ  พลังงานจากใต้พิภพ พลังงานน้ า 
พลังงานลม เช้ือเพลิงชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ 
และพลังงานนิวเคลียร์ 
     Energy crisis, present status, potential 
and problems of various energy sources, 
renewable and non-renewable energy 
sources, fossil fuels, coal, petroleum, 
natural gas, geothermal energy, water 
energy, wind power, biomass fuels, solar 
energy, and nuclear energy. 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เ พิ่ ม ค า อ ธิ บ า ย
ภาษาอังกฤษ เพื่อ
ความทันสมัย 

4133614 สมุทรศาสตร์                    2(1-2-3) 
 Oceanography 

     ลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของทะเลและ
มหาสมุทร สมบัติทางภายภาพทางเคมีของน้ าทะเล สิ่ง
ที่มี ชีวิตในมหาสมุทร นิ เวศวิทยา สมุทรศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติในมหาสมุทร 

 

4133629 สมุทรศาสตร์                 2(1-2-3) 
 Oceanography 

     ลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของทะเล
และมหาสมุทร สมบัติทางภายภาพและสมบัติทาง
เคมีของน้ าทะเล สิ่งที่มีชีวิตในมหาสมุทร สมุทร
ศาสตร์นิเวศวิทยาทรัพยากรธรรมชาติในมหาสมุทร
และฝึกปฏิบัติ 
     The geological structure of the sea 
and ocean, physical and chemical 
properties of seawater, living substances 
in the ocean, oceanography, ecology, 
natural resources in the ocean, and other 
practices. 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เ พิ่ ม ค า อ ธิ บ า ย
ภาษาอังกฤษ เพื่อ
ความทันสมัย 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4134404  ดิจิทัลและการเชื่อมตอ่       3(2-2-5) 
Digital and Interfacing  

     รหัส  การเข้ารหัส  และการถอดรหัสไมโคร
โพรเซสเซอร์  ดิจิทัลซิกแนลโพรเซสเซอร์   ความจ า   
แอดเดรส   การก าหนดต าแหน่งแอดเดรส  ระบบ
บัส    การขับบัส   การมัลติเพลกซ์สัญญาณ   การ
แปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อกและแปลงแอนะล็อกเป็น
ดิจิทัล   ซอฟต์แวร์ส าหรับการเช่ือมต่อ  เทคนิคและ
มาตรฐานการติดต่อสื่อสารข้อมูล   การออกแบบ
และสร้างวงจรมาตรฐาน   

4134407  ดิจิทัลและการเชื่อมตอ่     3(2-2-5) 
Digital and Interfacing  

     รหัส  การเข้ารหัส  และการถอดรหัส สัญญาณ
ดิจิทัลของไมโครโพรเซสเซอร์   ความจ า   แอดเดรส   
การก าหนดต าแหน่งแอดเดรส  ระบบบัส    การขับ
บัส   การมัลติเพลกซ์สัญญาณ   การแปลงดิจิทัลเป็น
แอนะล็ อกและแปลงแอนะล็ อกเป็ นดิ จิ ทั ล   
ซอฟต์แวร์ส าหรับการเช่ือมต่อ  เทคนิคและมาตรฐาน
การติดต่อสือ่สารข้อมูล   การออกแบบและสร้างวงจร
มาตรฐานและฝึกปฏิบัติ 
     Code, encoding, decoding, digital 
signals of microprocessor, memory, 
address, identifying of address position, 
bus system, bus driving, signal multiplex, 
D/A and A/D conversion, software for 
interfacing, technique and standard of 
data communication, standard of circuit 
designing and construction, and practice. 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เ พิ่ ม ค า อ ธิ บ า ย
ภาษาอังกฤษ เพื่อ
ความทันสมัย 

4134405  การออกแบบวงจรอิเลก็ทรอนกิส์ 
3(2-2-5) 

Electronic Circuits Design 
     การออกแบบวงจรเชิงเส้นและวงจรเชิงสวิทช์
โดยใช้ทรานซิสเตอร์แบบ เอฟ.อี.ที. และแบบ ยู.เจ.
ที. สมบัติของวงจรรวมแบบเชิงเส้นการออกแบบ
วงจรขยายสัญญาณ  วงจรเปรียบเทียบ  วงจร
แหล่งจ่ายไฟ  วงจรก าเนิดสัญญาณ วงจรเปลี่ยนรูป
สัญญาณและการฝึกปฏิบัติ 
 

4134408  การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส ์
3(2-2-5) 

Electronic Circuits Design 
     การออกแบบวงจรเชิงเส้นและวงจรเชิงสวิทช์โดยใช้
ทรานซิสเตอร์แบบ เอฟ.อี.ที. และแบบ ยู.เจ.ที. สมบัติของ
วงจรรวมแบบเชิงเสน้การออกแบบวงจรขยายสญัญาณ  วงจร
เปรียบเทียบ  วงจรแหล่งจ่ายไฟ  วงจรก าเนิดสัญญาณ วงจร
เปลี่ยนรูปสัญญาณและการฝึกปฏิบัติ 
     Linear circuit designing and switching circuit 
by using FET and UJT transistors, properties of 
linear integrated circuits, design in signal 
amplifier circuit, comparative circuit, power 
supply circuit, generator circuit, signal 
transformation circuit and practice. 
 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เ พิ่ ม ค า อ ธิ บ า ย
ภาษาอังกฤษ เพื่อ
ความทันสมัย 
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4134406 เคร่ืองมือวัดอิเล็กทรอนิกส์    3(2-2-5) 
Electronics Instrumentation 

     การวัด หน่วยของการวัด   ความเที่ยงตรงและ
ความแม่นย าในการวัด การเก็บข้อมูลในการวัด
ค่าเฉลี่ย “D” Arsonval galvanometerโวลมิเตอร์  
แอมมิเตอร์  โอห์มมิเตอร์  มัลติมิเตอร์  และการ
ออกแบบ  Electrodynamics Electronics  
phase meter  วงจรบริดจ์แบบต่าง ๆ  และการวัด
วงจรอิมพิแดนซ์ด้วยวงจรบริดจ์  หลักการวัดความถี่
แบบต่าง ๆ การวัดความถี่ด้วยวงจรเรโซแนนซ์  
ออสซิลโลสโคป  การใช้ออสซิลโลสโคป การวัด
ขนาดของรูปสัญญาณต่าง ๆ  การวัดความถี่ การวัด
มุมเฟส การเปลี่ยนสัญญาณ  A/D และ  D/A  การ
เปลี่ยนแรงดันเป็นความถี่  การใช้  transducer ใน
การวัดค่าต่าง ๆ  และเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์
อื่นๆ  ท่ีใช้ในงานอุตสาหกรรม 

4134409 เคร่ืองมือวัดอิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-2-5) 
Electronics Instrumentation 

     การวัด หน่วยของการวัด   ความถูกต้องและความ
แม่นย าในการวัด การเก็บข้อมูลในการหาค่าเฉลี่ย กัลวานอ
มิเตอร์โวลมิเตอร์  แอมมิเตอร์  โอห์มมิเตอร์  มัลติมิเตอร์  
วงจรบริดจ์การวัดอิมพีแดนซ์ด้วยวงจรบริดจ์  การวัด
ความถี่ ออสซิลโลสโคป  การใช้ออสซิลโลสโคป การวัดมุม
เฟส การเปลี่ยนสัญญาณ  A/D และ  D/A  การเปลี่ยน
แรงดันเป็นความถี่   ทรานสดิวเซอร์  เครื่ องมือวัด
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม และการฝึกปฏิบัติ 
     Measurement, unit of measurement, 
accuracy and precision of measurements, data 
collection for average value of measurement, 
galvanometer, voltmeter, ammeter, Ohmmeter, 
multimeter, bridge circuits, measurement of 
impedance by bridge circuit, frequency 
measurement, oscilloscope and usage,  phase 
angle measurement, signal conversion of A/D 
and D/A, conversion of voltage and frequency, 
transducers, electronics instruments in industrial 
working, and practice. 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เ พิ่ ม ค า อ ธิ บ า ย
ภาษาอังกฤษ เพื่อ
ความทันสมัย 

4134501  ฟิสิกส์นิวเคลียร์1              3(3-0-6) 
Nuclear  I 

     นิวเคลียสของอะตอม  แรงนิวเคลียร์และ
เสถียรภาพของนิวเคลียส  ทฤษฎีการสลายให้รังสี
แอลฟา    รังสีบีตา    และรังสีแกมมาของนิวเคลียส  
กฎการสลายตัวของสารกัมตรังสี สมดุลของการ
สลายตัว    สารกัมมันตรังสีที่มีในธรรมชาติและ
ประดิษฐ์ขึ้น  ตารางนิวไคลด์และแผนผังการ
สลายตัวของนิวเคลียส ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงาน
นิวเคลียร์  เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู  เครื่องวัดรังสี  
ประโยชน์ โทษและการปูองกันอันตรายจากรังสี 

4134509 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1           3(3-0-6)  
Nuclear Physics I 

โครงสร้างอะตอม  ไอโซโทปและมวลของนิวเคลียส 
กัมมันตภาพรังสี    ปฏิกิริยานิวเคลียร์ อันตรกิริยาของรังสี
กับสสาร แรงนิวเคลียร์ ชนิดของรังสี  พลังงานนิวเคลียร์  
เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู  เครื่องวัดรังสี  ประโยชน์และโทษ
ของกัมมันตภาพรังสี การปูองกันอันตรายจากรังสี   
      Structure of atoms, isotopes and mass of 
nucleus, radioactivity, nuclear reaction, 
interaction of radiation with matter, nuclear 
force, types of ionization radiation, nuclear 
energy, atomic reactor, radiometer, advantage 
and disadvantages of radioactivity and 
radiological protection. 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ให้ เ ริ่ ม ศึ กษาด้ ว ย
โครงสร้างอะตอม 
แล้วจึ งศึกษาเรื่ อง 
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ 
และแรงนิวเคลียร์ 
เ พิ่ ม ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า เ ป็ น
ภาษาอั งกฤษเพื่ อ
ความเป็นสากลมาก
ยิ่งข้ึน 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4134502 ปฏิบัติการฟิสิกสน์ิวเคลียร์ 1  1(0-3-2) 
 Nuclear Physics Laboratory  I  

ปฏิบัติการการใช้เครื่องมือในการวัดรังสีแบบต่าง  ๆ  
สถิติการวัดรังสีธรรมชาติและคุณสมบัติการสลายตัว
ของสารกัมมันตรังสี  อันตรกิริยาของรังสีต่อสสาร  
สเปกโทรสโกปีของรังสี  แกมมา บีตา และอัลฟา  
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ 

4134510 ปฏิบัติการฟิสิกสน์ิวเคลียร์ 1 
1(0-3-2) 

 Nuclear Physics Laboratory I 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4134509 ฟิสิกส์ 

นิวเคลียร์ 1 หรือ 
เรียนควบคู่กัน 

ปฏิบัติการการใช้เครื่องมือในการวัดรังสีแบบต่างๆ   
สถิติการวัดรังสีธรรมชาติและคุณสมบัติการสลายตัว
ของสารกัมมันตรังสี  อันตรกิริยาของรังสีต่อสสาร  
สเปกโทรสโกปีของรังสี  แกมมา บีตา และอัลฟา  
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ 
     Semi-log graphing for nuclear physics 
analysis; exponential changes and decays 
of radioactive substances; the nature of 
radioactive decay and gramma ray 
detection by using NaI(Tl) scintillation 
detector; energy spectra of gamma ray 
sources; and energy calibration for 
radiation detections. 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เ พิ่ ม ค า อ ธิ บ า ย
ภาษาอังกฤษ เพื่อ
ความทันสมัย 

4134503 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 2              3(3-0-6) 
Nuclear Physics  II 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  :  4134501  ฟิสิกส์ 
นิวเคลียร์ 1 

     นิวตรอนฟิสิกส์เบื้องต้น  โปรตรอน  สภาพการ
สลายตัวในกระบวนการรังสีแอลฟา  รังสีบีตา  และ
รังสีแกมมา  ขั้นพลังงานที่ได้จากการสลายตัวของ
นิวเคลียส  กระบวนการเกิดปฏิกิริยาและแรง
นิวเคลียร์  ปฏิกิริยาแยกสลาย  เครื่องเร่งอนุภาค  
อันตรกิริยา  นิวคลีออน   แรงนิวเคลียร์ แบบจ าลอง
นิวเคลียส  รังสีคอสมิก  และฟิสิกส์พลังงานสูง
เบื้องต้น 

4134511 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 2           3(3-0-6) 
Nuclear Physics  II   

     กลศาสตร์คลื่น หลักการแผ่รังสี  การตรวจวัด
ปริมาณรังสี  การน ารังสีไปใช้ทางการแพทย์ เกษตร 
และอุตสาหกรรม กิจกรรมนิวเคลียร์ผลผลิต โทษของ
รังสี  การปูองกันและปัญหาทางรังสีวิทยากับสภาวะ
แวดล้อมและชีวิต   
     Wave mechanics, radiation, radiation 
used for medical, agricultural and 
industrial applications, nuclear activities, 
product, penalty ray, radiological 
protection and the environment and life. 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เ ป ลี่ ย น ค า ว่ า 
โ ป ร ต ร อ น  เ ป็ น 
โปรตอน (proton) 
ปรับปรุงเนื้อหา การ
สลายตัวของแอลฟา  
บีตา  และแกมมา  
และเนื้อหาพลังงาน
ที่ได้จากการสลายตัว
ของนิวเคลียส และ
ให้สอดคล้องกับค า
ภาษาอังกฤษ 



มคอ.2                                                   174 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4134505  รังสีวิทยา                      3(3-0-6) 
 Radiology 

กลศาสตร์คลื่น หลักการแผ่รังสี  การตรวจวัด
ปริมาณรังสี  การน ารังสีไปใช้ทางการแพทย์ เกษตร 
และอุตสาหกรรม กิจกรรมนิวเคลียร์ผลผลิต โทษ
ของรังสี  การปูองกันและปัญหาทางรังสีวิทยากับ
สภาวะแวดล้อมและชีวิต   

4134512  รังสีวิทยา                    3(3-0-6) 
 Radiology 

     กลศาสตร์คลื่น หลักการแผ่รังสี  การตรวจวัด
ปริมาณรังสี  การน ารังสีไปใช้ทางการแพทย์ เกษตร 
และอุตสาหกรรม กิจกรรมนิวเคลียร์ผลผลิต โทษ
ของรังสี  การปูองกันและปัญหาทางรังสีวิทยากับ
สภาวะแวดล้อมและชีวิต   
     Wave mechanics, radiation, radiation 
used for medical, agricultural and 
industrial applications, nuclear activities, 
product, penalty ray, radiological 
protection; and the environment and life 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เ พิ่ ม ค า อ ธิ บ า ย
ภาษาอังกฤษ เพื่อ
ความทันสมัย 

4134507  สเปกตรัมอะตอม              3(3-0-6) 
Atomic Spectra 

     แถบรั งสี ของอะตอมที่ เ กิ ดจากธาตุ ชนิ ด
อิเล็กตรอน เวเลนซ์คู่ การศึกษาช้ันพลังงานแบบ
โครงสร้างละเอียด โครงสร้างละเอียดยิ่ง ผลกระทบ
แบบซีมาน แถบรังสีแบบผสมจากอะตอม   

4134513 สเปกตรัมอะตอม             3(3-0-6) 
 Atomic Spectra 

     แถบรังสีของอะตอมที่เกิดจากธาตุ พันธะโค
เวเลนซ์ พลังงานและโครงสร้างแบบละเอียด 
ปรากฏการณ์ซีมาน อะตอมของไฮโดรเจน 
     Spectra of atoms, covalent bond, 
energy and fine structure, Zeeman effect 
and hydrogen atom. 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ป รั บ ป รุ ง เ นื้ อ ห า 
แถบรังสีของอะตอม
ที่เกิดจากธาตุ พันธะ
โคเวเลนซ์ พลังงาน
และโครงสร้างแบบ
ละเอียด โดยใช้ค า
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ที่
เหมาะสม 

4134508 การวิเคราะห์ผลึกด้วยรังสีเอกซ์ 
3(3-0-6) 

X-rays Crystallography 

     รั งสี เอกซ์ ในธรรมชาติและที่ ประดิษฐ์ขึ้ น 
พลังงานของรังสี เอกซ์  การดูดกลืนรั งสี เอกซ์ 
หลักการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์  กฎของแบรกก์ 
ดัชนีมิลเลอร์ ทฤษฎีการเลี้ยวเบนเชิงเรขาคณิตของ
รังสีเอกซ์ แลตทิซส่วนกลับ 

4134514 การวิเคราะห์ผลึกด้วยรังสีเอกซ์ 
3(3-0-6) 

X-rays Crystallography   
การผลิตและธรรมชาติของรังสีเอกซ์แลตทิซและ

หน่วยเซลล์โครงสร้างผลกึกฎของแบรกก์ ดัชนีมิลเลอร์ 
การวิเคราะห์ฟูเรียร์แลตทิซส่วนกลับทฤษฎีการ
เลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์วิธีการทดลองการเลี้ยวเบนของ
รังสีเอกซ์การหาโครงสร้างผลึก 

Production and nature of X-ray, lattice 
and unit cell, crystal structure, Bragg’s 
equation, Miller index, Fourier analysis, 
reciprocal lattice, theory of X-ray diffraction, 
experimental method in X-ray diffraction and 
crystal structure determination. 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ปรับปรุงเนื้อหา การ
ผลิตและธรรมชาติ
ข อ ง รั ง สี เ อ ก ซ์
แลตทิซและหน่วย
เซลล์ การวิเคราะห์
ฟู เรียร์และการหา
โครงสร้างผลึก และ
ป รั บ เ นื้ อ ห า
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใ ห้
เหมาะสม 
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4134601 ดาราศาสตร์  2               3(3-0-6) 
 Astronomy  II 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  :  4133601  
ดาราศาสตร์  1 

     ระยะทาง มวล โชติมาตรของดาวฤกษ์ ภาวะ
ความเป็นไปและการคงอยู่ของดาวฤกษ์ ฟิสิกส์ของ
ดวงดาว และดาราจักร 

4134606 ดาราศาสตร์  2             3(3-0-6) 
 Astronomy  II   

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4133621  
ดาราศาสตร์ 1 

     ระยะทาง มวล โชติมาตรของดาวฤกษ์ ภาวะความ
เป็นไปและการคงอยู่ของดาวฤกษ์ ฟิสิกส์ของดวงดาว 
และดาราจักร 
     Distance, mass, magnitude, possibility 
and abidance of stars, physics of stars and 
galaxies. 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เ พิ่ ม ค า อ ธิ บ า ย
ภาษาอังกฤษ เพื่อ
ความทันสมัย 

4134603 ธรณีวิทยา  2                   2(1-2-3) 
Geology  II  

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4133605  
ธรณีวิทยา  1 

     วิทยาการทางธรณีฟิสิกส์เกี่ยวกับธรณีวิทยา   
การส ารวจทางธรณีวิทยาด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ  และ
โดยใช้ดาวเทียมศึกษาข้อมูลและท าการวิเคราะห์
เกี่ยวกับการค้นหาแหล่งทรัพยากรส าคัญบางอย่าง 

4134607 ธรณีวิทยา  2                 2(1-2-3) 
Geology  II 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  :  4133623   
ธรณีวิทยา  1 

     วิทยาการทางธรณีฟิสิกส์เกี่ยวกับธรณีวิทยา                
การส ารวจทางธรณีวิทยาด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน  
การส ารวจทางธรณีวิทยาโดยใช้ดาวเทียมการวิเคราะห์
ข้อมูล การค้นหาแหล่งทรัพยากรส าคัญบางอย่างและ
การฝึกปฏิบัติ 
     Geophysics and geophysical science. 
geological survey with current 
technologies. and satellite technologies, 
data analysis, searching of some 
important resources, and practice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เ พิ่ ม ค า อ ธิ บ า ย
ภาษาอังกฤษ เพื่อ
ความทันสมัย 
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4134605 อุตุนิยมวิทยา 2                 3(3-0-6) 
Meteorology  II 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  :  4133609  
อุตุนิยมวิทยา  1  

วิทยาการของลมฟูาอากาศ  เกี่ยวกับฟิสิกส์
ของบรรยากาศ  การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทาง
อุตุนิยมวิทยา ด้ วยเทคโนโลยีทางฟิสิกส์ของ
บรรยากาศ การใช้ดาวเทียมส ารวจ  การประมวล
ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์  สภาพบรรยากาศ และการน า
ผลไปประยุกต์ใช้ 

4134608 อุตุนิยมวิทยา 2              3(3-0-6) 
Meteorology  II 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  :  4133625  
อุตุนิยมวิทยา  1  

วิทยาการของบรรยากาศฟิสิกส์ของบรรยากาศ  
การวิเคราะห์ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาด้วยความรู้ทาง
ฟิสิกส์ การใช้ดาวเทียมส ารวจ  การวิเคราะห์ผลข้อมูล
บรรยากาศ และการน าผลไปประยุกต์ใช้ 

Science of weather, physics of 
atmospheres, analysis of meteorological 
data with physics knowledge, use of 
satellite in surveys, analysis of 
atmospheric data and applications. 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เ พิ่ ม ค า อ ธิ บ า ย
ภาษาอังกฤษ เพื่อ
ความทันสมัย 

4134701  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงาน
ฟิสิกส ์                          3(2-2-5) 
Computer Application in  
Physics 

ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป หรือ/และโปรแกรมภาษา ศึกษา
วิธีหาผลลัพธ์ทางสถิติที่ ใช้ในทางฟิสิกส์    สร้าง
โปรแกรมค านวณหาค่าต่าง ๆ  จากสมการทางฟิสิกส์    
ศึกษาถึงวิธีสร้างกราฟจากสมการทางฟิสิกส์   วิธีหา
ผลลัพธ์ต่ างๆ  ทางฟิสิกส์อื่นๆ  ที่ เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน 

 

4134711  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงาน
ฟิสิกส ์                        3(2-2-5) 
Computer Application in  
Physics   

โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อประยุกต์ใช้ในงาน
ทางฟิ สิ กส์  ก ระบวนกา รแก้ปั ญหา โ ดย ใ ช้
คอมพิวเตอร์ วิธีแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ด้วยโปรแกรม
ประยุกต์ และฝึกปฏิบัติ 

Computer programs for physics 
applications, problem solving process by 
using computer, method to solve 
problems in physics with application 
programs, and practice. 

 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เพิ่มวิธีแก้ปัญหาทาง
ฟิสิกส์ด้วยโปรแกรม
ประยุ กต์  และฝึ ก
ป ฏิ บั ติ  เ พื่ อ ใ ห้
วั ตถุ ประสงค์ ของ
รายวิชา และเพิ่ม
ค าอธิบายรายวิชา
เป็นภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4134702 การผลิตอุปกรณ์ทางฟิสิกส์   3(2-2-5) 
Construction of Physics  
Apparatuses 

     สามารถผลิตอุปกรณ์ทางฟิสิกส์ที่น าไปใช้ได้
พร้อมกับการซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางฟิสิกส์ทุก
แขนง  มุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดทักษะในการใช้ การ
ซ่อม  การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ฟิสิกส์ 

 

4134712 การผลิตอุปกรณ์ทางฟิสิกส์ 3(2-2-5) 
Construction of Physics  
Apparatuses 

     สามารถผลิตอุปกรณ์ทางฟิสิกส์ที่น าไปใช้ได้
พร้อมกับการซ่อมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทาง
ฟิสิกส์ มุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดทักษะในการใช้ 
การ-ซ่อม  การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ฟิสิกส์ 
     Construable of usable physics 
materials, together with maintenance and 
repairs in any physics apparatuses. Focus 
is on skill ability in using, repairing and 
maintaining physics apparatuses. 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เ พิ่ ม ค า อ ธิ บ า ย
ภาษาอังกฤษ เพื่อ
ความทันสมัย 

4134703  ฟิสิกส์สถานะของแขง็        3(2-2-5) 
Solid State Physics 

กฎเกณฑ์และทฤษฎีเบื้องต้นของฟิสิกส์ของ
ของแข็ ง   เกี่ ยวกับโครงสร้ างของผลึก  การ
ตรวจสอบโครงสร้างของผลึกด้วยวิธีการเลี้ยวเบน
ของคลื่น     การสั่นสะเทือนของแลตทิซของผลึก  
ทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระ  ทฤษฎีแถบพลังงานของ
ของแข็ง  สมบัติของโลหะทางด้านความร้อนและ
ทางไฟฟูา   โดยให้ศึกษาในเชิงบรรยาย และน า
สมการทางคณิตศาสตร์มาประกอบตามสมควร 

 

4134713 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง       3(2-2-5) 
Solid State Physics  

ทฤษฎีเบื้องต้นของฟิสิกส์ของแข็ง  โครงสร้าง
ผลึก  แลตทิชส่ วนกลับ การยึ ด เหนี่ ยวผลึก 
แบบจ าลองอิเล็กตรอนอิสระ ทฤษฎีแถบพลังงาน
ของของแข็ง สมบัติทางความร้อนของของแข็ง 
สมบัติ เ ชิงไฟฟูาและสมบัติ เ ชิ งแม่ เหล็กของ
ของแข็ง   การสั่นของผลึกตัวน ายิ่งยวดและการ
ฝึกปฏิบัติ 

Basic theories of solid state physics, crystal 
structure, reciprocal lattice, crystal binding, free 
electron model, energy band theory of solids, 
thermal properties of solid, electrical and 
magnetic properties of solids, crystal vibrations, 
super- conductors, and practice. 

 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ปรับปรุงเพิ่มเนื้อหา
ในส่วน สมบัติ เ ชิ ง
แม่เหล็กของของแข็ง   
ก า ร สั่ น ข อ ง ผ ลึ ก
ตั วน า ยิ่ งย วดและ
การฝึกปฏิบัติ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4134704  ฟิสิกส์เชิงวัสดุ                 3(3-0-6) 
Materials Physics 

กระบวนการผลิต คุณสมบัติและการน าไปใช้
งานของวัสดุ ประเภทโลหะที่เป็นเหล็ก เช่น    เหล็ก 
เหล็กผสม เหล็กหล่อ  โลหะที่ ไม่ใช่เหล็ก เช่น 
ทองแดง อะลูมิเนียม สังกะสี ดีบุก ฯลฯ  วัสดุ
ประเภทอโลหะ เช่น  วัสดุเซรามิกส์ ยาง แก้ว  ไม้  
และวัสดุอุตสาหกรรมอื่น ๆ 

 

4134714  ฟิสิกส์เชิงวัสดุ               3(3-0-6) 
Materials Physics 

โ ค ร ง ส ร้ า ง อ ะ ต อ ม แ ล ะ พั น ธ ะ อะ ต อ ม 
โ ค ร ง ส ร้ า ง ผ ลึ ก  ค ว า ม บก พร่ อ งขอ ง ผ ลึ ก 
สารละลายของแข็งและการแพรใ่นของแข็ง สมบัติ
ทางกลของวัสดุ สมบัติทางไฟฟูาของวัสดุ วัสดุไดอิ
เล็กทริกและวัสดุไฟฟูากล 

Atomic structure and bonding, crystal 
structures, crystalline imperfections, solid 
solutions and diffusion in solids, 
mechanical properties of materials, 
electrical properties of materials, 
dielectric and electromechanical 
materials. 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ในค าอธิบายรายวิชา
เ ดิ ม นั้ น  เ ป็ น
การศึ กษาวั สดุ ใน
มุ ม ม อ ง ท า ง ด้ า น
วิศวกรรมประยุกต์
มากเกินไป โดยใน
หลักสูตรปรับปรุงจะ
เป็นมุมมองทางด้าน
ฟิสิกส์เพิ่มมากข้ึน 

4134706 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์   3(2-2-5) 
Geographic Information   
System 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้นเฉพาะด้าน
กายภาพ ความรู้ เกี่ ยวกับระบบคอมพิว เตอร์
เทคโนโลยีการประมวลผลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
คุณลักษณะและโครงสร้างข้อมูลระบบการน าเข้า
ข้อมูล  จัด เก็บข้อมู ล  และประมวลผลข้อมู ล
สารสนเทศภูมิศาสตร์การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การแสดงผลหลักการจัดการ
ระบบฐานข้อมูลด้านกายภาพรวมถึงการวางแผน
จัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการ
ด้านกายภาพ  เครื่องมือระบุต าแหน่งด้วยดาวเทียม 
แผนที่  ชนิดและองค์ประกอบของแผนที่  และ
ภาพถ่ายทางอากาศ 

4134716 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) 
Geographic Information   
System 

แผนที่  หลักการ และแนวคิดของระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดการฐานข้อมูลเชิง
พื้นที่ ระบบซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ โครงสร้าง
ฐานข้อมูลและฐานข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ ฟังก์ชัน
ของระบบ การน าเข้า การแก้ไขและการแปลง
ข้อมูล การวิเคราะห์ การน าเสนอข้อมูล และการ
ฝึกปฏิบัติ 

Cartographic, principle and conceptual 
of geography information system, 
management of spatial data, GIS software 
and hardware, spatial data structure and 
relationship, functions system, data input, 
data manipulation, query, analysis, and 
visualization, and practice. 

 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เ พิ่ ม ก า ร จั ด ก า ร
ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ 
ระบบซอฟท์แวร์และ
ฮาร์ดแวร์ ของระบบ 
GIS และปรับ
ค าอธิบายรายวิชาให้
กระชับมากยิ่งข้ึน  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4134707 การรับรู้/การส ารวจระยะไกล 3(2-2-5) 
 Remote Sensing 

การแผ่รังสีและหลักการทางแสง ตัวตรวจวัดทางแสงตัว
ตรวจวัดทางคลื่นไมโครเวฟ การส่งผ่านและการกระเจิงของ
แสงในช้ันบรรยากาศ ดาวเทียมส ารวจในปัจจุบัน การเก็บ
อัตราการส่ง  และการบีบอัดข้อมูลภาพ การประมวลผล
เบื้องต้นโดยการแก้ไขค่าและต าแหน่งของจุดภาพ การ
ปรับปรุงภาพการแปลงแบบหลายความถี่การแบ่งกลุ่มด้วย
ภาพการประยุกต์ใช้งานภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการส ารวจ 
สภาพช้ันบรรยากาศ ภูมิอากาศ อากาศตามฤดูกาล 
ทรัพยากรทางทะเลทรัพยากรปุาไม้ และธรณีวิทยา ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

4134717 การรับรู้/การส ารวจระยะไกล  
3(2-2-5) 

Remote Sensing 
ระบบการเก็บข้อมูลโดยวิธีการรับรู ้จาก

ร ะ ย ะ ไ ก ล  ล ัก ษณ ะ ขอ งข ้อ ม ูล  ก า ร แ ป ล
ความหมายและการใช้ภาพถ่ายทางอากาศ
และภาพถ่ายจากดาวเทียมการวิเคราะห์และ
การประยุกต์ใช้การรับรู้ระยะไกลและการฝึก
ปฏิบัติ 

Remote sensing, systems of data 
collection by means of remote sensing, 
characteristics, interpretation and use of 
aerial photographs and satellite images, 
remote sensing analysis and application, 
and practice. 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
การแปลความหมาย
และการใช้เพิ่มการ
ภาพถ่ายทางอากาศ
และภาพถ่ ายจาก
ดาวเทียม และเน้น
การฝึกปฏิบัติมากข้ึน 

4134708  หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์        3(3-0-6) 
Special Topic in Physics 

หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ที่น่าสนใจ  หรือองค์
ความรู้ใหม่ด้านฟิสิกส์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

 

4134718  หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
Special Topic in Physics 

ศึกษาเรื ่องที ่น่าสนใจทางฟิสิกส์หรือองค์
ความรู้ใหม่ด้านฟิสิกส์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดย
อยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

Study interesting topics in physics, or 
physics novel knowledge in the present, 
under the advisor’s supervision. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ให้นักศึกษาค้นคว้า
เรื่องที่สนใจโดยอยู่
ภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4134801 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางฟิสิกส์ 
2(90) 

 Preparations for Field   
 Experience in Physics 

จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
ก่อนออกฝึกประสบการณ์อาชีพในด้านการรับรู้ 
ทักษะ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ 
และการพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับอาชีพ 

4134803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางฟิสิกส ์                   2(1-2-3) 
Preparations for Field Experience in 
Physics 

การเตรียมความพร้อมของผู้ เรียนก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ โดยฝึกทักษะที่ท าให้เกิดความพร้อม
ในการปฏิบัติงาน การเลือกสถานประกอบการ การ
บริหารงานคุณภาพ เทคนิคการเขียนรายงานและการ
น าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการพัฒนาคุณลักษณะ
ที่เหมาะสมกบัอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานด้านฟิสิกส์ เป็นต้น 

Student preparation before field 
experience is performed via various activities 
including employability skills training, institute 
selection, quality management, techniques in 
report writing and presentation, personality 
development, and career qualification 
improvement involving physics, and other 
related topics. 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้อง
กั บ ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ
ความทันสมัย 

4134802  การฝึกประสบการณ์ทางฟิสิกส์    
6(320) 

Field  Experience in Physics 
ฝึกปฏิบัติ งานแบบมีส่วนร่ วมด้ านฟิสิกส์ ใน

หน่ วยงานของรั ฐและ เอกชนเพื่ อน าความรู้
ความสามารถรวบยอดจากการศ ึกษาตลอด
หลักสูตร ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและ
กลมกลืน 

4134804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
ฟิสิกส ์                        6(540) 
Field Experience in physics 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  4134803 การเตรียมฝึก 
                                            ประสบการณ์ฟิสิกส์ 

การฝึกปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมในสถานประกอบการ 
ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานของรัฐ/หรือเอกชน ผู้เรียนได้เรียนรู้การ
แก้ปัญหาในการท างาน การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร 
และการน าความรู้ความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอด
หลักสูตรไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Collaborative job training between students 
and institutional personnels in government 
and/or private sectors. The students learn to 
solve the problems in a workplace, adjust to 
organizational cultures and efficient applications 
of knowledge and skills from the whole 
curriculum for effective training. 

ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้อง
กั บ ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ
ความทันสมัย 
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7000390  การเตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา    
2(90) 

Cooperative Education  
Preparation 

หลักการ  แนวคิด  และกระบวนการของสหกิจ
ศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวขอ้ง ความรู้พื้นฐาน
และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ  ความรู้พื้นฐาน
ใน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์  การพัฒนา
บุคลิกภาพ  ระบบการบริหารคุณภาพในสถาน
ประกอบการ  เทคนิคการน าเสนอ  การเขียน
รายงาน 

7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศกึษา 
2(90) 

 Cooperative Education 
Preparation 

ก ิจ ก ร ร ม ก า ร เ ต ร ีย ม ค ว า ม พร ้อ ม ขอ ง
ผู ้เร ียนในการฝึกสหกิจศึกษาโดยให้ความรู้
เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ระเบียบข้อบังคับ
และหลักการของสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐาน
และเทคนิคในการสมัครงาน ความรู ้พื้นฐาน
ในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ 
การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบบริหารคุณภาพ
ในสถานประกอบการ เทคนิคการน า เสนอ 
การเขียนรายงาน 

Activities of student preparation 
of cooperative education.  The 
strategy is to giving knowledge 
concerning principle, concepts, 
regulations and processes of 
cooperative education. Basic 
knowledge and techniques in job 
application, fundamental in practice, 
communication, human relationship, 
personal development, quality 
management system in the work 
place and techniques of presentation 
and report writing. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้อง
กั บ ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ
ความทันสมัย 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

7000490 สหกจิศึกษา                      6(640) 
 Cooperative Education 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 7000390   
การเตรียม 
ความพร้อม 
สหกิจศึกษา 

การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานช่ัวคราว  
ตามโครงงานท่ีได้รับมอบหมาย  ตลอดจนการจัดท า
รายงานและการน าเสนอ 

7000490 สหกิจศึกษา                     6(640) 
Cooperative Education 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4134805 การ
เ ต รี ย ม คว า ม
พ ร้ อ ม ส ห กิ จ
ศึกษา 

การฝึกปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานช่ัวคราว 
สามารถจัดท ารายงาน น าเสนอความก้าวหน้า 
และผลส าเร็จของโครงงานที่ได้รับมอบหมาย 
เรียนรู้การแก้ปัญหาในการท างาน การปรับตัวเข้า
กับวัฒนธรรมองค์ ก ร  และการน า ค ว า ม รู้
ความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอด
หลักสูตรไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

On the job training as a temporary 
employee. The student has capabilities to 
write the report, present the progression 
and present the results and outcomes of 
the assigned project. In addition, they 
learn  to solve the problems in work 
place, adjust themselves to organization 
culture, and applied the knowledge and 
skills derived from curriculum for training 
effectively. 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้อง
กั บ ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ
ความทันสมัย 
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ภาคผนวก ง 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร (ตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF) 
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ภาคผนวก จ 
ข้อมูลประวตัิอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสตูรพรอ้มรายละเอียด 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

1.  ชื่อ – สกุล  นายอนุมัติ เดชนะ 
ต าแหน่ง   อาจารย์ 
 

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2552 
ปริญญาโท :Master of Education(Physics-Science) Osaka Kyoiku University 2543 
 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2537 
ปริญญาตรี : การศึกษาบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2529 

 

ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์การท างาน  20 ปี 
บทความวิชาการ 

Dechana A., Thamboon P., Boonyawan D. (2014). Microwave remote plasma enhanced-atomic layer 
deposition system with multi-cusp confinement chamber.Review of Scientific Instruments, 
vol. 85 (p. 10). 

รายวิชาที่สอน 
1. การเขียนเชิงวิชาการ 
2. อิเล็กทรอนิกส์ 1 
3. ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 
4. การผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์ 
5. อิเล็กทรอนิกส์ 1 
6. ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟูา 
7. สัมมนา 
8. อิเล็กทรอนิกส์ 1 
9. ภาษาอังกฤษส าหรับฟิสิกส์ 
10. ไฟฟูาและพลังงาน 
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2.    ชื่อ สกุล  นายธนพงศ์ พันธุ์ทอง 
ต าแหน่ง อาจารย์ 
 

ประวัติการศึกษา  

ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2558 
ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2547 
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2538 

 

ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์การท างาน 16 ปี 3 เดือน 

บทความวิชาการ 

Phanthong, T., Maki, T., Ura T., Sakamaki, T., and Aiyarak, P. (2014). Application of A* algorithm for 

real-time path re-planning of an unmanned surface vehicle avoiding underwater obstacles. 

Journal of Marine Science and Application, vol. 13, no. 1, (p. 105-116). 

Phanthong, T. (2015). Real Time Underwater Obstacle Avoidance and Path Re -planning Using 

Simulated Multi-beam Forward Looking Sonar Images for Autonomous Surface Vehicle. 

Engineering Journal. vol. 19, no. 1, (p. 107-123). 

 

รายวิชาที่สอน 
1. ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 
2. การสั่นและคลื่น 
3. ฟิสิกส์ของคลื่น 
4. ฟิสิกส์เชิงสถิติ 
5. กลศาสตร์คลาสสิก 1  
6. กลศาสตร์ควอนตัม 1 
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3.  ชื่อ-สกุล   นายวัฒนา  เดชนะ 

ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

ประวัติการศึกษา 
ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2536 
ปริญญาตรี : การศึกษาบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2528 
 

ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์การท างาน    30 ปี 
 

บทความวิชาการ 
พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย, นวรัตน์ สีตะพงษ์, มูรณี ดาโอะ, วัฒนา เดชนะ, พะเยาว์ ยงศิริวิทย์, ชาญยุทธ ฟองสุวรรณ, 

(2559). สมบัติทางกายภาพของหินบริเวณแหล่งน้ าพุร้อนเขาชันสน ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา. การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น”, 
15 – 16 สิงหาคม 2559 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

 
รายวิชาที่สอน 

1. ฟิสิกส์แผนใหม่  
2. ฟิสิกส์แผนใหม่  
3. ฟิสิกส์แผนใหม่  
4. ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 
5. ปฏิบัติการไฟฟูาและแม่เหล็ก 
6. ฟิสิกส์ของคลื่น 
7. ไฟฟูาและแม่เหล็ก 1 
8. ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่ 
9. คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์3 
10. ไฟฟูาและพลังงาน 
11. ปฏิบัติการไฟฟูาและพลังงาน 
12. ฟิสิกส์พื้นฐาน 
13. ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพ 
14. ฟิสิกส์ 2 
15. ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟูา 
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4.  ชื่อ – สกุล    นายศราวุฒิ  ชูโลก 
ต าแหน่ง   อาจารย์ 

 

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาโท :วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยทักษิณ 2553 
ปริญญาตรี :ครุศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) สถาบันราชภัฏสงขลา 2546 
 

ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์การท างาน  6ปี 
 

บทความวิชาการ 
Sarawut Choolok. (2015).A Study of the Orbital Period of a Binary System V2790 Ori, Siam Physics 

Congress SPC2015 Thai Physics Society on the Road to ASEAN Community. 20-22 May 
2015, Sofitel Krabi Phokeethra Golf and Spa Resort, Krabi, Thailand. 

ศราวุฒิ ชูโลก. (2558). การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรของระบบดาวคู่ V2799 Ori. วารสารมหาวิทยาลัย
ทักษิณ,งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 25 ประจ าปี 2558.(หน้า 265). 

 

รายวิชาที่สอน 
1. ชีวิตกับพลังงาน 
2. ดาราศาสตร์ 1 
3. ปฏิบัติการดาราศาสตร์ 1  
4. ฟิสิกส์พื้นฐาน 
5. ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 
6. หลักฟิสิกส์ 
7. ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์ 
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5. ชื่อ – สกุล   นางสาวมูรณี  ดาโอะ 

ต าแหน่ง   อาจารย์ 
 

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาโท :วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยทักษิณ 2553 
ปริญญาตรี :วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2550 

 

ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์การท างาน 4 ปี 
บทความวิชาการ 
บรรจง ทองสร้าง และมูรณี ดาโอะ. (2556). การวิเคราะห์ธาตุ K, Mn, Zn และ Fe ในตัวอย่างข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองใน

พ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ด้วยเทคนิครังสีเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนซ์แบบกระจายพลังงาน (EDXRF).  
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23 , 22-25 พฤษภาคม 2556                
ณ หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. 

มูรณี ดาโอะ, มารีเย๊าะหนิจิบุลัด และมัยยีดะห์ บาเหม. (2556). การตรวจวัดและวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพจ าเพาะของ
40K, 226Ra, 232Th และ 137Cs ในตัวอย่างดิน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยใช้เทคนิคแกมมาสเปก
โตรเมตรี. การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23, 22-25 พฤษภาคม 
2556 ณ หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. 

มูรณี ดาโอะ, สุกัญญา ลัสมาน, มาริสา มูเก็ม, ฤทัยรัตน์ บุญครองชีพ และประสงค์ เกษราธิคุณ. (2558). การตรวจวัด
และวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพจ าเพาะของ 40K, 226Ra และ 232Th ในตัวอย่างทรายชายหาดจากหาด
สะกอม อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยใช้เทคนิคแกมมาสเปกโตรเมตรี . การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2, 4 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา. 

มูรณี ดาโอะ, ฤทัยรัตน์ บุญครองชีพ และประสงค์ เกษราธิคุณ. (2558). การตรวจวัดและวิเคราะห์ค่ากัม -มันตภาพ
จ าเพาะของ 40K, 226Ra และ 232Th ในตัวอย่างทรายชายหาดจากหาดสะกอม อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
โดยใช้เทคนิคแกมมาสเปกโตรเมตรี. การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ครั้งที่25, 10-12  มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา                
จังหวัดสงขลา. 

มูรณี  ดาโอะ, แวนะ อาแวบาโง และซูซัน มะสะ. (2558). การประเมินค่าความเป็นอันตรายของปูนซีเมนต์ โดยใช้การ
วิเคราะห์รังสีแกมมาสเปกโตรเมตรี .การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ,                
4 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา. 
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มูรณี  ดาโอะ, รอซีด๊ะห์  มามะ, อาดีลา  รูปายี, ประสงค์  เกษราธิคุณและ ฤทัยรัตน์  บุญครองชีพ. (2558).                    
การตรวจวัดปริมาณกัมมันตภาพจ าเพาะของ 40K, 226Ra และ 232Th ในตัวอย่างดิน น้ า และอาหาร
ประเภทผัก ในบริเวณสถานีปฏิบัติการพืชสวน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยใช้เทคนิคแกมมาสเปกโตร
เมตร.ีการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2, 4 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุม 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา. 

M. Daoh, R. Boonkrongcheepand P. Kessaratikoon, (2015). Measurement of Specific Activities of 
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