-1หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560
*********************************
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะ

: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
: Bachelor of Science Program in Physics

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

: ไม่มี

4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

: ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
 หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี
 อื่นๆ (ระบุ) ...........................................................

-25.2 ประเภทของหลักสูตร
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
 ปริญญาตรีทางวิชาการ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 ปริญญาตรีทางวิชาการ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ
 หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ
 ปริญญาตรีทางวิชาการ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ
5.3 ภาษาที่ใช้
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)……………….
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ(ระบุภาษา)...............
5.4 การรับผู้เข้าศึกษา
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีทักษะภาษาไทยเป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน.....................................................................................
รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน..................................................
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน...........................................ประเทศ...............................
รูปแบบของการร่วม
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อื่น เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกันโดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจาก 2 สถาบันหรือมากกว่า

-35.6 การให้ปริญญา แก่ผ้สู ําเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา)
 อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................................
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ เมื่อวันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
ประชุมครั้งที่ 11(2/2559) เมื่อวันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุมครั้งที่
46(2/2559) เมื่อวันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใน
การประชุมครั้งที่ 57(5/2559) เมื่อวันที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559
 ได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการ
ประชุมครั้งที่ 125(5/2559) เมื่อวันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559
 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 ในปีการศึกษา 2562
หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา 2 ปี
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 นักวิทยาศาสตร์
8.2 นักวิจัย
8.3 นักวิชาการ
8.4 บุคลากรทางการศึกษา
8.5 ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพฟิสิกส์

-48.6 ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวกับวิชาชีพฟิสิกส์
8.7 ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์
8.8 เป็นผู้ประกอบการ (เจ้าของกิจการ) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
วัสดุศาสตร์ พลังงาน

-59. ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิสาขาวิชา สถาบันและปีที่สําเร็จการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจําหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากจากสถาบัน ปี พ.ศ.
1. พิชิตชัย ปิมแปง
อาจารย์
ปร.ด. ฟิสิกส์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2558
วท.ม. ฟิสิกส์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2552
ปว.ค. วิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2550
วท.บ. ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2549
2. วสุ พันไพศาล
อาจารย์
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2554
วท.ม. ฟิสิกส์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2548
วท.บ. ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2545
3. รัตน์ติพร สําอางค์
อาจารย์
ปร.ด. ฟิสิกส์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2557
วท.ม. ฟิสิกส์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2553
วท.บ. ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2550
4. นววรรณ ทองมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.ด. วัสดุศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2554
วท.ม. วัสดุศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2550
วท.บ. ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2548
ปว.ค. วิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2547
5. ฐิติพร เจาะจง
อาจารย์
วท.ด. พลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
2558
วท.ม. พลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
2552
วท.บ. ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2548

-610. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
และองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน (เพื่อฝึกปฏิบัติการประสบการณ์วิชาชีพ)
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ปัจจุบัน
สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการยกระดับดี
ขึ้นจากการผนึกกําลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยง
ให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มี
รายได้สูงขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจํานวนไม่เพียงพอต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า
เพื่อนําไปสู่การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมบุคลากรทางด้าน
วิทยาศาสตร์จึงเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนา ซึ่งสาขาฟิสิกส์เป็นสาขาหนึ่งที่ผลิต
บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการผลิตนักฟิสิกส์จึงมีส่วน
สําคัญในการสร้างกําลังคน เพื่อไปพัฒนาประเทศโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งในหลักสูต ร
ปรับปรุง พุทธศักราช 2560 มีการปรับเพิ่มรายวิชาเอกเลือกที่เกี่ยวข้องกับทางด้านพลังงานทดแทน
เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของชาติ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
เนื่ อ งจากสั ง คมไทยในปั จ จุ บั น มี ข นาดใหญ่ ขึ้ น แนวคิ ด ในการใช้ ชี วิ ต ของคนไทยจึ ง
เปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบถึงวัฒนธรรม ประเพณีของประชาชนในท้องถิ่นทั้งในทางบวกและลบ
และจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) พบว่าปัจจุบัน
ประเทศไทยประสบปัญหาประชากรขาดคุณธรรมดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรต้องอยู่บนพื้นฐาน
ของการพัฒนาคน นอกจากความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์แล้ว ยังจําเป็นต้องมีการเสริมสร้าง
จิตสํานึกและอนุรักษ์ ความรับผิดชอบต่อสังคมและต้องมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ ท างด้ า นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คมและวัฒ นธรรม จํ า เป็ น ต้ อ ง
พั ฒ นาบุ ค ลากรทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรม มี ค วามรอบรู้ และรู้ ทั น ต่ อ การ

-7เปลี่ ย นแปลง ด้ ว ยเหตุ นี้ ห ลั ก สู ต รจึ ง ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการนี้ โดยพั ฒ นาหลั ก สู ต รด้ า น
วิทยาศาสตร์เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิของ
สาขาวิชาฟิสิกส์รวมถึงตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งการผลิตบัณฑิตที่เป็นคนเก่ง คนดี
มีคุณธรรมมีจิตสํานึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.2.1 เพิ่มคุณค่าการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมแบบบูรณาการโดยการน้อมนําคุณธรรมจริยธรรม และความรู้ตามแนวพระราชดําริฯ
12.2.2 ผลิตบัณฑิตโดยเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ ด้วยกระบวนการบูรณาการวิจัยและ
พัฒนาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
12.2.3 สร้างองค์ความรู้ด้วยหลักสูตรที่สามารถรองรับสถานการณ์ปัจจุบัน และ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
12.2.4 จั ด กระบวนการภายในโดยเน้ น การบริ ห ารแบบจั ด การตั ว เอง เพื่ อ พั ฒ นา
องค์กรอย่างยั่งยืน
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นในคณะอื่นของสถาบัน (เช่นรายวิชาที่เปิดสอน
เพื่อให้บริการคณะอื่น หรือต้องเรียนจากคณะอื่น)
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิ ชาศึ กษาทั่ วไป ได้ แก่ กลุ่ มวิ ชาภาษา กลุ่ มวิ ชามนุ ษยศาสตร์ กลุ่ มวิ ชา
สังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาเคมี กลุ่มวิชาชีววิทยา กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จัด
สอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่นิสิตจากคณะ/หลักสูตรอื่นสามารถมาเรียนได้
13.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพบางรายวิชา ได้แก่ ฟิสิกส์เบื้องต้น ฟิสิกส์วิศวกรรม 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 2 วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์
วิ ท ยาศาสตร์ เ กี่ ย วกั บ โลกจั ด สอนโดยอาจารย์ สั ง กั ด สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนจากคณะ สาขาวิชา
อื่น ในเรื่องของเนื้อหาสาระรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์
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1. ปรัชญา ความสําคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ เป็ น หลั ก สูต รที่ ยึ ดหลั ก มาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพ มุ่งผลิตกําลังคนที่เป็นบุคลากรทางสาขาวิชาฟิสิกส์ มีความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับตามสภาพความก้าวหน้าของวิชาการการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ มุ่งเน้นการ
ปฏิบัติควบคู่ทฤษฎีและความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อนําไปสู่การพัฒนา ความก้าวหน้าทาง
วิชาการและการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถภาพในวิชาชีพสาขาวิชาฟิสิกส์ ทั้งในด้านเทคนิควิธีการ
จัดการงานอาชีพและด้านความมีคุณธรรมนําความรู้
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
ฟิสิกส์จัดเป็นศาสตร์หนึ่งของวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และมีความหลากหลาย ดังนั้นเพื่อให้การผลิตบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีจึงได้ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ฟิสิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขึ้นตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้
1.3.1 สามารถใช้ ค วามรู้ ทั ก ษะและเทคนิ ค เฉพาะทางฟิ สิ ก ส์ ป ระกอบอาชี พ ใน
หน่วยงานของรัฐ เอกชนและอาชีพอิสระได้
1.3.2 สามารถนําความรู้วิทยาศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตของตนและสังคมได้อย่างเหมาะสม
1.3.3 มีความตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร์ ทางด้านฟิสิกส์ที่มีผลกระทบ
ต่อการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ สังคมและสภาพแวดล้อม
1.3.4 ยึดมั่นในหลักของคุณธรรม จริยธรรม ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตและ
การประกอบอาชีพ
1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
จุ ด มุ่ ง หมายของหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ สํ า เร็ จ
การศึกษา สามารถประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่นตามคุณวุฒิศักยภาพ
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1.4.1 มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ และสามารถนําความรู้ในศาสตร์ฟิสิกส์มาประยุกต์ใช้
ในวิชาชีพ
1.4.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เคารพสิทธิและความคิดเห็น
ของผู้อื่น และมีจิตสาธารณะ
1.4.3 มีความใฝ่รู้ สามารถคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา 5 ปี
2.1 การจัดการหลักสูตร
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. รายงานผลการประเมิน
1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 1. มีระบบติดตามและประเมิน
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ หลักสูตรอย่างสม่ําเสมอ
2. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้อง 2. ปรับปรุงหลักสูตรและเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์หลักสูตร
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีตามที่สกอ.กําหนด
2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ 1. รายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร
ความต้องการของหน่วยงาน
ให้สอดคล้องกับการ
ราชการและหน่วยงานอื่นๆ ในด้าน 2. ร้อยละของบัณฑิตระดับ
เปลี่ยนแปลงทั้งด้านวิชาการ
ชุมชน สังคม และอุตสาหกรรม กําลังคน การพัฒนา การวิจัยการ ปริญญาตรีทไี่ ด้งานทําและการ
ประกอบอาชีพอิสระภายในเวลา 1
สร้างนวัตกรรมต่างๆ
และเทคโนยีต่างๆ
2. สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาค ปี
ส่วนในการพัฒนาหลักสูตร
3. ร้อยละของบัณฑิตระดับ
วิเคราะห์หลักสูตรจากบัณฑิตและ ปริญญาตรีทไี่ ด้รบั เงินเดือนเริม่ ต้น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นไปตามเกณฑ์
3. การลงพื้นที่เพื่อติดตามการ
4. รายงานผลการประเมินความ
เปลี่ยนแปลง สภาพปัญหา ความ พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
ต้องการและความจําเป็นของ
นายจ้าง ผู้ประกอบการ หรือผู้ใช้
ประชาชนในชุมชน
บัณฑิต
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในห้องเรียน
1. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
เพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการ 2. จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
สอนและฝึกปฏิบตั ิทางด้าน
ห้องปฏิบตั ิการ ครุภัณฑ์ประกอบ
วิชาชีพอย่างเพียงพอ
การเรียนการสอน เพื่อฝึกทักษะ
วิชาชีพ
2.3 การให้คําปรึกษาและความช่วยเหลือต่อนักศึกษา
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงระบบอาจารย์ทีป่ รึกษา 1. จัดให้มีอาจารย์ทปี่ รึกษา
เพื่อให้คําปรึกษาและช่วยเหลือทั้ง สําหรับนักศึกษาแต่ละชั้นปีและ
ในด้านวิชาการ กิจกรรมและการ จัดให้มีชั่วโมงให้คําปรึกษาอย่าง
ดําเนินชีวิต คุณธรรมจริยธรรมแก่ น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
นักศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการ
ปรับตัวและเทคนิคการเรียนรู้
3. มีการติดตามและประเมินผล
2. มีการจัดการแนะแนวทางการ 1. จัดให้มีการแนะแนวทางการ
ประกอบอาชีพก่อนจบการศึกษา ประกอบอาชีพ
3. เก็บรวบรวมข้อมูลบัณฑิตหลัง
สําเร็จการศึกษาเพื่อนํามาเป็น
แนวทางในการให้คําปรึกษาและ
การช่วยเหลือต่อนักศึกษา

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. รวบรวมและบันทึกอัตราส่วน
อุปกรณ์ต่อจํานวนนักศึกษา
จํานวนชั่วโมงที่นกั ศึกษาใช้
ห้องปฏิบตั ิการ
2. จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการ
สอนที่เพิม่ ขึ้น
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. ตารางสอนของอาจารย์ผ้สู อน
ทุกท่านระบุเวลาการให้คําปรึกษา
ต่อนักศึกษา สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง
2. รายงานผลการให้คําปรึกษาต่อ
นักศึกษา

1. กิจกรรมการแนะแนวการ
ประกอบอาชีพวันปัจฉิมนิเทศของ
คณะ
1. จัดรวบรวมข้อมูลบัณฑิตหลัง 1. รายงานผลการจัดเก็บข้อมูล
สําเร็จการศึกษา
บัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา
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คุณภาพบัณฑิต
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. ผลิตนักศึกษาที่คุณสมบัติดังนี้ 1. ขอคําปรึกษาจากหน่วยงาน
1. นําข้อเสนอแนะของนายจ้าง
- มีความรู้และทักษะที่สมดุลกับ ภาครัฐ และผู้ประกอบการเพื่อ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาใช้
ใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรใน
ความต้องการของนายจ้า
ในการพัฒนาและแก้ไขหลักสูตร
อนาคต
- มีความสามารถเป็นผู้นําทาง
2. วิเคราะห์ผลการประเมินความ
วิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อ 2. จัดฝึกกิจกรรม อบรมและ
พึงพอใจของนายจ้าง หน่วยงาน
เสวนานักศึกษาเกี่ยวกับพัฒนา ภาครัฐและเอกชนทีม่ ีต่อผู้สําเร็จ
ท้องถิน่ และสังคม
วิชาชีพจากประสบการณ์จริงคู่ การศึกษา
กับกิจกรรมทีส่ อดแทรก
3. จํานวนวิชาในหมวดวิชาศึกษา
คุณธรรม จริยธรรม และความ ทั่วไปที่เน้นจรรยาบรรณและ
รับผิดชอบต่อท้องถิน่ และสังคม หลักการทํางานร่วมกัน
ทั้งในและนอกห้องเรียน
4. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการที่
3. มีวิชาเรียนในหมวดวิชาศึกษา เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ
ทั่วไปที่เน้นการพัฒนาความรู้เท่า จากประสบการณ์จริงคู่กับ
ทันสถานการณ์และความฉลาด กิจกรรมที่สอดแทรกคุณธรรม
ทางอารมณ์
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อ
ท้องถิน่ และสังคม

- 12 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษาการดําเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูร้อน จํานวน..........ภาค ภาคละ....................สัปดาห์
 ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
เป็ นไปตามข้ อบังคั บมหาวิ ทยาลัยราชภัฏพิ บู ลสงคราม ว่ าด้ วยการจั ดการศึ กษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
2.1.1 วัน - เวลาดําเนินการ
 วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม
 นอกวัน - เวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
2.1.2 ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน 12 ปีการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2549
2.1.3 การลงทะเบียนเรียน
แต่ละภาคการศึกษานักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 9 หน่วย
กิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิตทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553

- 13 2.1.4 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในสายคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือมีคุณวุฒอิ ื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.2.2 ต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.2.3 การคั ด เลื อ กผู้ เ ข้ า รั บ การศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามแนวปฏิ บั ติ ข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกําหนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนระดับมัธยมศึกษา
2.3.2 นักศึกษามีพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่เพียงพอ
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน
2.4.2 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แนะนําการวางเป้าหมายชีวิตเทคนิคการเรียนใน
ระดับมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา
2.4.3 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทําหน้าที่สอดส่องดูแลตักเตือนให้คําแนะนํา
แก่นักศึกษา และให้เน้นย้ําในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ
2.4.4 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแล
นักศึกษา ได้แก่ วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากอาจารย์ผ้สู อน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจําเป็น
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
นักศึกษา
2560 2561 2562 2563 2564
ชั้นปีที่ 1
30
30
30
30
30
ชั้นปีที่ 2
30
30
30
30
ชั้นปีที่ 3
30
30
30
ชั้นปีที่ 4
30
30
รวม
30
60
90
120
120
จํานวนที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
30
30

- 14 2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบํารุงรักษา
- ค่าลงทะเบียน
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2560

2561

480,000
42,000
522,000

960,000
84,000
1,044,000

ปีงบประมาณ
2562
2563
1,440,000
126,000
1,566,000

1,920,000
168,000
2,088,000

2564
1,920,000
168,000
2,088,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
- ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

ปีงบประมาณ
2562
2563

2560

2561

313,200
313,200

626,400
626,400

104,400
104,400
417,600
30
13,920

208,800 313,200 417,600
208,800 313,200 417,600
835,200 1,252,800 1,670,400
60
90
120
13,920
13,920
13,920

2564

939,000 1,252,800 1,252,800
939,600 1,252,800 1,252,800
417,600
417,600
1,670,400
120
13,920

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ให้ เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ และข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพิ บู ล
สงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

- 15 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
1.1) กลุ่มวิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
1.5) กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย ไม่น้อยกว่า
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1) วิชาแกน
2.2) วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
เอกบังคับ
เอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
2.3) ประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
1.1) กลุ่มวิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า
ศท.ภษ.100 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
GELN100 Thai for Communication
ศท.ภษ.101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
GELN101 English for Communication
ศท.ภษ.102 ภาษาอังกฤษเพือ่ การเรียนรู้
GELN102 English for Learning
ศท.ภษ.103 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
GELN103 English for Specific Purposes
ศท.ภษ.104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
GELN104 Foundation English

126

หน่วยกิต

30
12
6
3
6
3
90
28
55
37
18
7
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

30 หน่วยกิต
12
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

- 16 ศท.ภษ.105
GELN105
ศท.ภษ.106
GELN106
ศท.ภษ.107
GELN107
ศท.ภษ.108
GELN108
ศท.ภษ.109
GELN109
ศท.ภษ.110
GELN110
ศท.มษ.100
GEHU100
ศท.มษ.101
GEHU101
ศท.มษ.102
GEHU102
ศท.มษ.103
GEHU103
ศท.มษ.104
GEHU104
ศท.มษ.105
GEHU105
ศท.มษ.106
GEHU106
ศท.มษ.107
GEHU107
ศท.มษ.108
GEHU108

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
French for Communication
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
ภาษาญี่ป่นุ เพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
Vietnamese Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
Indonesian Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
Korean Language and Culture
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
จิตตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
ปรัชญาชีวิต
Philosophy of Life
ความจริงของชีวิต
Meaning of Life
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development
สุนทรียะของชีวิต
Aesthetic of Life
ดนตรีนิยม
Music Appreciation
สุนทรียะทางทัศนศิลป์
Visual Art Aesthetic
สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย
Dramatics Art Aesthetic in Thai
การใช้ห้องสมุดยุคใหม่
Using Modern Library

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

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

- 17 ศท.มษ.109
GEHU109
ศท.มษ.110
GEHU110
ศท.มษ.111
GEHU111
ศท.มษ.112
GEHU112
ศท.สว.100
GESO100
ศท.สว.101
GESO101
ศท.สว.102
GESO102
ศท.สว.103
GESO103
ศท.สว.104
GESO104
ศท.สว.105
GESO105
ศท.สว.106
GESO106
ศท.สว.107
GESO107
ศท.สว.108
GESO108
ศท.สว.109
GESO109
ศท.สว.110
GESO110

ศิลปะในชีวิตประจําวัน
Art in Daily Life
สุนทรียะแห่งการถ่ายภาพดิจิทัล
Aesthetic of Digital Photography
การวางแผนและการใช้ชีวิตกับวัยผู้สูงอายุ
Planning for Life with the Elderly
ดุลยภาพแห่งชีวิต
Gesture of Balance
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
มนุษย์กับสังคม
Man and Society
วิถีไทย
Thai Living
วิถีโลก
Global Living
เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต
Law for Living
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
Economics in Daily Life
ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย
Thai Wisdoms in Handicraft
ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง
Geosocieties of the Lower Northern Region
การสื่อสารเพื่อชีวิต
Communication for Life
ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ
Media Literacy and Utilization of Information
พิษณุโลกศึกษา
Phitsanulok Study

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

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

- 18 ศท.สว.111
GESO111
ศท.สว.112
GESO112
ศท.สว.113
GESO113
ศท.วท.100
GESC100
ศท.วท.101
GESC101
ศท.วท.102
GESC102
ศท.วท.103
GESC103
ศท.วท.104
GESC104
ศท.วท.105
GESC105
ศท.วท.106
GESC106
ศท.วท.107
GESC107
ศท.วท.108
GESC108
ศท.วท.109
GESC109
ศท.สส.100
GESS100

รู้ทันการเงิน
Cognizant of Finances
การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
Democratic Citizenship Education
จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
Science in Daily Life
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
Life and Environment
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
สถิติในชีวิตประจําวัน
Statistics in Daily Life
สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน
Mental Health in Daily Life
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
Information Technology for Life
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Technology and Innovation for Sustainable Development
พลังงานกับชีวิต
Energy and Life
อาหารอาเซียน
ASEAN Foods
ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
Value-added Products from Local Wisdom
1.5) กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย ไม่น้อยกว่า
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercises for Health

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

- 19 ศท.สส.101
GESS101
ศท.สส.102
GESS102
ศท.สส.103
GESS103
ศท.สส.104
GESS104
ศท.สส.105
GESS105
ศท.สส106
GESS106
ศท.สส.107
GESS107

วท.วท.340
GSCI340
วท.ฟส.113
PHYS113
วท.ฟส.114
PHYS114
วท.ฟส.115
PHYS115
วท.ฟส.116
PHYS116
วท.คม.111
CHEM111
วท.คม.112
CHEM112

นันทนาการเพื่อชีวิต
Recreation for Life
สุขภาพเพื่อชีวิต
Health for Life
งานช่างในชีวิตประจําวัน
Handiworks in Daily Life
งานเกษตรในชีวิตประจําวัน
Agriculture in Daily Life
ครอบครัวในมิติแห่งศาสตร์และศิลป์
Family Dimension of Science and Art
การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ
Creation Inspiration in Artworks
วิถีสุขภาพ
Healthy Life
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1) วิชาแกน
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Technical English for Science and Technology
ฟิสิกส์ 1
Physics 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
Physics Laboratory 1
ฟิสิกส์ 2
Physics 2
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
Physics Laboratory 2
เคมีทั่วไป
General Chemistry
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry Laboratory

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
90
28

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

- 20 วท.ชว.111
BIOL111
วท.ชว.112
BIOL112
วท.คณ.118
MATH118
วท.คณ.119
MATH119
วท.สถ.111
STAT111

วท.ฟส.211
PHYS211
วท.ฟส.222
PHYS222
วท.ฟส.223
PHYS223
วท.ฟส.225
PHYS225
วท.ฟส.226
PHYS226
วท.ฟส.231
PHYS231
วท.ฟส.232
PHYS232
วท.ฟส.251
PHYS251
วท.ฟส.254
PHYS254

ชีววิทยาทั่วไป
General Biology
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
General Biology Laboratory
แคลคูลัส 1
Calculus 1
แคลคูลัส 2
Calculus 2
หลักสถิติ
Principle of Statistics
2.2) วิชาเอก
เอกบังคับ
คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส์
Mathematics for Physics
กลศาสตร์ 1
Mechanics 1
ปฏิบัติการกลศาสตร์ 1
Mechanics Laboratory 1
แม่เหล็กไฟฟ้า 1
Electricity and Magnetism 1
ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า 1
Electricity and Magnetism Laboratory 1
ฟิสิกส์แผนใหม่
Modern Physics
ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่
Modern PhysicsLaboratory
อิเล็กทรอนิกส์ 1
Electronics 1
ภาษาคอมพิวเตอร์สําหรับฟิสิกส์
Computer Language for Physics

3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
ไม่น้อยกว่า

55
37

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

- 21 วท.ฟส.321
PHYS321
วท.ฟส.322
PHYS322
วท.ฟส.323
PHYS323
วท.ฟส.333
PHYS333
วท.ฟส.463
PHYS463
วท.ฟส.491
PHYS491
วท.ฟส.496
PHYS496
วท.วท.117
GSCI117
วท.วท.132
GSCI132
วท.วท.134
GSCI134
วท.ฟส.252
PHYS252
วท.ฟส.253
PHYS253
วท.ฟส.261
PHYS261
วท.ฟส.262
PHYS262
วท.ฟส.331
PHYS331

ฟิสิกส์ของคลื่น
Physics of Wave
ปฏิบัติการฟิสิกส์ของคลื่น
Physics of Wave Laboratory
ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพและฟิสิกส์เชิงสถิติ
Thermal and Statistical Physics
กลศาสตร์ควอนตัม
Quantum Mechanics
ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
Solid State Physics
สัมมนาฟิสิกส์
Seminar in Physics
ปัญหาพิเศษฟิสิกส์
Special Problems in Physics
เอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
การผลิตอุปกรณ์การสอนฟิสิกส์
Production Materials for Teaching Physics
ธรณีวิทยา
Geology
ดาราศาสตร์และอวกาศ
Astronomy and Space
อิเล็กทรอนิกส์ 2
Electronics 2
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
Electric Circuit Analysis
วัสดุศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Material Science
ผลึกวิทยาและการจัดอะตอมในของแข็ง
Crystallography and Assembly of Atoms in Solid
ฟิสิกส์นิวเคลียร์
Nuclear Physics

3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
2(1-2-3)
18

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

- 22 วท.ฟส.332
PHYS332
วท.ฟส.341
PHYS341
วท.ฟส.342
PHYS342
วท.ฟส.343
PHYS343
วท.ฟส.351
PHYS351
วท.ฟส.352
PHYS352
วท.ฟส.432
PHYS432
วท.ฟส.441
PHYS441
วท.ฟส.442
PHYS442
วท.ฟส.453
PHYS453
วท.ฟส.461
PHYS461
วท.ฟส.462
PHYS462
วท.ฟส.464
PHYS464
วท.ฟส.465
PHYS465

ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์
Nuclear Physics Laboratory
พลังงานแสงอาทิตย์
Solar Energy
การเปลี่ยนรูปพลังงาน
Energy Conversion
เทคนิคการใช้เครื่องมือวัดสําหรับการวิจัยทางพลังงานทดแทน
Instrumental Techniques in Renewable Energy Research
ดิจิทัลเล็กทรอนิกส์
Digital Electronics
ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
Microcontroller System
นิวเคลียร์เทคโนโลยี
Nuclear Technology
เทคโนโลยีพลังงาน
Energy Technology
การจัดการพลังงาน
Energy Management
ระบบวัดและควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
Measurement and Control System with Computer
การแปลงเฟสและโครงสร้างจุลภาค
Phase Transformation and Microstructures
การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
Characterization of Materials
นาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น
Introduction to Nanoscience and Nanotechnology
วัสดุเซรามิกและการประยุกต์
Ceramic Materials and Their Applications

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

- 23 2.3) ประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา
7
หน่วยกิต
ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่งดังต่อไปนี้
2.3.1) แผนประสบการณ์ภาคสนาม
วท.ฟส.391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์
1(45)
PHYS391 Preparation for Professional Experience in Physics
วท.ฟส.392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์
6(270)
PHYS392 Field Professional Experience in Physics
2.3.2) แผนสหกิจศึกษา
วท.ฟส.498 เตรียมสหกิจศึกษาฟิสิกส์
1(45)
PHYS498 Co-operative Education Preparation in Physics
วท.ฟส.499 สหกิจศึกษาฟิสิกส์
6(--)
PHYS499 Co-operative Education in Physics
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต
เลื อ กเรี ย นวิ ช าใดๆในหลั ก สู ต รมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงครามหรื อ จาก
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เรียน
มาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตรนี้
หมายเหตุ
รายวิชาดังต่อไปนี้ใช้เกณฑ์การวัดผลในระบบไม่มีค่าระดับคะแนน เป็นระดับการประเมิน S
กับ U
วท.ฟส.391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์
1(45)
PHYS391
Preparation for Professional Experience in Physics
วท.ฟส.392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์
6(270)
PHYS392
Field Professional Experience in Physics
วท.ฟส.491 สัมมนาฟิสิกส์
1(0-2-1)
PHYS491
Seminar in Physics
วท.ฟส.496 ปัญหาพิเศษฟิสิกส์
2(1-2-3)
PHYS496
Special Problems in Physics
วท.ฟส.498 เตรียมสหกิจศึกษาฟิสิกส์
1(45)
PHYS498
Co-operative Education Preparation in Physics
วท.ฟส.499 สหกิจศึกษาฟิสิกส์
6(--)
PHYS499
Co-operative Education in Physics

- 24 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
ศท.XX.XXX
GEXXXXX
ศท.XX.XXX
GEXXXXX
วท.ฟส.113
PHYS113
วท.ฟส.114
PHYS114
วท.คม.111
CHEM111
วท.คม.112
CHEM112
วท.คณ.118
MATH118
วท.สถ.111
STAT111

ชื่อรายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (1)
General Education (1)
วิชาศึกษาทั่วไป (2)
General Education (2)
ฟิสิกส์ 1
Physics 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
Physics Laboratory 1
เคมีทั่วไป
General Chemistry
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry Laboratory
แคลคูลัส 1
Calculus 1
หลักสถิติ
Principle of Statistics
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

3

-

-

-

3

-

-

-

3

3

0

6

1

0

3

1

3

3

0

6

1

0

3

1

3

3

0

6

3

3

0

6

20

12

6

26

ชั่วโมงต่อสัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 44

ปฎิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

- 25 -

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
ศท.XX.XXX
GEXXXXX
ศท.XX.XXX
GEXXXXX
ศท.XX.XXX
GEXXXXX
วท.ฟส.115
PHYS115
วท.ฟส.116
PHYS116
วท.ฟส.211
PHYS211
วท.คณ.119
MATH119

ชื่อรายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (3)
General Education (3)
วิชาศึกษาทั่วไป (4)
General Education (4)
วิชาศึกษาทั่วไป (5)
General Education (5)
ฟิสิกส์ 2
Physics 2
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
Physics Laboratory 2
คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส์
Mathematics for Physics
แคลคูลัส 2
Calculas 2
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี

ปฎิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

3

-

-

-

3

-

-

-

3

-

-

-

3

3

0

6

1

0

3

1

3

3

0

6

3

3

0

6

19

9

3

19

ชั่วโมงต่อสัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 31

- 26 -

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
ศท.XX.XXX
GEXXXXX
ศท.XX.XXX
GEXXXXX
วท.ชว.111
BIOL111
วท.ชว.112
BIOL112
วท.ฟส.222
PHYS222
วท.ฟส.223
PHYS223
วท.ฟส.251
PHYS251
วท.ฟส.323
PHYS323

ชื่อรายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (6)
General Education (6)
วิชาศึกษาทั่วไป (7)
General Education (7)
ชีววิทยาทั่วไป
General Biology
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
General Biology Laboratory
กลศาสตร์ 1
Mechanics 1
ปฏิบัติการกลศาสตร์ 1
Mechanics Laboratory 1
อิเล็กทรอนิกส์ 1
Electronics 1
ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพและฟิสิกส์เชิงสถิติ
Thermal and Statistical Physics
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี ปฎิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

3

-

-

-

3

-

-

-

3

3

0

6

1

0

3

1

3

3

0

6

1

0

3

1

3

2

2

5

3

3

0

6

20

11

8

24

ชั่วโมงต่อสัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 43

- 27 -

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
ศท.XX.XXX
GEXXXXX
ศท.XX.XXX
GEXXXXX
วท.ฟส.225
PHYS225
วท.ฟส.226
PHYS226
วท.ฟส.321
PHYS321
วท.ฟส.322
PHYS322
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

ชื่อรายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (8)
General Education (8)
วิชาศึกษาทั่วไป (9)
General Education (9)
แม่เหล็กไฟฟ้า 1
Electricity and Magnetism 1
ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า 1
Electricity and Magnetism Laboratory 1
ฟิสิกส์ของคลื่น
Physics of Wave
ปฏิบัติการฟิสิกส์ของคลื่น
Physics of Wave Laboratory
วิชาเอกเลือก (1)
Major Elective (1)
วิชาเลือกเสรี (1)
Free Elective (1)
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฎิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

3

-

-

-

3

-

-

-

3

3

0

6

1

0

3

1

3

3

0

6

1

0

3

1

3

-

-

-

3

-

-

-

20

≥6

≥6

≥14

ชั่วโมงต่อสัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 26

- 28 -

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3
รหัสวิชา
ศท.XX.XXX
GEXXXXX
วท.ฟส.231
PHYS231
วท.ฟส.232
PHYS232
วท.ฟส.254
PHYS254
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

ชื่อรายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (10)
General Education (10)
ฟิสิกส์แผนใหม่
Modern Physics
ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่
Modern PhysicsLaboratory
ภาษาคอมพิวเตอร์สําหรับฟิสิกส์
Computer Language for Physics
วิชาเอกเลือก (2)
Major Elective (2)
วิชาเอกเลือก (3)
Major Elective (3)
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฎิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

3

-

-

-

3

3

0

6

1

0

3

1

3

2

2

5

3

-

-

-

3

-

-

-

16

≥5

≥5

≥12

ชั่วโมงต่อสัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 22

- 29 -

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3
รหัสวิชา
วท.วท.340
GSCI340
วท.ฟส.333
PHYS333
วท.ฟส.491
PHYS491
วท.ฟส.463
PHYS463
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
Technical English for Science and
Technology
กลศาสตร์ควอนตัม
Quantum Mechanics
สัมมนาฟิสิกส์
Seminar in Physics
ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
Solid State Physics
วิชาเอกเลือก (4)
Major Elective (4)
วิชาเลือกเสรี (2)
Free Elective (2)
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฎิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3

2

2

5

3

3

0

6

1

0

2

1

3

3

0

6

3

-

-

-

3

-

-

-

16

≥8

≥4

≥18

ชั่วโมงต่อสัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 30

- 30 แผนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4
รหัสวิชา
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
วท.ฟส.496
PHYS496
วท.ฟส.391
PHYS391

ชื่อรายวิชา
วิชาเอกเลือก (5)
Major Elective (5)
วิชาเอกเลือก (6)
Major Elective (6)
ปัญหาพิเศษฟิสิกส์
Special Problems in Physics
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์
Preparation for Professional Experience
in Physics
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี ปฎิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

3

-

-

-

3

-

-

-

2

1

2

3

1

0

3

9

≥1

≥5

≥3

ชั่วโมงต่อสัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 9
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฎิบัติ
วท.ฟส.392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์
6
270
PHYS392
Field Professional Experience in Physics
รวม
6
270

ชั่วโมงต่อสัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 35

ศึกษาด้วยตนเอง
-

- 31 แผนสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4
รหัสวิชา
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
วท.ฟส.496
PHYS496
วท.ฟส.498
PHYS498

ชื่อรายวิชา
วิชาเอกเลือก (5)
Major Elective (5)
วิชาเอกเลือก (6)
Major Elective (6)
ปัญหาพิเศษฟิสิกส์
Special Problems in Physics
เตรียมสหกิจศึกษาฟิสิกส์
Co-operative Education Preparation in
Physics
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี ปฎิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

3

-

-

-

3

-

-

-

2

1

2

3

1

-

3

9

≥1

≥5

≥3

ชั่วโมงต่อสัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 9
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4
รหัสวิชา
วท.ฟส.499
PHYS499

ชื่อรายวิชา
สหกิจศึกษาฟิสิกส์
Co-operative Education in Physics
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฎิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

6

-

-

-

6

-

-

-

ชั่วโมงต่อสัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 35

- 32 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต
ศท.ภษ.100 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GELN100
Thai for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความสําคัญของภาษาไทย หลักภาษาไทย ปัญหาการใช้ภาษาไทย การเสริมสร้าง
ทักษะด้านการฟัง การอ่าน การพูดและการเขียนภาษาไทย
ศท.ภษ.101
GELN101

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการฟัง พูด อ่านและเขียนศัพท์ การใช้สํานวนภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการ
สือ่ สารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน
ศท.ภษ.102
GELN102

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
English for Learning
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การอ่ า นระดั บ คํา วลี ประโยคและย่ อหน้ าภาษาอั ง กฤษ โดยใช้ ก ลวิ ธี ก ารอ่ า น
เบื้องต้นเพื่อหาหัวข้อเรื่อง จับใจความสําคัญและรายละเอียดจากสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน เช่น
โฆษณาฉลากยา ป้ายสัญลักษณ์ ประกาศรับสมัครงาน เป็นต้น
ศท.ภษ.103
GELN103

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เพิ่ ม พู น การใช้ คํ า และสํ า นวนในสถานการณ์ ต ามบริ บ ทต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อาชี พ และการ
ปฏิบัติงานของสาขาวิชา

- 33 ศท.ภษ.104
GELN104

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Foundation English
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
โครงสร้างที่สําคัญของภาษาอังกฤษ บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษ เน้นความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารสื่อความหมาย โดยผสมผสาน
วัฒนธรรมไทยและตะวันตกในชีวิตประจําวัน
ศท.ภษ.105
GELN105

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
French for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อใช้สื่อสารในสถานการณ์
ต่างๆในชีวิตประจําวัน
ศท.ภษ.106
GELN106

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีนเพื่อใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ใน

ชีวิตประจําวัน
ศท.ภษ.107
GELN107

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
ในชีวิตประจําวัน
ศท.ภษ.108
GELN108

ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3(3-0-6)
Vietnamese Language and Culture
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทักษะการอ่าน การฟังการพูด การเขียน และการใช้ภาษาเวียดนาม จากสิ่งที่พบ
เห็นในชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย การนับเลขอาชีพ ครอบครัวและอื่นๆ รวมถึงวัฒนธรรมการ
ติดต่อสื่อสารกับคนเวียดนาม ความหมายและการนําไปใช้ในประโยคสนทนา

- 34 ศท.ภษ.109
GELN109

ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
3(3-0-6)
Indonesian Language and Culture
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทักษะการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดด้วยภาษาอินโดนีเซียพื้นฐาน รวมถึง
อธิบายเรื่องวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประเพณีของอินโดนีเซียเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจภูมิหลังของภาษา
และวัฒนธรรมได้ดียิ่งขึ้น
ศท.ภษ.110
GELN110

ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3(3-0-6)
Korean Language and Culture
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะพื้นฐานของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี มรรยาทในการใช้ภาษาเกาหลี
ทักษะการสื่อสารภาษาเกาหลีเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจําวัน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เทศกาล และ
สถานที่ที่สําคัญของประเทศเกาหลี

ศท.มษ.100
GEHU100

จิตตปัญญาศึกษา
3(3-0-6)
Contemplative Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดและหลักพื้นฐานของจิตตปัญญาศึกษา การทําความเข้าใจชีวิต การรู้จัก
ตนเองการเปิดมณฑลแห่งการเรียนรู้ การรู้ด้วยใจอย่างใครครวญ การฝึกความมีสติ การใช้ความ
รักความเมตตาและปัญญาในการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆ โดยปราศจากอคติ การใช้งาน
ศิลปะ หรือดนตรี หรือกิจกรรมต่างๆ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาจิต การทํากิจกรรมอาสาสมัคร
หรือจัดทําโครงการช่วยเหลือหรือพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างจิตสาธารณะ การเชื่อมโยงและบูรณาการ
ศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่างสมดุล
ศท.มษ.101
GEHU101

ปรัชญาชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy of Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญา วิธีการทางปรัชญา การตั้งคําถามทางปรัชญา
คุ ณ ค่ า ของปรั ช ญาสาขาต่ า งๆ ของปรั ช ญา ทั ศ นะเกี่ ย วกั บ ชี วิ ต ด้ า นศาสนา ปรั ช ญาและ
วิทยาศาสตร์ การจัดการกับปัญหาชีวิตและศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

- 35 ศท.มษ.102
GEHU102

ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
Meaning of Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความรู้เกี่ยวกั บความจริ งของชี วิตการใช้ชีวิตที่ถูกต้องตามหลักศาสนาของทุก
ศาสนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับครอบครัว สังคม เพื่อให้เกิดความสุขอย่างแท้จริง
ศท.มษ.103
GEHU103

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พฤติกรรมมนุษย์และปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมองค์ประกอบของพฤติกรรม
บุคลิกภาพการประเมินและการพัฒนาตนเอง มนุษย์สัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันในสังคมและการ
เสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข
ศท.มษ.104
GEHU104

สุนทรียะของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic of Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและความสําคัญของสุนทรียศาสตร์ หลักการทางสุนทรียศาสตร์และ
ศิลปะกระบวนการสร้างสรรค์และการประเมินค่าศิลปะ ผ่านทักษะและประสบการณ์ทางการเห็น
การฟังและการเคลื่อนไหว เพื่อเป็นพื้นฐานการมีรสนิยมทางศิลปะและปรับใช้ในการดําเนินชีวิต

ศท.มษ.105
GEHU105

ดนตรีนิยม
3(3-0-6)
Music Appreciation
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับดนตรี องค์ประกอบดนตรี ความรู้ความเข้าใจและ
เห็นคุณค่าในความไพเราะของดนตรี ทั้งดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก

ศท.มษ.106
GEHU106

สุนทรียะทางทัศนศิลป์
3(3-0-6)
Visual Art Aesthetic
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การรับรู้และประสบการณ์ทางความงาม ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติทัศนศิลป์
และมนุษย์ ความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าความงามทางทัศนศิลป์ไทยนานาชาติและสากล

- 36 ศท.มษ.107
GEHU107

สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย
3(3-0-6)
Dramatics Art Appreciation in Thai
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ประวัติการฟ้อนรํา ลักษณะและชนิดการแสดงระบํา รํา ฟ้อน ละคร โขน พิธทัศนา
มหรสพ การละเล่นของหลวง เพลงพื้นเมืองและการแสดงพื้นเมือง อภิปรายเปรียบเทียบ วิเคราะห์
ลักษณะที่นิยมว่าดีงามในด้านลีลา ท่ารํา ท่วงทํานองเพลง
ศท.มษ.108
GEHU108

การใช้ห้องสมุดยุคใหม่
3(3-0-6)
Using Modern Library
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ย วกั บ ห้ อ งสมุ ด และแหล่ ง สารสนเทศ บริ ก ารห้ อ งสมุ ด ยุ ค ใหม่
ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดเก็บ การสืบค้นสารสนเทศ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม

ศท.มษ.109
GEHU109

ศิลปะในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Art in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและความสํ า คั ญ ของศิ ล ปะและชี วิ ต ประจํ า วั น องค์ ป ระกอบศิ ล ป์
หลักการออกแบบ รสนิยม บุคลิกภาพและการแต่งกาย อาหารและการตกแต่งบ้านเรือน การ
สื่อสารและการนําเสนอนําไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ศท.มษ.110
GEHU110

สุนทรียะแห่งการถ่ายภาพดิจิทัล
3(2-2-5)
Aesthetic of Digital Photography
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สุนทรียะและคุณค่าทางสุนทรียะ กระบวนการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล แนวคิดใน
การสร้างความหมายของภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อนําเสนอความหมายอย่างมีศิลปะ ทักษะเบื้องต้นใน
การบริหารจัดการภาพดิจิทัลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

- 37 ศท.มษ.111
GEHU111

การวางแผนและการใช้ชีวิตกับวัยผู้สูงอายุ
3(3-0-6)
Planning for Life with the Elderly
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สถานการณ์ผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ สุขภาวะในผู้สูงอายุ การบริบาล
ผู้สูงอายุ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัย
สูงอายุ และการเกษียณการวางแผน และการตั้งเป้าหมายชีวิตเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ การสร้างแผน
ที่ชีวิต หลักการเขียนโครงการการวางแผนชีวิตวัยผู้สูงอายุ

ศท.มษ.112
GEHU112

ดุลยภาพแห่งชีวิต
3(3-0-6)
Gesture of Balance
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ปรัชญาและคุณค่าของดุลยภาพแห่งชีวิต การดําเนินชีวิตในแต่ละช่วง
วั ย การกํา หนดเป้ า หมายชี วิ ต เพื่อ การครองตน ครองคนและครองงาน การวางแผนและการ
ตั้งเป้าหมายชีวิตในแต่ละช่วงวัย การปรับปรนของชีวิต และสันติสุขแห่งชีวิตตามหลักปรัชญาและ
ศาสนา

ศท.สว.100
GESO100

มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ประวัติความเป็นมาของสังคมและวัฒนธรรมไทย สภาพปัจจุบันในมิติต่างๆ เช่น
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ภูมิปัญญา การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และปัญหา
สังคมไทยความร่วมมือ ความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามสถานการณ์โลกในปัจจุบัน
แนวทางการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมในสังคมปัจจุบัน
ศท.สว.101
GESO101

วิถีไทย
3(3-0-6)
Thai Living
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พัฒนาการสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย การเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรม
ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข แนวทางการดําเนินชีวิตแบบวิถีไทย

- 38 ศท.สว.102
GESO102

วิถีโลก
3(3-0-6)
Global Living
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พัฒนาการและการสร้างสรรค์อารยธรรมของมนุษย์ วิวัฒนาการทางด้านสังคม
เศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของสังคมโลก การจัดระเบียบโลก สถานการณ์ ปัญหาและ
การแก้ไขปัญหาสังคมโลก แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและการปรับตัวของประเทศไทย
ในสังคมโลก
ศท.สว.103
GESO103

เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พล อดุลยเดช การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและการประกอบสัมมาอาชีพ
ศท.สว.104
GESO104

กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
Law for Living
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
กฎหมายที่จําเป็นในการดําเนินชีวิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทยกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรม
ศท.สว.105
GESO105

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Economics in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิ ด หลั ก และทฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎี เ ศรษฐศาสตร์ ต ามแนว
พระราชดําริและการประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์

ศท.สว.106
GESO106

ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Wisdoms in Handicraft
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิ วั ฒ นาการและคุ ณ ค่ า ของภู มิ ปั ญ ญาศิ ล ปหั ต ถกรรมไทย การออกแบบ การ
ผลิตผลงานศิลปหัตถกรรมไทยในท้องถิ่น

- 39 ศท.สว.107
GESO107

ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง
3(3-0-6)
Geosocieties of the Lower Northern Region
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พั ฒ นาการและแนวคิ ด ของภู มิ สั ง คม องค์ ป ระกอบของระบบภู มิ สั ง คม ความ
สัมพันธ์ระหว่างภูมิสังคมกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

ศท.สว.108
GESO108

การสื่อสารเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Communication for Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิด หลักการ กระบวนการสื่อสาร และวิธีการของการส่งเสริมกิจกรรม การ
วางแผนการกําหนดกลยุทธ์การสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือก สื่อ กล
ยุทธ์ในการผสมผสานสื่อ การทดสอบ การประเมินผลการสื่อสาร และการวิเคราะห์ผลกระทบจาก
การใช้สื่อชนิดต่างๆในปัจจุบัน
ศท.สว.109
GESO109

ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ
3(3-0-6)
Media Literacy and Utilization of Information
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความสําคัญของสื่อและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลักษณะและรูปแบบ
แหล่งและการเข้าถึง การใช้ประโยชน์จากสื่อและสารสนเทศ ความรู้เท่าทันสื่อ อิทธิผลของข่าวสาร
และสื่อที่มีต่อชีวิตประจําวัน สังคมและวัฒนธรรม ค่านิยมและความหมายที่แฟงเร้นในเนื้อหาผ่าน
สื่อสารมวลชน จริยธรรมและกฎหมายลิขสิทธิ์
ศท.สว.110
GESO110

พิษณุโลกศึกษา
3(3-0-6)
Phitsanulok Study
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การศึกษาถึงประวัติศาสตร์ ความเป็นมา สภาพสังคม เศรษฐกิจ อาชีพ รายได้
หน่วยงานและองค์กรที่สําคัญของจังหวัดพิษณุโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประวัติศิลปิน ปราชญ์
ท้องถิ่น ผู้นําและบุคคลสําคัญ ศิลปวัฒนธรรมการแสดง อาหาร ภาษา ภูมิปัญญา โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่สําคัญ การเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การสืบสานและอนุรักษ์
การเห็นคุณค่าและความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ในท้องถิ่นตนเอง

- 40 ศท.สว.111
GESO111

รู้ทันการเงิน
3(3-0-6)
Cognizant of Finances
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การบริหารจัดการเงินในชีวิตประจําวัน เงินฝากและดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้และ
ดอกเบี้ยเงินกู้ ภาษีเงินได้และการลดหย่อนภาษี การประกันภัยเบื้องต้น

ศท.สว.112
GESO112

การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(2-2-5)
Democratic Citizenship Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดสําคัญของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย คุณค่าความเป็น
มนุษย์ในสั งคมพหุวัฒ นธรรม สิ ทธิ เสรีภ าพ และหน้าที่ต่อสัง คม สิท ธิม นุ ษยชนกับ พัฒนาการ
ประชาธิปไตย พลเมืองอินเตอร์เนตและการรู้เท่าทันสื่อ ทักษะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยกับ
การแก้ไขปัญหาและการจัดการความขัดแย้ง ความกล้าหาญทางจริยธรรมสู่ความเป็นพลเมืองที่
มุ่งเน้นความเป็นธรรมทางสังคม การเปลี่ยนแปลงและอนาคตภาพของประชาธิปไตยในสังคมไทย
โครงงานเพื่อสังคมสู่การเสริมสร้างสังคมประชาธิปไตยเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
ศท.สว.113
GESO113

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและวิ ธี ก ารทางจิ ต วิ ท ยา ระบบสรี ร ะที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์
พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ผลและวิธีการศึกษาที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน พัฒนาการของมนุษย์ การ
รู้สึกและการรับรู้ เชาวน์ปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ การเรียนรู้ กระบวนการคิด การจําและ
ลืม การจูงใจ บุคลิกภาพและการปรับตัว สุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุ่ม
ศท.วท.100
GESC100

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ธรรมชาติ ข องวิ ท ยาศาสตร์ ปรั ช ญาและทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์
พัฒนาการและความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน พลังงาน ภาวะโลกร้อน
เคมีในชีวิตประจําวันและการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- 41 ศท.วท.101
GESC101

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Life and Environment
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พื้นฐานของชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติ
และการอนุรักษ์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ศท.วท.102
GESC102

การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
กระบวนการคิ ด ของมนุ ษ ย์ เทคนิ ค วิ ธี ก ารคิ ด แบบต่ า งๆ การใช้ เ หตุ ผ ลทาง
คณิตศาสตร์การใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริงสําหรับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
ศท.วท.103
GESC103

สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Statistics in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและความสํ าคั ญของสถิ ติ สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจํ าวั น การทํ าบั ญ ชี
ครัวเรือนเบื้องต้น การนําเสนอข้อมูล การวิเคราะห์แนวโน้มและการพยากรณ์ การคํานวณอัตรา
ดอกเบี้ยและเบี้ยประกันภัย

ศท.วท.104
GESC104

สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mental Health in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิตและการป้องกันแก้ไข
ทฤษฎีบุคลิกภาพ ความผิดปกติด้านจิตใจความเบี่ยงเบนทางเพศ จิตเวชฉุกเฉินและการส่งเสริม
สุขภาพจิต
ศท.วท.105
GESC105

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Information Technology for Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการสื่อสาร ค้นหา
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตประจําวันและการทํางานในอนาคต กฎหมายและจริยธรรมในการ

- 42 ใช้สารสนเทศ การปฏิบัติการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปในการทําเอกสาร ตารางคํานวณ
และการนําเสนอผลงาน
ศท.วท.106
GESC106

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3(3-0-6)
Technology and Innovation for Sustainable Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย แนวคิด และบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการสร้างสรรค์ที่
ยั่งยืนและผลกระทบต่อสังคมและความเป็นมนุษย์ รวมถึงนโยบาย กลยุทธ์ เครื่องมือสําหรับการ
สัง เคราะห์ แ ละพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมในสั ง คมฐานความรู้ โ ดยบริ ห ารจั ด การภายใต้
จริยธรรมที่ดี
ศท.วท.107
GESC107

พลังงานกับชีวิต
3(3-0-6)
Energy and Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พลังงานในชีวิตประจําวัน ความสําคัญต่อของพลังงานต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และความมั่นคงของชาติ พลังงานที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศชาติและสิ่งแวดล้อม
การใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์พลังงาน
ศท.วท.108
GESC108

อาหารอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Foods
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
คุ ณ ลั ก ษณะอาหารอาเซี ย น ความแตกต่ า งของวั ฒ นธรรมการบริ โ ภคในกลุ่ ม
ประเทศอาเซียน วัตถุดิบ วิธีการผลิตอาหารและมาตรฐานของแต่ละประเทศ
ศท.วท.109
GESC109

ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Value-added Products from Local Wisdoms
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความสํ าคั ญ และที่ม าของภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่น ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่างทั้งที่

- 43 เป็นอาหาร ไม่ใช่อาหาร สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการประยุกต์ใช้
ศท.สส.100
GESS100

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercises for Health
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการ วิธีการ ความสําคัญของการออกกําลังกาย มนุษย์กับการออกกําลังกาย
ความต้องการการออกกําลังกายในแต่ละวัย การดูแลสมรรถภาพร่างกาย ฝึกปฏิบัติการออกกําลัง
กายโดยเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับเพศ วัย และสภาพร่างกาย
ศท.สส.101
GESS101

นันทนาการเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Recreation for Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
คุณค่าและประโยชน์ของกิจกรรมเข้าจังหวะ การเคลื่อนไหวเบื้องต้น เกมการเล่น
ประกอบเพลง การเต้นรําพื้นเมืองของไทยและนานาชาติ การลีลาศ การเลือกกิจกรรมเข้าจังหวะที่
เหมาะสมกับตนเอง

ศท.สส.102
GESS102

สุขภาพเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Health for Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การดูแลรักษา และพัฒนาสุขภาพ สุขภาพส่วนบุคคล การป้องกันอุบัติเหตุ และ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สถานการณ์โรคและการป้องกัน การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

ศท.สส.103
GESS103

งานช่างในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Handiworks in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ลักษณะงานช่างในชีวิตประจําวัน การใช้และการบํารุง รักษาอุปกรณ์เครื่องมื อ
เครื่องใช้ในบ้าน การซ่อมแซมอุปกรณ์และของใช้ในบ้านให้สามารถใช้งานได้เบื้องต้นตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยและหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานงานช่าง

- 44 ศท.สส.104
GESS104

งานเกษตรในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Agriculture in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
งานเกษตรเบื้องต้น การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การถนอมผลผลิตทางการเกษตร
การจัดการองค์ความรู้เกษตรเพื่อใช้ในการดํารงชีวิตประจําวัน
ศท.สส.105
GESS105

ครอบครัวในมิติแห่งศาสตร์และศิลป์
3(3-0-6)
Family Dimension of Science and Art
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ครอบครั ว และปั จ จั ย ที่ เ อื้ อ ต่ อ ความสั ม พั น ธ์ ใ นครอบครั ว การวิ เ คราะห์ แ ละ
คลี่ ค ลายปั ญ หาครอบครั ว การจั ด การทรั พ ยากรครอบครั ว บ้ า นและที่ อ ยู่ อ าศั ย อาหารและ
โภชนาการ เสื้อผ้าการแต่งการและศิลปะในการดํารงชีวิต
ศท.สส.106
GESS106

การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ
3(3-0-6)
Creation Inspiration in Artworks
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ประวัติศาสตร์ศิลปะ การสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจทั้งภายในและภายนอกจน
เกิดการขับเคลื่อนความคิดและกระทําที่พึ่งประสงค์ เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จได้ตามที่ต้องการ การ
ออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากแรงบันดาลใจ ฝึกปฏิบัติการออกแบบให้เกิดทักษะ โดยอาศัย
หลักการออกแบบ
ศท.สส.107
GESS107

วิถีสุขภาพ
3(3-0-6)
Healthy Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การดู แ ลสุ ข ภาพ โภชนาการ เพศศึ ก ษาและอนามั ย เจริ ญ พั น ธ์ สุ ข ภาพจิ ต
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ การตรวจสอบสุข ภาพเบื้ อ งต้ น ด้ ว ยตนเอง การใช้ ย าที่ถู ก ต้ อ งการเลื อ กใช้
สมุนไพรในชีวิตประจําวันและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับ
การมีสุขภาพดี

- 45 วท.ฟส.113
PHYS113

ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
Physics 1
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หน่วยในการวัดและปริมาณทางฟิสิกส์ กลศาสตร์ การเคลื่อนที่ งาน พลังงาน
โมเมนตัม การสั่นและคลื่น เสียง ของไหล อุณหพลศาสตร์ และความร้อน
วท.ฟส.114
PHYS114

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-3-1)
Physics Laboratory 1
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านหรือเรียนพร้อมกับวิชา PHYS113 ฟิสิกส์ 1
ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ 1

วท.ฟส.115
PHYS115

ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
Physics 2
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
ประจุไฟฟ้า กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้าและ
ไดอิ เล็ก ทริ ก วงจรไฟฟ้า กระแสตรง วงจรไฟฟ้า กระแสสลับ สนามแม่ เ หล็ ก แรงเคลื่อ นไฟฟ้ า
เหนี่ ย วนํ า สเปกตรั ม ของคลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า แสง ฟิ สิ ก ส์ ยุ ค ใหม่ โครงสร้ า งอะตอม และ
กัมมันตภาพรังสี
วท.ฟส.116
PHYS116

วท.คม.111
CHEM111

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-3-1)
Physics Laboratory 2
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านหรือเรียนพร้อมกับวิชา PHYS115 ฟิสิกส์ 2
ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ 2

เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
General Chemistry
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักเคมีเบื้องต้น ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอมพันธะเคมีตารางธาตุและ
สมบัติของธาตุสารละลายแก๊สสมดุลเคมีกรดเบสเกลือและบัฟเฟอร์และเคมีอินทรีย์เบื้องต้น

- 46 วท.คม.112
CHEM112

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry Laboratory
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาเคมีทั่วไป

1(0-3-1)

วท.ชว.111
BIOL111

ชีววิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Biology
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
สารประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิต เซลล์เมแทบอลึซึม พันธุศาสตร์โครงสร้างและ
กลไกการทํ า งานในพื ช และสั ต ว์ การสื บ พั น ธุ์ ก ารเจริ ญ เติ บ โตความหลากหลายทางชี ว ภาพ
วิวัฒนาการ พันธุกรรม และระบบนิเวศ
วท.ชว.112
BIOL112

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
1(0-3-1)
General Biology Laboratory
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านหรือเรียนพร้อมกับวิชา BIOL111 ชีววิทยาทั่วไป
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาชีววิทยาทั่วไป

วท.คณ.118
MATH118

แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus 1
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
ลิมิต ความต่อเนื่อง และอนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว อินทิกรัลของจํานวนที่เน้น
ฟังก์ชันพีชคณิต เลขชี้กําลังและลอการิทึม และการหาผลเฉลยของสมการอนุพันธ์สามัญเบื้องต้น
วท.คณ.119
MATH119

แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus 2
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา MATH118 แคลคูลัส 1
เทคนิคการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่ซับซ้อน เทคนิคการอินทิเกรตฟังก์ชันตัวแปร
สองตัว และอนุพันธ์ย่อย การประยุกต์ของอนุพันธ์และอินทิกรัล

- 47 วท.สถ.111
STAT111

หลักสถิติ
3(3-0-6)
Principles of Statistics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและการแจกแจงความน่าจะ
เป็น การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การ
วิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและสหสัมพันธ์
วท.วท.340
GSCI340

ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Technical English for Science and Technology
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความสําคัญของภาษาอังกฤษเทคนิคทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความสําคัญ
ของการสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทักษะการอ่านบทคัดย่อ บทความทางวิชาการ และ
บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อจับประเด็น รวมไปถึงทักษะการเขียนเพื่อวาง
ประเด็น การเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอผลงานวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัยโดยใช้สถานการณ์
จําลอง
วท.ฟส.211
PHYS211

คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส์
3(3-0-6)
Mathematic for Physics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สมการเชิงอนุพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย อินทิกรัลตามเส้น อินทิกรัลตามผิว
เกรเดียน ไดเวอร์เจน เคอร์ ข้อปัญหาค่าขอบ เวกเตอร์เชิงวิเคราะห์ช้ันสูง อนุกรม ผลการแปลงลา
ปลาซ และฟูเรียร์
วท.ฟส.222
PHYS222

กลศาสตร์ 1
3(3-0-6)
Mechanics 1
เงื่อนไขรายวิชา :ผ่านวิชา PHYS111 ฟิสิกส์เบื้องต้น หรือ PHYS113 ฟิสิกส์ 1
เวกเตอร์ แ ละระบบพิ กั ด ปริ ภู มิ แ ละเวลา กลศาสตร์ แ บบนิ ว ตั น การสั่ น การ
เคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก การเคลื่อนที่ในกรอบอ้างอิงไม่เฉื่อยการเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค แรง
ศูนย์กลาง กลศาสตร์แบบลากรองจ์และแบบแฮมิลตันเบื้องต้น

- 48 วท.ฟส.223 ปฏิบัติการกลศาสตร์ 1
1(0-3-1)
PHYS223
Mechanics Laboratory 1
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านหรือเรียนพร้อมกับวิชา PHYS222 กลศาสตร์ 1
ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชากลศาสตร์ 1
วท.ฟส.225 แม่เหล็กไฟฟ้า 1
3(3-0-6)
PHYS225
Electricity and Magnetism 1
เงื่อนไขรายวิชา :ผ่านวิชา PHYS111 ฟิสิกส์เบื้องต้น หรือ PHYS115 ฟิสิกส์ 2
ไฟฟ้าสถิตย์ แม่เหล็กสถิตย์ สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กในตัวกลาง วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ ข้อปัญหาค่าขอบ การเหนี่ยวนําแม่เหล็กไฟฟ้า สมการแมกซ์เวลล์
การแผ่ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวกลางและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
วท.ฟส.226 ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า 1
1(0-3-1)
PHYS226
Electricity and MagnetismLaboratory 1
เงื่อนไขรายวิชา:ผ่านหรือเรียนพร้อมกับวิชา PHYS225 แม่เหล็กไฟฟ้า 1
ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาแม่เหล็กไฟฟ้า 1
วท.ฟส.231
PHYS231

ฟิสิกส์แผนใหม่
3(3-0-6)
Modern Physics
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา PHYS115 ฟิสิกส์ 2
ทฤษฎี สัม พั ท ธภาพพิ เ ศษ คุ ณ สมบั ติ คู่ ข องคลื่ น และอนุ ภ าค ฟิสิ ก ส์ ข องอะตอม
กลศาสตร์ ควอนตั มเบื้อ งต้ น โครงสร้างและสเปกตรั มของโมเลกุล สมบัติ ของของแข็ง ฟิสิ ก ส์
นิวเคลียร์และอนุภาคมูลฐาน
วท.ฟส.232 ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่
1(0-3-1)
PHYS232
Modern Physics Laboratory
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านหรือเรียนพร้อมกับวิชา PHYS231 ฟิสิกส์แผนใหม่
ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์แผนใหม่

- 49 วท.ฟส.251
PHYS251

อิเล็กทรอนิกส์ 1
3(2-2-5)
Electronics 1
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
ทฤษฎีและการใช้งานอุปกรณ์พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของ
สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนํา ไดโอดทรานซิสเตอร์ วงจรรวมเชิงเส้นและการประยุกต์ใช้งานวงจรกําเนิด
ความถี่ วงจรขยายสัญญาณ ออปแอมป์และวงจรกรองความถี่ พร้อมฝึกปฏิบัติการตามความ
เหมาะสม

วท.ฟส.254
PHYS254

ภาษาคอมพิวเตอร์สําหรับฟิสิกส์
3(2-2-5)
Computer Language for Physics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่นิยมใช้ในปัจจุบัน
หรื อ โปรแกรมภาษาคอมพิ ว เตอร์ ที่ จํ า เป็น และทั น สมั ย อย่ า งน้ อ ย 1 ภาษาสํ า หรั บ ประยุ ก ต์ ใ ช้
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมฝึกปฏิบัติการตามความเหมาะสม
วท.ฟส.321
PHYS321

ฟิสิกส์ของคลื่น
3(3-0-6)
Physics of Wave
เงื่อนไขรายวิชา:ผ่านวิชา PHYS113 ฟิสิกส์ 1 และผ่านวิชา PHYS115 ฟิสิกส์ 2
การสั่น แบบต่ า งๆ สมการคลื่น ในหลายมิ ติ คลื่น เคลื่ อนที่ สมบั ติ ของคลื่ น การ
วิเคราะห์แบบฟูเรียร์ ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประโยชน์และการประยุกต์คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าทัศนูปกรณ์

วท.ฟส.322 ปฏิบัติการฟิสิกส์ของคลื่น
1(0-3-1)
PHYS322
Physics of Wave Laboratory
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านหรือเรียนพร้อมกับวิชา PHYS321 ฟิสิกส์ของคลื่น
ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ของคลื่น
วท.ฟส.323 ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพและฟิสิกส์เชิงสถิติ
3(3-0-6)
PHYS323
Thermal and Statistical Physics
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา PHYS113 ฟิสิกส์ 1 และวิชา PHYS115 ฟิสิกส์ 2
กฎต่างๆทางอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปี การเปลี่ยนเฟส สถิติแบบแมกซ์เวลล์-

- 50 โบลต์ซมันน์ เฟร์มี-ดิแรก และโบส์-ไอน์สไตน์
วท.ฟส.333 กลศาสตร์ควอนตัม
3(3-0-6)
PHYS333
Quantum Mechanics
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา PHYS115 ฟิสิกส์ 2
แนวคิดเบื้องต้นของกลศาสตร์ควอนตัม ฟังก์ชันคลื่นและความหมายของฟังก์ชัน
คลื่น ตัวดํ า เนิ น การ สมการชเรอดิ ง เงอร์ ผลเฉลยของสมการชเรอดิ ง เงอร์ ใ นหนึ่ง มิ ติ อะตอม
ไฮโดรเจนและสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน
วท.ฟส.463
PHYS463

ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
3(3-0-6)
Solid State Physics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
กฎเกณฑ์และทฤษฎีเบื้องต้นของฟิสิกส์ของของแข็งเกี่ยวกับโครงสร้างของผลึก การ
เลี้ยวเบนผ่านผลึกและแลตทิซส่วนกลับการยึดเหนี่ยวในผลึก การสั่นของแลตทิซของผลึก ทฤษฎี
อิเล็กตรอนอิสระ ทฤษฎีแถบพลังงานของของแข็ง สมบัติทางความร้อนสมบัติทางความร้อนของ
ฉนวนอิเล็กตรอนอิสระและแก๊สเฟอมิ สมบัติทางไฟฟ้าของโลหะสารกึ่งตัวนํา และฉนวน

วท.ฟส.491
PHYS491

สัมมนาฟิสิกส์
1(0-2-1)
Seminar in Physics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การนําเสนอและอภิปรายในหัวข้อเรื่องต่างๆทางด้านฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ หรือที่
เกี่ยวข้องจากวารสารวิชาการ
วท.ฟส.496
PHYS496

ปัญหาพิเศษฟิสิกส์
2(1-2-3)
Special Problems in Physics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การค้นคว้าและทดลองในหัวข้อทางฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ หรือที่เกี่ยวข้อง โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการเขียน
รายงานและนําเสนอผลงาน

- 51 วท.วท.117
GSCI117

การผลิตอุปกรณ์การสอนฟิสิกส์
2(1-2-3)
Production Materials for Teaching Physics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลั ก การออกแบบอุ ป กรณ์ เ พื่อการสอนฟิสิกส์ การทดลองการสาธิ ต การผลิ ต
อุปกรณ์ทดแทน การเลือกวัสดุและวัสดุทดแทน การผลิตอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา
วท.วท.132
GSCI132

ธรณีวิทยา
3(3-0-6)
Geology
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ประวัติ และขอบเขตของธรณีวิทยาการกําเนิดระบบสุริยะและโลก
โครงสร้างและส่วนประกอบของโลก แร่ หิน กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาของโลก
ธรณีวิทยาโครงสร้าง แผนที่ธรณีวิทยา ธรณีวิทยาประวัติและธรณีวิทยาของประเทศไทย
วท.วท.134
GSCI134

ดาราศาสตร์และอวกาศ
3(3-0-6)
Astronomy and Space
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทรงกลมท้องฟ้า ระบบพิกัดทางดาราศาสตร์ เวลาทางดาราศาสตร์ ปฏิทิน ดวง
อาทิตย์ ดาวเคราะห์ กฎของเคปเลอร์ ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ดาวฤกษ์ วิวัฒนาการของ
ดาวฤกษ์ ระบบดาว ดาราจักร ทฤษฎีสัมพัทธภาพ เอกภพวิทยา กล้องโทรทรรศน์ เทคโนโลยี
อวกาศ

วท.ฟส.252 อิเล็กทรอนิกส์ 2
3(2-2-5)
PHYS252
Electronics 2
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการ แบบแผน และการออกแบบวงจร แหล่งกําเนิดกระแสคงที่ วงจรจ่าย
แรงดันคงที่ วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก วงจรขยายกําลังแบบต่างๆวงจรขยายสัญญาณแบบ
ดาร์ลิงตัน วงจรขยายดิฟเฟอร์เรนเชียล วงจรสวิทซ์ วงจรชมิททริกเกอร์ วงจรมัลติไวเบรเตอร์วงจร
ออสซิลเลชั่น วงจรกลับเฟสและวงจรเลื่อนความถี่ การไบแอสเอฟอีที (FET) พร้อมฝึกปฏิบัติการ
ตามความเหมาะสม

- 52 วท.ฟส.253
PHYS253

วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3(2-2-5)
Electric Circuit Analysis
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทฤษฎี ว งจรไฟฟ้ า การวิ เ คราะห์ ว งจรไฟฟ้ า กระแสตรง โครงสร้ า งสั ญ ลั ก ษณ์
คุณลักษณะ สมบัติ และผลตอบสนองของ R L และ C ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงค่าคงตัวเวลา (time
constant) การวิเคราะห์วงจรแม่เหล็กไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ กระแสและ
แรงดันไฟฟ้าอาร์เอ็มเอส คุณลักษณะ สมบัติและผลตอบสนองของ R L และ C และหม้อแปลงใน
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับพร้อมฝึกปฏิบัติการตามความเหมาะสม

วท.ฟส.261
PHYS261

วัสดุศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Materials Science
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความเป็นมาและการพัฒนาการใช้วัสดุโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุและพันธะเคมี
โครงสร้างของวัสดุ วัสดุประเภทโลหะ วัสดุประเภทเซรามิก วัสดุประเภทพอลิเมอร์สมบัติของวัสดุ

วท.ฟส.262
PHYS262

ผลึกวิทยาและการจัดอะตอมในของแข็ง
3(3-0-6)
Crystallography and Assembly of Atoms in Solid
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ผลึกวิทยาเชิงเรขาคณิตเบื้องต้น โครงสร้างผลึก ระบบผลึก พอยท์กรุ๊ป สเปซกรุ๊ป
ดัชนีมิลเลอร์ ระนาบ และทิศทางในผลึก เรขาคณิตของแลตทิซส่วนกลับ ดิสโลเคชั่น ขอบเกรน
ความผิ ดปกติ เ ชิ ง จุด เชิ ง เส้ น และเชิ ง ระนาบในโครงสร้ า งผลึ ก ฟิสิ ก ส์ ของรัง สี เ อกซ์ ทฤษฎี ก าร
เลี้ยวเบน วิธีการทดลองหาโครงสร้างของผลึกโดยรังสีเอกซ์ ผลของโครงสร้างที่มีต่อสมบัติทาง
กายภาพและสมบัติเชิงกล
วท.ฟส.331
PHYS331

ฟิสิกส์นิวเคลียร์
3(3-0-6)
Nuclear Physics
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา PHYS115 ฟิสิกส์ 2
นิวเคลียสของอะตอม แรงนิวเคลียร์และเสถียรภาพของนิวเคลียส ทฤษฎีการสลาย
ให้รังสีอัลฟา รังสีบีตา และรังสีแกมมาของนิวเคลียส กฎการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี สมดุล
ของการสลายตั ว สารกั ม มั น ตรัง สี ท้ั ง ที่มี ใ นธรรมชาติ แ ละประดิ ษ ฐ์ ขึ้ น ตารางนิ ว ไคล์ ป ฏิ กิ ริ ย า

- 53 นิวเคลียร์พลังงานนิวเคลียร์ เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู เครื่องวัดรังสี ประโยชน์โทษและการป้องกัน
อันตรายจากรังสี
วท.ฟส.332 ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์
1(0-3-1)
PHYS332
Nuclear Physics Laboratory
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านหรือเรียนพร้อมกับวิชา PHYS331 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์นิวเคลียร์
วท.ฟส.341
PHYS341

พลังงานแสงอาทิตย์
3(3-0-6)
Solar Energy
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ศั ก ยภาพและสถานภาพการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยและต่างประเทศหลักการประเภทและคุณสมบัติทั่วไปของ
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดต่างๆ ปัจจัยที่มีต่อประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ เทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการผลิตไฟฟ้าและความร้อนและระบบการทําความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ท้ัง
แบบดูดกลืนและดูดซับเทคโนโลยีระบบพิกัดตามดวงอาทิตย์
วท.ฟส.342
PHYS342

การเปลี่ยนรูปพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Conversion
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทบทวนแนวคิดและคุณสมบัติของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่หนึ่งและกฎข้อที่สอง
ของอุณหพลศาสตร์ประสิทธิภาพพลังงาน พลังงานขั้นต้นและขั้นสุดท้าย การเพิ่มประสิทธิภาพ
พลังงานสูงสุด ความรู้เบื้องต้นทางด้านพลังงานความร้อน การเปลี่ยนรูปพลังงานโฟโตโวลเตอิก
การเปลี่ยนรูปพลังงานทางเคมีและชีวภาพ ผลกระทบของการเปลี่ยนรูปพลังงานต่อสิ่งแวดล้อม
วท.ฟส.343
PHYS343

เทคนิคการใช้เครื่องมือวัดสําหรับการวิจัยทางพลังงานทดแทน 3(2-2-5)
Instrumental Techniques in Renewable Energy Research
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข ทฤษฎีและเทคนิคการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและความ
ร้อนที่จําเป็นในงานวิจัยทางพลังงานทดแทน การเก็บรวมรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ผลข้อมูลจาก
การวัดทางไฟฟ้าและความร้อน

- 54 วท.ฟส.351
PHYS351

ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Digital Electronics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ระบบจํานวนและเลขฐาน วงจรเกทพื้นฐาน พีชคณิตบลูลีนและผังคาร์นอจ์ การลด
รูปฟังก์ชันบลูลีน หน่วยเลขคณิตและวงจรตรรกสะสม วงจรฟลิปฟลอบ วงจรนับ รีจีสเตอร์และ
หน่วยจํา พร้อมฝึกปฏิบัติการตามความเหมาะสม
วท.ฟส.352 ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
3(2-2-5)
PHYS352
Microcontroller System
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและความแตกต่างของไมโครคอนโทรลเลอร์และไมโครโปรเซสเซอร์
สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ การจัดหน่วยความจําภายใน การเข้าถึงข้อมูลการเขียน
โปรแกรมชุดคําสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์การอินเตอร์รัปต์ การสื่อสารพอร์ตอนุกรมและพอร์ต
ขนานการติ ด ต่ อ ระหว่ า งไมโครคอนโทรลเลอร์ กั บ อุ ป กรณ์ อิ น พุ ต /เอาต์ พุ ต ประยุ ก ต์ ใ ช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์สําหรับการวัดและควบคุมพร้อมฝึกปฏิบัติการตามความเหมาะสม
วท.ฟส.432
PHYS432

นิวเคลียร์เทคโนโลยี
3(3-0-6)
Nuclear Technology
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
แหล่งกําเนิด คุณลักษณะและการตรวจวัดอนุภาครังสี ปฏิกิริยาระหว่างรังสีกับ
สสารการกําบังรังสี การผลิตนิวตรอนกระบวนการแตกตัวทฤษฎีการแพร่ซึมและการลดความเร็ว
ของนิวตรอน ทฤษฎีเบื้องต้นของเตาปฏิกรณ์ปรมาณู ชนิดของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เทคโนโลยี
โรงไฟฟ้ า นิ ว เคลี ย ร์ มาตรการความปลอดภั ย การประยุ ก ต์ ใ ช้ นิ ว เคลี ย ร์ เ ทคโนโลยี กั บ งาน
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การแพทย์และอื่นๆ รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

วท.ฟส.441
PHYS441

เทคโนโลยีพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Technology
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความรู้พื้นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยี สถานการณ์และวิกฤตการณ์พลังงาน
ของโลก การจํ า แนกประเภททรั พ ยากรพลั ง งาน ทรั พ ยากรพลั ง งานหมุ น เวี ย นและพลั ง งาน
สิ้นเปลือง เชื้อเพลิงฟอสซิล เทคโนโลยี การใช้งาน พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกแห่ง

- 55 อนาคต เชื้อเพลิงฟอสซิล ถ่านหินปิโตเลียม และก๊าซธรรมชาติ พลังงานจากใต้พิภพ พลังงานจาก
น้ํา ลม ชีวเชื้อเพลิง แสงอาทิตย์ และพลังงานนิวเคลียร์ การวิเคราะห์แหล่งพลังงานหมุนเวียน
ทางด้านเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม การออกแบบระบบพลังงานทดแทน
วท.ฟส.442
PHYS442

การจัดการพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ พลัง งาน ระบบราคาพลัง งาน และนโยบายยุ ท ธวิ ธี ก าร
อนุ รั ก ษ์ พ ลังงาน การกํา หนดนโยบายและระเบีย บวิ ธี ม าตรฐานและระเบี ย บข้ อ บัง คั บ เกี่ ยวกับ
พลังงาน การจัดการด้านงบประมาณและการคลัง แผนการสนับสนุนอื่น ๆ ทางด้านพลังงานจาก
รัฐบาล ทิศทางการวิจัยและการพัฒนา หลักการจัดการพลังงานภายใต้ความร่วมมือของหลาย
หน่วยงาน

วท.ฟส.453
PHYS453

ระบบวัดและควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Measurement and Control System with Computer
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการวัดทางฟิสิกส์ ระบบเครื่องมือวัดทางฟิสิกส์อุปกรณ์และเทคนิคการวัดการ
แปลงปริ ม าณทางฟิ สิ ก ส์ เ ป็ น สั ญ ญาณไฟฟ้ า เทคนิ ค การเชื่ อ มโยงกั บ ระบบข้ อ มู ล การแปลง
สัญญาณอนาลอกเป็นดิจิทัลวงจรและโปรแกรมควบคุมการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับ
วงจรภายนอก การสอบเทียบกับมาตรฐาน โปรแกรมควบคุมการอ่านข้อมูลบันทึกข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงผลพร้อมฝึกปฏิบัติการตามความเหมาะสม
วท.ฟส.461
PHYS461

การแปลงเฟสและโครงสร้างจุลภาค
3(3-0-6)
Phase Transformation and Microstructures
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เทอร์โมไดนามิกส์ของการแปลงเฟส การแปลงจากเฟสที่เป็นไอและของเหลวแก้ว
อุณหภูมิการเปลี่ยนเป็นแก้ว การตกผลึกของพอลิเมอร์ ผลึกเหลว การปลูกผลึกเดี่ยว การแข็งตัว
แบบหลายเฟส สเกลของโครงสร้างจุลภาค วิวัฒนาการของโครงสร้างจุลภาคในโลหะบริสุทธิ์ เซรา
มิกส์ซินเตอร์ และพอลิเมอร์ แผนภาพเฟสแบบคู่ องค์ประกอบเฟส การแข็งตัว การแปลงในสภาพ
ของแข็ง การแปลงในสภาวะไม่สมดุล

- 56 วท.ฟส.462
PHYS462

การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
3(3-0-6)
Characterization of Materials
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทฤษฎีและหลักการเบื้องต้นของเครื่องมือเทคนิคการหาลักษณะเฉพาะสําหรับวัสดุ
เช่น โครงสร้าง ขนาดและรูปร่างของอนุภาค ความหนืด ความพรุน พื้นที่ผิวจําเพาะ ความหนาแน่น
พฤติกรรมทางความร้อน การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุสมบัติทางแสง และสมบัติทางไฟฟ้า
วท.ฟส.464
PHYS464

นาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Nanoscience and Nanotechnology
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและขอบเขตของนาโนศาสตร์ แ ละนาโนเทคโนโลยี เทคนิ ค การ
สังเคราะห์วัสดุนาโน หลักการการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ในระดับนาโน เครื่องมือสังเคราะห์และ
ตรวจวั ด วั ส ดุ ใ นระดั บ นาโน การประยุ ก ต์ น าโนศาสตร์ แ ละนาโนเทคโนโลยี ใ นงานต่ า งๆ เช่ น
อุตสาหกรรม วัสดุศาสตร์ การแพทย์ และอื่นๆ

วท.ฟส.465
PHYS465

วัสดุเซรามิกและการประยุกต์
3(3-0-6)
Ceramic Materials and Their Applications
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
โครงสร้างของเซรามิก โครงสร้างของซิลิเกต ความไม่สมบูรณ์ในโครงสร้างผลึก
ความล้มเหลวเชิงกลของเซรามิก การเสื่อมสภาพของเซรามิกที่อุณหภูมิสูง กระบวนการผลิต
เซรามิกและการประยุกต์เซรามิกดั้งเดิม เซรามิกยุคใหม่ แก้ว และวัสดุทนไฟ

วท.ฟส.391
PHYS391

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์
1(45)
Preparation for Professional Experience in Physics
เงื่อนไขรายวิชา : สําหรับนักศึกษาที่เลือกแผนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาทางด้านความรู้
และทักษะเนื้อหาวิชาการเสริมด้านมนุษยสัมพันธ์ การทํางานร่วมกับผู้อื่นและเป็นทีม ทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีสํานักงาน และกระบวนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของสาขาวิชา

- 57 วท.ฟส.392
PHYS392

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์
6(270)
Field Professional Experience in Physics
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา PHYS391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์
ส่งนักศึกษาสาขาวิชาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคสนามในหน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชนตามกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของสาขาวิชา

วท.ฟส.498
PHYS498

เตรียมสหกิจศึกษาฟิสิกส์
1(45)
Co-operative Education Preparation in Physics
เงื่อนไขรายวิชา: สําหรับนักศึกษาที่เลือกแผนสหกิจศึกษาฟิสิกส์
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ พื้น ฐานและเทคนิ คในการสมัค รงาน ความรู้ พื้น ฐานในการปฏิ บั ติ ง าน การสื่ อ สารและ
มนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการ
นําเสนอ การเขียนรายงาน และการเยี่ยมชมสถานที่จริงของสถานประกอบการในภาครัฐ หรือ
เอกชน
วท.ฟส.499
PHYS499

สหกิจศึกษาฟิสิกส์
6(--)
Co-operative Education in Physics
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา PHYS498 เตรียมสหกิจศึกษาฟิสิกส์
การปฏิ บั ติ ง านในลั ก ษณะพนั ก งานชั่ ว คราว ตามโครงงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
ตลอดจนการจัดทํารายงานและการนํ าเสนอ โดยนักศึกษาจะต้ องปฏิบัติ งานเต็มเวลา เสมือน
พนักงานชั่วคราว มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์

- 58 3.1.6 ความหมายระบบรหัสวิชา
ตัวเลขและตัวอักษร มีความหมายดังนี้
1. วท.
หมายถึง อักษรย่อของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ฟส.
หมายถึง อักษรย่อของกลุ่มสาขาวิชาฟิสิกส์
3. เลขหลักร้อย
หมายถึง ระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
4. เลขหลักสิบ
หมายถึง กลุ่มวิชาในหมวดสาขาวิชา
5. เลขหลักหน่วย
หมายถึง ลําดับก่อนหลังของรายวิชา
วท

ฟส

1

2

3

ลําดับก่อนหลังของรายวิชา
กลุ่มวิชาในสาขาวิชา
ระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
อักษรย่อสาขาวิชาฟิสิกส์
อักษรย่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ
เลขตัวหลักสิบบ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้
1
หมายถึง
กลุ่มวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน
2
หมายถึง
กลุ่มวิชาฟิสิกส์ยุคเก่า
3
หมายถึง
กลุ่มวิชาฟิสิกส์ยุคใหม่
4
หมายถึง
กลุ่มวิชาฟิสิกส์พลังงาน
5
หมายถึง
กลุ่มวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
6
หมายถึง
กลุ่มวิชาวัสดุศาสตร์
7
หมายถึง
กลุ่มวิชา8
หมายถึง
กลุ่มวิชา –
9
หมายถึง
กลุ่มวิชาสัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เตรียมและสหกิจศึกษา

- 59 3.2 ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิสาขาวิชา สถาบันและปีที่สําเร็จการศึกษาของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากจากสถาบัน
1. พิชิตชัย ปิมแปง
อาจารย์
ปร.ด. ฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม. ฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปว.ค. วิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ. ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. วสุ พันไพศาล
อาจารย์
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วท.ม. ฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.บ. ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. รัตน์ติพร สําอางค์
อาจารย์
ปร.ด. ฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.ม. ฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.บ. ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. นววรรณ ทองมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.ด. วัสดุศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม. วัสดุศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ. ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปว.ค. วิชาชีพครู
5. ฐิติพร เจาะจง
อาจารย์
วท.ด. พลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.ม. พลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.บ. ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี พ.ศ.
2558
2552
2550
2549
2554
2548
2545
2557
2553
2550
2554
2550
2548
2547
2558
2552
2548
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ
1. วิเศษ จุลพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.ม.
กศ.บ.
2. กฤษ สุจริตตั้งธรรม
อาจารย์
วท.ด.
วท.บ.
3. ฐิติพร เจาะจง
อาจารย์
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
4. ธนวัตร์ คล้ายแท้
อาจารย์
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
5. นววรรณ ทองมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
6. พิชิตชัย ปิมแปง
อาจารย์
ปร.ด.
วท.ม.
ปว.ค.
วท.บ.

สาขาวิชา
การสอนฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์
วัสดุศาสตร์
วัสดุศาสตร์
พลังงานทดแทน
พลังงานทดแทน
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์ประยุกต์
ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์
วัสดุศาสตร์
วัสดุศาสตร์
วัสดุศาสตร์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์ประยุกต์
ฟิสิกส์ประยุกต์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
ฟิสิกส์

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2529
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พิษณุโลก) 2525
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2556
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2550
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2558
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2552
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2548
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2558
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2548
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2539
2554
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2550
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2548
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2558
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2552
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2550
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2549
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ชื่อ-สกุล
7. รัตน์ติพร สําอางค์

8.

วสุ พันไพศาล

9.

กษมะ ดุรงค์ศักดิ์

10.

ไกรลาส มาตรมูล

11.

ภัคกร ปานโพธิ์

12.

รัชนู กัดมั่น

ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ
อาจารย์
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
อาจารย์
วศ.ด.
วท.ม.
วท.บ.
อาจารย์
วท.ม.
วท.บ.
อาจารย์
ปว.ค.
วท.ม.
วท.บ.
อาจารย์
วท.ม.
วท.บ.
อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
ฟิสิกส์ประยุกต์
ฟิสิกส์ประยุกต์
ฟิสิกส์
วิศวกรรมไฟฟ้า
ฟิสิกส์ประยุกต์
ฟิสิกส์
นิวเคลียร์เทคโนโลยี
ฟิสิกส์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
ฟิสิกส์ประยุกต์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์ประยุกต์
ฟิสิกส์

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี พ.ศ.
2557
2553
2550
2553
2547
2545
2554
2550
2547
2547
2545
2552
2548

ฟิสิกส์ประยุกต์
ฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2554
2551

- 62 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
เนื่องจากผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ก่อนเข้าสู่อาชีพ สาขาวิชาฟิสิกส์ได้มี
การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนามโดยให้นักศึกษาได้ออกฝึกประสบการณ์
ก่ อ นเข้ า สู่ ก ารทํ า งานจริ ง ภายใต้ ก ารนิ เ ทศร่ ว มระหว่ า งคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงครามกั บ สถานประกอบการเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ทั ก ษะในวิ ช าชี พ
นอกจากนี้หลักสูตรยังได้กําหนดรายวิชาสหกิจศึกษาเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาน
ประกอบการกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้นิสิตจะได้มีประสบการณ์จากสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาฟิสิกส์
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม (กรณีมีมาตรฐานคุณวุฒิ)
4.1.1 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมของ
องค์กร สามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานประกอบการที่ฝึกงานได้
4.1.2. มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข้าใจในทฤษฎี
และหลักการมากยิ่งขึ้น
4.1.3. มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือเทคนิคการ
ทํางานในสถานที่ฝึกงาน
4.1.4. สามารถบู ร ณาการความรู้ ที่ เ รี ย นมาเพื่ อ นํ า ไปแก้ ปั ญ หาทางฟิ สิ ก ส์ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
4.1.5. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความรับผิดชอบต่องาน
ที่ได้รับมอบหมาย
4.1.6. สามารถสื่อสารทั้งวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4.1.7. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในเชิงตัวเลขได้อย่างดี จากการปฏิบัติงานที่มีการ
ทดลองและมีการใช้ตัวเลขในการวิเคราะห์ข้อมูล
4.2 ช่วงเวลา : ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน : จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาตามเวลาทํางานของ
สถานประกอบการที่เข้าฝึกงาน โดยให้ได้เวลาการฝึกรวมอย่างน้อย 270 ชั่วโมง ในรายวิชา
PHYS392 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์ สําหรับรายวิชา PHYS499 สหกิจศึกษาฟิสิกส์ จัดเต็ม
เวลาใน 1 ภาคการศึกษา จํานวน 16 สัปดาห์
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกําหนดในการทําโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาฟิสิกส์ และมีรายงานที่
ต้องนําส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด อย่างเคร่งครัด

- 63 5.1 คําอธิบายโดยย่อ
โครงงานหรืองานวิจัยทางฟิสิกส์ที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาใช้ใน
การทําโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทําเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดการดําเนินงานจัดทําโครงงานภายใต้การแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา
การเขียนภาคนิพนธ์ และรายงานปากเปล่า
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการวิจัยทางด้านฟิสิกส์ โดยสามารถวิเคราะห์ วางแผนการ
ทดลอง สรุปและนําเสนอผลงานวิจัย โดยกําหนดผลการเรียนรู้ดังนี้
5.2.1 มีความซื่อสัตย์เชิงวิชาการ เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น
5.2.2 สามารถวางแผนและดําเนินการตามแผนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
5.2.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลทั้งสังเคราะห์และเลือกใช้
ข้อมูลที่เหมาะสมได้
5.2.4 รู้หลักการและทฤษฎีทางฟิสิกส์ เพียงพอที่จะอธิบายผลการทดลอง
5.2.5 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ สรุปผลการวิจัยโดยอาศัยทักษะเชิงตัวเลข
5.2.6 สามารถนําเสนอผลการวิจัยและสื่อสารให้เกิดความเข้าใจในรูปแบบที่เหมาะสม
ทั้งภาษาเขียนและภาษาพูด
5.3 ช่วงเวลา
: ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
อาจารย์ที่ปรึกษาให้คําปรึกษาแนะนําในการเลือกปัญหาทางฟิสิกส์แก่นักศึกษาทุกคน
มีการกําหนดชั่วโมงการให้คําปรึกษาเพื่อการดําเนินการวิจัยที่นักศึกษาต้องทําการวางแผนการ
ดําเนินการทดลอง พร้อมทั้งทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องโดยนักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่
ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนเองสนใจ
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและประจําสาขา
5.6.2 ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทํางานวิจัย ด้วยการสังเกตและจากการ
รายงานด้วยวาจาและเอกสารโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
5.6.3 ประเมินจากขั้นตอนการดําเนินการวิจัยของนักศึกษา กล่าวคือ การวางแผนการ
ทดลอง วิธีการทดลอง ผลการทดลองในแต่ละขั้นตอน โดยรายงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
5.6.4. ประเมินการนําเสนอผลงานของการทําโครงงานวิจัยโดยอาจารย์ประจําวิชา
และอาจารย์ที่ปรึกษา
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1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1.มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดํารงชีวิตและประกอบ - ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาบรรณใน
อาชี พ และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ วิ ช าชี พ เคารพในสิ ท ธิ ข องผู้ อื่ น เสี ย สละการทํ า งานเพื่ อ
มอบหมาย ตลอดจนรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม และมีภาวะผู้นําในวิชาชีพ
2. มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้ - รายวิชาพื้นฐานของหลักสูตรต้องปูพ้ืนฐานของศาสตร์
เป็นอย่างดีตลอดจนมีความใฝ่รู้และสามารถพัฒนา และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ความรู้ใหม่ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
มี ก ารสอดแทรกแบบฝึ ก หั ด และกรณี ศึ ก ษาให้ นั ก ศึ ก ษา
เข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง
3. มี ค วามสามารถในการจั ด ระบบความคิ ด คิ ด - รายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาเลือก และรายวิชาเสริมที่
วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดสร้างสรรค์ เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐานในรายวิชาเฉพาะด้าน
นวัตกรรม ตลอดจนเสนอแนวทางในการแก้ ปัญ หา และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์ มีโจทย์ปัญหาที่ท้า
โดยวิ ธี ก ารและความรู้ ท างวิทยาศาสตร์ แ ละ ทายให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ
คณิตศาสตร์
4. มีความสามารถในการบริหารจัดการและทํางาน -ต้องมีการเสริมสร้างให้สามารถทํางานเป็นทีมได้และมี
ร่วมกับผู้อื่นได้
ความสามารถในการบริหารจัดการในงานที่รับผิดชอบ
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและ -ต้ อ งมี ก ารมอบหมายงานให้ นั ก ศึ ก ษาได้ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล
ใช้เทคโนโลยีได้ดี สามารถนําความรู้ทางคณิตศาสตร์ รวบรวมความรู้ ที่ น อกเหนื อ จากที่ ไ ด้ นํ า เสนอในชั้ น เรี ย น
และสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูล
และเผยแพร่ความรู้ที่ได้ระหว่างนักศึกษาด้วยกันหรือให้กับ
ผู้สนใจภายนอก
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1) มีความซื่อสัตย์
1.2) แสดงพฤติกรรมการมีวินัย
1.3) แสดงพฤติกรรมสํารวมกาย วาจา ใจที่เหมาะสมกับเวลาและสถานที่
1.4) ภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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2.1) ใช้กลยุทธ์การสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมเรื่องความซื่อสัตย์
ในรายวิชา และกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์
2.2) แสดงพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี ของอาจารย์แก่นักศึกษา
2.3) มี ก ารเสริ ม แรงในทางบวกเมื่ อ นั ก ศึ ก ษาแสดงพฤติ ก รรมด้ า น
คุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องชมเชย การให้คะแนนพิเศษ ฯลฯ
2.4) จั ด กิ จ กรรมที่ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาพั ฒ นาความมั่ น คงทางอารมณ์ ใ น
สภาวการณ์ต่างๆ
2.5) จัดกิจกรรมร่วมกับท้องถิ่นในเขตบริการของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้าง
ความภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เช่น จัดเวทีอภิปรายปัญหาในชุมชน
หรือ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนตามเนื้อหาวิชาที่เรียน ฯลฯ
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
3.1) อาจารย์ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษา
3.2) นักศึกษาประเมินกันเอง (เพื่อนประเมินเพื่อน Peer Assessment)
3.3) นักศึกษาประเมินตนเอง (Self Assessment)
3.4) ประเมินการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของมหาวิ ทยาลัยที่ จัดร่วมกั บ
ชุมชนหรือโดยชุมชนมีส่วนร่วม
2.1.2 ด้านทักษะความรู้
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1.1) สรุปประเด็นสําคัญของเนื้อหารายวิชาได้
1.2) อธิบายความรู้ในรายวิชาต่างๆในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่นําไปใช้กับ
ชีวิตประจําวันได้
1.3) อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกได้
1.4) อธิบายความสําคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1) ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และเสริมสร้างลักษณะนิสัยใฝ่รู้
2.2) ระบุมโนทัศน์ (Concept) ที่จะสอนให้ชัดเจน
2.3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์และความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบของเรื่องที่เรียนด้วยตนเอง
2.4) ให้ นั ก ศึ ก ษาเห็ น การกระทํ า ตามกระบวนการนั้ น ๆ ศึ ก ษาและ
วิเคราะห์ข้นั ตอนการปฏิบัติและได้ลองปฏิบัติ
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ตามเป้าหมายที่ กําหนด ควบคุ มกํากับตนเองให้ปฏิบัติ ตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพื่อ
ปรับปรุงต่อไป
2.6) บรรยายโดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความสําคัญของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
3.1) ประเมินด้วยการสอบย่อย สอบกลางภาคการศึกษาและสอบปลาย
ภาคการศึกษา
3.2) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของรายวิชาที่เรียนทั้งในชั้น
เรียนและนอกชั้นเรียน
3.3) ประเมินจากชิ้นงานที่ผู้เรียนสร้างสรรค์แล้วนําเสนอผู้สอนทั้งเป็น
กลุ่มและรายบุคคล
3.4) ประเมินการมีส่วนร่วมกับกิจกรรม
3.5) ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนต่อการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1.1) คิดแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ที่เรียนเป็นฐาน
1.2) เชื่อมโยงความรู้และนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน
1.3) ใช้เหตุผลอธิบายสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
1.4) แสดงความใฝ่ร้ใู นเนื้อหาที่เรียนผ่านกระบวนการค้นคว้าด้วยตนเอง
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.1) สอนด้วยการตั้งคําถามและให้ผู้เรียนฝึกตั้งคําถาม 5W1H โดยเน้น
คําถาม How
2.2) สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL-Problem based Learning)
2.3) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายกรณีศึกษาในชั้นเรียน
2.4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งฝึกให้นักศึกษาใช้กระบวนการคิด
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ ใคร่ครวญด้วยเหตุผลและมีวิจารณญาณ เช่น อภิปรายกลุ่มฝึก
แก้ปัญหาเป็นกลุ่มจัดสถานการณ์จําลองให้ผ้เู รียนฝึกตัดสินใจ เป็นต้น
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บทบาทสมมติออกศึกษานอกสถานที่ เพื่อฝึกสังเกตสัมภาษณ์ พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์แล้วสรุป
เป็นสาระความรู้แนวคิด ข้อคิดที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างลงตัว
2.6) สอนแบบมุ่ ง ประสบการณ์ ภ าษาโดยกระตุ้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด
ความรู้ สึ ก อยากแสดงออกทางภาษาเพื่ อ สื่ อ ความหมายด้ ว ยตนเอง เน้ น บริ บ ททางภาษาที่ มี
ความหมายแก่ผู้เรียนตามหลักการใช้ภาษาในสังคมในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับ
กาลเทศะ ในสถานการณ์จําลองที่กําหนดโดยอาจารย์ผู้สอน เช่น การใช้บทบาทสมมุติการแสดง
ละคร การเขียนไดอารี่ อนุทิน (Diary, Journal) ฯลฯ
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1) ประเมินจากการตอบคําถาม และการตั้งคําถาม
3.2) ประเมินจากการแก้โจทย์ปัญหาที่ให้
3.3) ประเมินจากการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น
3.4) ประเมินจากกระบวนค้นคว้าด้วยตนเองและผลการค้นคว้าด้วยตนเอง
2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.1) ทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิกที่ดี
1.2) รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
1.3) คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมก่อนผลประโยชน์ส่วนตัว
2) กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1) กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทํางานเป็นคู่หรือ
เป็นกลุ่มเพื่อฝึกความรับผิดชอบทักษะความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี มีทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์
ปรับตัวและยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม
2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ช่วยกัน
เรียนรู้ เช่น ทํางานกลุ่มการแสดงบทบาทสมมุติร่วมกัน การเล่นกีฬาเป็นทีม เป็นต้น
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
3.1) สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน
3.2) นักศึกษาประเมินกันเอง(เพื่อนประเมินเพื่อน Peer Assessment)
3.3) ประเมินจากผลงานของผู้เรียน/กลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทํางาน

- 68 2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1) ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์และนําเสนอ
1.2) สรุปประเด็นและสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ท้งั การพูดและการเขียน
1.3) เลื อ กใช้ รู ป แบบการนํ า เสนอได้ เ หมาะสมทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
1.4) ใช้ วิ จ ารณญาณในการเลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล แปลความหมายและสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
2) กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดัวยการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียน
ได้มีโอกาสใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมกับนําเสนอด้วยเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผ้เู รียนได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมและได้ข้อมูลที่ทันสมัยตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1) ประเมินจากผลงานของผู้เรียน/กลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทํางาน
3.2) ประเมินการใช้ภาษาที่เรียบเรียงด้วยตนเองและเข้าใจง่าย
3.3) ประเมินการนําเสนอในชั้นเรียนโดยมีการใช้เทคโนโลยี ข้อมูลเชิงตัว
เลขที่เหมาะสม
2.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
1.2) มีระเบียบวินัย
1.3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ
1.4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น
1.5) มีจิตสาธารณะ
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กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบ
วิ นั ย โดยเน้ น การเข้ า ชั้ น เรี ย นให้ ต รงเวลา ตลอดจนการแต่ ง กายที่ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัยหรือความเหมาะสมในสังคม นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ โดยในการทํางานกลุ่ม
นั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่
กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคน
ต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา รู้จักเคารพความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เคารพในศั ก ยภาพที่ แ ตกต่ า งของแต่ ล ะคน รวมทั้ง มี ก ารจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม คุณ ธรรม
จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
3.1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
3.2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
3.3) ประเมินจากความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์สุจริตในการสอบ
ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2.2 ด้านความรู้
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิ ชาที่ศึ กษาในสาขาฟิสิกส์ เพื่อใช้
ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
1.1) มี ค วามรู้ ใ นหลั ก การและทฤษฎี ท างด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละหรื อ
คณิตศาสตร์
1.2) มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะนํามาอธิบาย
หลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ
1.3) สามารถติ ด ตามความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการโดยอย่ า งยิ่ ง ด้ า น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
1.4) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้กระบวนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเน้นหลักการทางทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติภายใต้
สภาพแวดล้อมจริง โดยต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้เป็นไปตามลักษณะของ
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จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษในเฉพาะ
เรื่อง ตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาด้าน
ต่างๆ คือ
3.1) การสอบปลายภาคเรียน
3.2) รายงานที่นักศึกษาจัดทํา
3.3) งานค้นคว้า
3.4) การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
3.5) ประเมินจากรายงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานหรือองค์กรที่
นักศึกษาปฏิบัติงาน
2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเอง
ได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว ดังนั้นนักศึกษาจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับ
คุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา ในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้น
ให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มา และสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วย
ตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจํา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่างๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทาง
ปัญญาดังนี้
1.1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุตามหลักการวิทยาศาสตร์
1.2) นํ า ความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ ไ ปประยุ ก ต์ กั บ
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้วิทยาการทางฟิสิกส์
2.2) การอภิปรายกลุ่ม
2.3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
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กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นี้สามารถทําได้
โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา
โดยประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกคําตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจาก
กลุ่มคําถามที่ให้มา ไม่ควรมีคําถามเกี่ยวกับนิยามต่างๆ
2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
เมื่อจบการศึกษาบัณฑิตต้องออกไปประกอบอาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่ต้อง
เกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คนที่มาจากสถาบันอื่นๆ และคนที่เข้ามาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือ
คนที่มาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่างๆ เป็นเรื่องจําเป็นอย่าง
ยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่าง
ที่สอนวิชาหรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้
1.1) มีภาวะผู้นํา โดยสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นําและสมาชิกที่ดี
1.2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร
1.3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์วัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงาน
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็นกลุ่ม การทํางานที่
ต้องประสานงานกับผู้อื่นข้ามหลักสูตรหรือต้องค้นคว้าข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่นหรือผู้มี
ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
2.1) สามารถทํางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2.2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
2.3) สามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สถานการณ์ แ ละวั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ ไ ป
ปฏิบัติงานได้อย่างดี
2.4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
2.5) มีภาวะผู้นํา
3) กลยุท ธ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ร ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน
กลุ่มในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วน
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2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งมี ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและเทคโนโลยี
สารสนเทศขั้นต่ําดังนี้
1.1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิเคราะห์
ประมวลผล การแก้ปัญหา และนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
1.2) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
เลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
1.3) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อการ
ค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจําเป็น
1.4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณ์
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์
และการสื่อสารนี้ทําได้ในระหว่างการสอน โดยสอดแทรกวิธีการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในระหว่างการเรียนการสอน และเน้นหนักในการทําโครงการ
ปัญหาพิเศษ หรื อ โครงการวิ จัย เพื่อให้ นัก ศึ ก ษารู้จั กแก้ ปัญหา วิเคราะห์ประสิ ทธิภาพของวิธี
แก้ปัญหา และให้นําเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพต่อนักศึกษาใน
ชั้นเรียนอาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ คณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งประเมิ น จาก
ความสามารถในการอธิ บ ายถึ ง ข้ อ จํ า กั ด เหตุ ผ ลในการเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ การอภิ ป ราย
กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรียน

- 73 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รหัสวิชาและชื่อวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

1
ศท.ภษ.100
GELN100
ศท.ภษ.101
GELN101
ศท.ภษ.102
GELN102
ศท.ภษ.103
GELN103
ศท.ภษ.104
GELN104
ศท.ภษ.105
GELN105
ศท.ภษ.106
GELN106
ศท.ภษ.107
GELN107

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
English for Learning
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Foundation English
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
French for Communication
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication

2

3

4

2. ทักษะความรู้

1

2

3

3.ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1
2
3

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3







 







 







 







 







 







 







 







 

4

- 74 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รหัสวิชาและชื่อวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

1
ศท.ภษ.108
GELN108
ศท.ภษ.109
GELN109
ศท.ภษ.110
GELN110
ศท.มษ.100
GEHU100
ศท.มษ.101
GEHU101
ศท.มษ.102
GEHU102
ศท.มษ.103
GEHU103
ศท.มษ.104
GEHU104

ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
Vietnamese Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
Indonesian Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
Korean Language and Culture
จิตตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
ปรัชญาชีวิต
Philosophy of Life
ความจริงของชีวิต
Meaning of Life
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development
สุนทรียะของชีวิต
Aesthetic of Life

2

3

4

2. ทักษะความรู้

1

2

3

3.ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1
2
3

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3







 







 







 









































4

- 75 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รหัสวิชาและชื่อวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

1
ศท.มษ.105
GEHU105
ศท.มษ.106
GEHU106
ศท.มษ.107
GEHU107
ศท.มษ.108
GEHU108
ศท.มษ.109
GEHU109
ศท.มษ.110
GEHU110
ศท.มษ.111
GEHU111
ศท.มษ.112
GEHU112

ดนตรีนิยม
Music Appreciation
สุนทรียะทางทัศนศิลป์
Visual Art Aesthetic
สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย
Dramatic Arts Aesthetic in Thai
การใช้ห้องสมุดยุคใหม่
Using Modern Library
ศิลปะในชีวิตประจําวัน
Art in Daily Life
สุนทรียะแห่งการถ่ายภาพดิจิทัล
Aesthetic of Digital Photography
การวางแผนและการใช้ชีวิตกับวัยผู้สูงอายุ
Planning for Life with the Elderly
ดุลยภาพแห่งชีวิต
Gesture of Balance

2

3

4

2. ทักษะความรู้

1

2

3

3.ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1
2
3

































































5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4

- 76 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รหัสวิชาและชื่อวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

1
ศท.สว.100
GESO100
ศท.สว.101
GESO101
ศท.สว.102
GESO102
ศท.สว.103
GESO103
ศท.สว.104
GESO104
ศท.สว.105
GESO105
ศท.สว.106
GESO106
ศท.สว.107
GESO107

มนุษย์กับสังคม
Man and Society
วิถีไทย
Thai Living
วิถีโลก
Global Living
เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต
Law for Living
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
Economics in Daily Life
ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย
Thai Wisdoms in Handicraft
ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง
Geosocieties of the Lower Northern Region

2

3

4

2. ทักษะความรู้

1

2

3

3.ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1
2
3

































































5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4

- 77 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รหัสวิชาและชื่อวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

1
ศท.สว.108
GESO108
ศท.สว.109
GESO109
ศท.สว.110
GESO110
ศท.สว.111
GESO111
ศท.สว.112
GESO112
ศท.สว.113
GESO113
ศท.วท.100
GESC100
ศท.วท.101
GESC101

การสื่อสารเพื่อชีวิต
Communication for Life
ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ
Media Literacy and Utilization of Information
พิษณุโลกศึกษา
Phitsanulok Study
รู้ทันการเงิน
Cognizant of Finances
การศึกษาเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

Democratic Citizenship Education
จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
Science in Daily Life
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
Life and Environment

2

3

4

2. ทักษะความรู้

1

2

3

3.ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1
2
3

















































5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4





















- 78 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รหัสวิชาและชื่อวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

1
ศท.วท.102
GESC102
ศท.วท.103
GESC103
ศท.วท.104
GESC104
ศท.วท.105
GESC105
ศท.วท.106
GESC106
ศท.วท.107
GESC107
ศท.วท.108
GESC108
ศท.วท.109
GESC109

การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
สถิติในชีวิตประจําวัน
Statistics in Daily Life
สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน
Mental Health in Daily Life
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
Information Technology for Life
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Technology and Innovation for Sustainable Development
พลังงานกับชีวิต
Energy and Life
อาหารอาเซียน
ASEAN Foods
ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
Value-added Products from Local Wisdom

2

3

4

2. ทักษะความรู้

1

2

3

3.ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1
2
3

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4

















































































- 79 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รหัสวิชาและชื่อวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

1
ศท.สส.100
GESS100
ศท.สส.101
GESS101
ศท.สส.102
GESS102
ศท.สส.103
GESS103
ศท.สส.104
GESS104
ศท.สส.105
GESS105
ศท.สส.106
GESS106
ศท.สส.107
GESS107

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercises for Health
นันทนาการเพื่อชีวิต
Recreation for Life
สุขภาพเพื่อชีวิต
Health for Life
งานช่างในชีวิตประจําวัน
Handiworks in Daily Life
งานเกษตรในชีวิตประจําวัน
Agriculture in Daily Life
ครอบครัวในมิติแห่งศาสตร์และศิลป์
Family Dimension of Science and Art
การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ
Creation Inspiration in Artworks
วิถีสุขภาพ
Healthy Life

2

3

4

2. ทักษะความรู้

1

2

3

3.ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1
2
3





 







 







 







 







 







 







 







 



5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4

- 80 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
วิชาแกน
วท.ฟส.113
PHYS113
วท.ฟส.114
PHYS114
วท.ฟส.115
PHYS115
วท.ฟส.116
PHYS116
วท.คม.111
CHEM111
วท.คม.112
CHEM112
วท.ชว.111
BIOL111
วท.ชว.112
BIOL112
วท.คณ.118
MATH118

ฟิสิกส์ 1
Elementary Physics 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
Elementary Physics Laboratory 1
ฟิสิกส์ 2
Elementary Physics 2
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
Elementary Physics Laboratory 2
เคมีทั่วไป
General Chemistry
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry Laboratory
ชีววิทยาทั่วไป
General Biology
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
General Biology Laboratory
แคลคูลัส 1
Calculus 1

2

3

4

2. ความรู้
5

1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา
4

1

2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและความ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
3
4

 

 











 

 











 

 









 

 











  











 













 

 









 

 











 















- 81 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
วท.คณ.119
MATH119
วท.สถ.111
STAT111
วท.วท.340
GSCI340
วิชาเอก
วท.ฟส.211
PHYS211
วท.ฟส.222
PHYS222
วท.ฟส.223
PHYS223
วท.ฟส.225
PHYS225
วท.ฟส.226
PHYS226
วท.ฟส.231
PHYS231

แคลคูลัส 2
Calculus 2
หลักสถิติ
Principles of Statistics
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Technical English for Science and Technology
คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส์
Mathematic for physics
กลศาสตร์ 1
Mechanics 1
ปฏิบัติการกลศาสตร์ 1
Mechanics Laboratory 1
แม่เหล็กไฟฟ้า 1
Electricity and Magnetism 1
ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า 1
Electricity and Magnetism Laboratory 1
ฟิสิกส์แผนใหม่
Modern Physics

2

4

2

3

 











 



  



 

 



 

   



 

 



 

   





 

 







 


 



5

1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา
1



3

2. ความรู้
4

4. ทักษะความสัมพันธ์ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและความ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
3
4























































- 82 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
วท.ฟส.232
PHYS232
วท.ฟส.251
PHYS251
วท.ฟส.252
PHYS252
วท.ฟส.253
PHYS253
วท.ฟส.254
PHYS254
วท.ฟส.261
PHYS261
วท.ฟส.262
PHYS262
วท.ฟส.321
PHYS321
วท.ฟส.322
PHYS322
วท.ฟส.323

ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่
Modern Physics Laboratory
อิเล็กทรอนิกส์ 1
Electronics 1
อิเล็กทรอนิกส์ 2
Electronics 2
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
Electric Circuit Analysis
ภาษาคอมพิวเตอร์สําหรับฟิสิกส์
Computer Language for Physics
วัสดุศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Material Science
ผลึกวิทยาและการจัดอะตอมในของแข็ง
Crystallography and Assembly of Atoms in Solid
ฟิสิกส์ของคลื่น
Physics of Wave
ปฏิบัติการฟิสิกส์ของคลื่น
Physics of Wave Laboratory
ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพและฟิสิกส์เชิงสถิติ

2

3

4

 

2. ความรู้
5

1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา
4

1

 



2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและความ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
3
4









 



















 



















 

















 



































 

 

 

 

 



 

 





 

 





 




























- 83 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
PHYS323
วท.ฟส.331
PHYS331
วท.ฟส.332
PHYS332
วท.ฟส.333
PHYS333
วท.ฟส.341
PHYS341
วท.ฟส.342
PHYS342
วท.ฟส.343
PHYS343
วท.ฟส.351
PHYS351
วท.ฟส.352
PHYS352
วท.ฟส.432
PHYS432

Thermal and Stistical Physics
ฟิสิกส์นิวเคลียร์
Nuclear Physics
ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์
Nuclear Physics Laboratory
กลศาสตร์ควอนตัม
Quantum Mechanics
พลังงานแสงอาทิตย์
Solar Energy
การเปลี่ยนรูปพลังงาน
Energy Conversion
เทคนิคการใช้เครื่องมือวัดสําหรับการวิจัยทางพลังงานทดแทน

Instrumental Techniques in Renewable Energy Research

ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์
Digital Electronics
ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
MicrocontrollerSystem
นิวเคลียร์เทคโนโลยี
Nuclear Technology

2

3

4

2. ความรู้
5

1

2

3

3

4. ทักษะความสัมพันธ์ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและความ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
3
4

3. ทักษะทางปัญญา
4

1

2

  

 











  

 











 

 















 













 













 









 

















 

















 



  









- 84 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
วท.ฟส.441
PHYS441
วท.ฟส.442
PHYS442
วท.ฟส.453
PHYS453
วท.ฟส.454
PHYS454
วท.ฟส.461
PHYS461
วท.ฟส.462
PHYS462
วท.ฟส.463
PHYS463
วท.ฟส.464
PHYS464
วท.ฟส.465
PHYS465

เทคโนโลยีพลังงาน
Energy Technology
การจัดการพลังงาน
Energy Management
ระบบวัดและควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
Measurement and Control Systemwith Computer
การประยุกต์ไมโครคอมพิวเตอร์ทางฟิสิกส์
Applied Microcomputer in Physics
การแปลงเฟสและโครงสร้างจุลภาค
Phase Transformation and Microstructures
การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
Characterization of Materials
ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
Solid State Physics
นาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น
Introduction to Nanoscience and Nanotechnology
วัสดุเซรามิกและการประยุกต์
Ceramic Materials and Their Applications

2

3

4

2. ความรู้
5

1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา
4

1

2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและความ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
3
4





 













 









 

















 

















 

  



  

 



 

 



 

 



 

 



















































- 85 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
วท.ฟส.491
สัมมนาฟิสิกส์
PHYS491
Seminar in Physics
วท.ฟส.496 ปัญหาพิเศษฟิสิกส์
PHYS496
Special Problems in Physics
วท.วท.117
การผลิตอุปกรณ์การสอนฟิสิกส์
GSCI117
Production Materials for Teaching Physics
วท.วท.132
ธรณีวิทยา
GSCI132
Geology
วท.วท.134
ดาราศาสตร์และอวกาศ
GSCI134
Astronomy and Space
วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา
วท.ฟส.391
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์
PHYS391
Preparation for Professional Experience in Physics
วท.ฟส.392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์
PHYS392
Field Professional Experience in Physics
วท.ฟส.498 เตรียมสหกิจศึกษาฟิสิกส์
PHYS498
Co-operative Education Preparation in Physics
วท.ฟส.499 สหกิจศึกษาฟิสิกส์
PHYS499
Co-operative Education in Physics

2

3

4

2. ความรู้
5

 
 
 

1

1

2

 

 





 










2



3

3. ทักษะทางปัญญา



4

3

4. ทักษะความสัมพันธ์ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและความ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
3
4












 

 







   

  



   



  



     








































 







 

     

























- 86 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ให้เป็นไปตามข้อบั งคั บมหาวิ ทยาลัยราชภัฏพิบู ลสงครามว่ าด้ วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
กําหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยที่จะต้องทําความเข้าใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัย
และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินจากภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมิน
ข้อสอบโดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบประจําสาขาวิชา
การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต รสามารถทํ า ได้ โ ดยมี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
มหาวิทยาลัยดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทํา
วิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอย่างต่อเนื่องและนําผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับ
มาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจรรวมทั้งการประเมินคุณภาพ
ของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยดําเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
2.2.1 ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาใน
ด้านของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ หน่วยงาน องค์กร โดยการขอเข้าสัมภาษณ์
หรือการแบบส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางาน
ในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น
2.2.3 การประเมินตําแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามเมื่อมี
โอกาสในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่นๆของบัณฑิตที่จะจบ
การศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ

- 87 2.2.5 การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและ
ความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กําหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
อาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์
พิเศษต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัตอิ ื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้
และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
2.2.7 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่งอาทิ (ก) จํานวนงานวิจัย (ข)จํานวน
สิทธิบัตร (ค) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ง) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและ
ประเทศชาติ (จ) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทําประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม ว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553

- 88 หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูสําหรับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการ
สอนและการวิจัยอย่างจต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา การสนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูทางทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่ ง เสริ ม อาจารย์ ใ หม่ ใ ห้ มี ก ารเพิ่ ม พู น ความรู้ สร้ า งเสริ ม ประสบการณ์ เ พื่ อ
ส่ง เสริ ม การสอนและการวิจั ยอย่างจต่อเนื่อ งโดยผ่ านการทํา วิ จัย ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิ ชา การ
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูทางทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุม
ทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.1.2 เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลผลประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู้และคุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาฟิสิกส์หรือ
ฟิสิกส์ประยุกต์
2.2.3 ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆของคณะ/มหาวิทยาลัย
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆของคณะ/มหาวิทยาลัย
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1. การกํากับมาตรฐาน
การบริหารการจัดการหลักสูตร มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหน้าที่กํากับ ดูแล และ
ให้คําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายในการบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่หลักสูตรได้
กําหนดใช้เป็นมาตรฐานตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยหลักสูตรมี
แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์ ดังนี้
1.1 มีกรรมการบริหารหลักสูตร โดยจัดให้มีกรรมการบริหารหลักสูตรทําหน้าที่กํากับดูแล
การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
1.2 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร
เกินกว่า 1 หลักสูตร
1.3 อาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร อย่างน้อย 2 คน
1.4 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบไม่
เกิน 5 ปี ซึ่งต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6
1.5 การดําเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานโดยมีการดําเนินงานามตัวบ่งชี้บังคับที่ 1-5 ดังนี้
1.5.1 อาจารย์ ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 60 มี ส่วนร่ วมในการประชุมเพื่ อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
1.5.2 หลักสูตรได้จัดทํารายละเอียดของรายวิชาต่างๆ ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้อง
กั บ มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ต ามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิตศาสตร์ที่หลักสูตรได้กําหนดใช้เป็นมาตรฐาน ดังนี้
1) หลักสูตรได้จัดทําตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในทุกรายวิชา
2) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3
และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา
3) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ.5-6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกวิชา
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หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลลัพธ์การเรียนรู้ สามารถประกอบอาชีพตรงตาม
ความต้องการของสังคมและท้องถิ่นตามคุณวุฒิ ศักยภาพ และสมรรถนะของบัณฑิต โดยต้องมี
คุณสมบัติดังนี้
2.1.1 มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ในการดํ า รงชี วิ ต และประกอบอาชี พ และมี ค วาม
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.1.2 มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดีตลอดจนมีความ
ใฝ่ร้แู ละสามารถพัฒนาความรู้ใหม่ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
2.1.3 มี ค วามสามารถในการจั ด ระบบความคิ ด คิ ด วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ อ ย่ า งมี
เหตุผลและคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมตลอดจนเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการและความรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.1.4 มีความสามารถในการสังเกต และยอมรับความจริงจากหลักฐาน ตามทฤษฎีที่
ปรากฎและมีคําอธิบายหลักฐานเหล่านั้นตามตรรกะในหลักวิชา
2.1.5 มี ค วามพร้ อ มในการทํ า งานอยู่ เ สมอและมี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นาตนเอง
พัฒนางาน และพัฒนาสังคม
2.1.6 มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี
2.1.7 มี ค วามสามารถสู ง ในการนํ า ความรู้ ท างคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ไ ปใช้ ใ นการ
วิเคราะห์และนําเสนอข้อมูล
2.1.8 มีความสามารถในการบริหารจัดการและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
2.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
2.2.1 มี ก ารจั ด การสํ า รวจหรื อ นํ า ข้ อ มู ล วิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
2.2.2 มีการจัดการสํารวจความพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิต เมื่อครบรอบหลักสูตรเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
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3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มีกระบวนการการรับนักศึกษาเป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมกันประชุมเพื่อ
พิจารณาแผนการรับนักศึกษา เกณฑ์การรับนักศึกษา การร่วมกันจัดทําข้อสอบ และคัดเลือกเพื่อ
ส่ ง ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย นํ า ไปจั ด สอบคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษา และหลั ก สู ต รมี ก ารแต่ ง ตั้ ง กรรมการสอบ
สัมภาษณ์นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ รวมถึงมีการประเมินกระบวนการการรับนักศึกษาเพื่อ
มาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาฯ
มีกระบวนการในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยอาจารย์
ประจําหลักสูตร อาจารย์ผ้สู อน และคณะร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานซึ่งจําเป็นต่อความ
พร้อมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในการเรียนระดับอุดมศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ มีการ
ประเมิ น ความรู้ พื้ น ฐานก่ อ นเข้ า เรี ย น เพื่ อ กํ า หนดกลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาในการเตรี ย มความพร้ อ มให้
เหมาะสมกับนักศึกษา นอกจากนั้นหลักสูตรยังมีการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในหลักสูตร
สาขาวิชาเอง และมีการติดตามผลการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง
3.2 การให้คําแนะนํานักศึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา
อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร และอาจารย์ ผู้ ส อนร่ ว มกั น พิ จ ารณาคั ด เลื อ กอาจารย์ ที่
ปรึกษาให้กับนักศึกษาที่เข้ามาใหม่ จากนั้นส่งชื่อให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่
นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียน สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ โดย
มหาวิทยาลัยกําหนดชั่วโมงพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้นักศึกษาเข้าพบได้ โดยนักศึกษาที่มีปัญหา
ในเรื่องการเรียน การใช้ชีวิต หรือการร่วมกิจกรรมต่างๆ สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาโดยมี
การกําหนดชั่วโมงให้คําปรึกษา (home room) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ท้ังเป็นกลุ่ม และเข้า
ปรึกษาได้รายบุคคล นักศึกษาคนใดมีปัญหาเร่งด่วน ต้องการคําปรึกษาแบบส่วนตัว ก็สามารถนัด
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเข้าพบได้
3.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา การคงอยู่ การสําเร็จการศึกษา
มีการประเมินศักยภาพนักศึกษาในแต่ละชั้นปี เพื่อจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพิ่มเติม
อย่างเหมาะสมในแต่ละกลุ่มหรือชั้นเรียน เพื่อให้นักศึกษะมีความรู้ความสามารถในการเรียน ด้าน
วิชาการ และทักษะด้านอาชีพเพิ่มขึ้น เช่น การจัดโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเป็น
การแนะนําข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่นักศึกษาจะออกไปฝึกงานตามสถานที่จริง โดยมีการแลกเปลี่ยน
จากรุ่นพี่ที่เคยไปฝึกมาแล้ว และมีการอบรมให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญภายนอก มีการจัดระบบการ
ฝึ ก ประสบการณ์ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ จ ริ ง นอกจากนั้ น มี กิ จ กรรมการฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพ การศึกษาดูง านนอกสถานที่ การปฏิบัติงานในท้องถิ่ น โดยใช้ ชุมชนเป็ น
ห้องปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าถึงท้องถิ่นอย่างแท้จริง นักศึกษาร่วมเป็นผู้ช่วย
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ในการทํ า งานในอนาคตได้ ซึ่ ง การจั ด กิ จ กรรม หรื อ โครงการต่ า งๆ เป็ น การเพิ่ ม ทั ก ษะให้ กั บ
นักศึกษาในด้านต่างๆเพิ่มเติมจากการเรียน ซึ่งจะส่งผลต่อการคงอยู่ และการสําเร็จการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ
3.3 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
มีการประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ โดยนักศึกษา และมีช่องทางในการรับข้อ
ร้องเรียนตลอดหลักสูตร กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยหรือข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น เกี่ยวกับการให้
คํา ปรึ ก ษา การเรี ย นการสอน หรื อ ผลการประเมิ น ในรายวิ ช าใด สามารถที่ จ ะยื่ น คํ า ร้ อ งขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
หรือมีข้อร้องเรียนอื่นๆ ทางหลักสูตรสาขาวิชามีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนนั้นๆ
ตามความเหมาะสมและยุติธรรม
4. การบริหารคณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
การรับสมัครอาจารย์ใหม่เป็นไปตามตามหลักเกณฑ์และวิธีการของมหาวิทยาลัยฯ
โดยหลักสูตรสาขาวิชาเป็นผู้กําหนดคุณวุฒิ คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา และ
คุณสมบัติที่ต้องการ การออกข้อสอบข้อเขียน และเป็นกรรมการในการสอบสัมภาษณ์ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยฯ และคณะฯ มีการพัฒนาอาจารย์ใหม่โดยมีระบบอาจารย์พี่เลี้ยง มีคู่มือสําหรับ
อาจารย์ใหม่เพื่อแนะนําระเบียบวินัยการปฏิบัติตน การจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด รวมถึงมหาวิทยาลัยฯ มีการจัดฝึกอบรมเทคนิควิธีการสอน การประเมินผล และการเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาให้กับคณาจารย์ใหม่
4.2 แต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร
หลักสูตรมีการประชุมคณะกรรมการหลั กสูตรเพื่อทบทวนคุณสมบัติของอาจารย์
ประจําหลักสูตรโดยพิจารณาอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตรงตาม TQF จากอาจารย์ผู้สอนภายใน
สาขาวิชา หรือคณะ กรณีที่อาจารย์ไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดก็จะเข้าสู่กระบวนการในการ
พิจารณาเปิดรับอาจารย์ใหม่ (ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย) และหากมีการเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร ทางหลักสูตรจะยื่นคําร้องตามแบบฟอร์ม สมอ.08 เพื่อเสนอผ่าน
คณะกรรมการการจั ด การการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี สภาวิ ช าการ และสภามหาวิ ท ยาลั ย
ตามลําดับ โดยทางมหาวิทยาลัยดําเนินการแจ้งต่อทางสกอ. ภายใน 30 วัน
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มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์พิเศษตามคําแนะนําของคณะ โดยพิจารณาจากประวัติ
การศึกษา และประสบการณ์ทํางานตรงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
4.4 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
มีกระบวนการในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ โดยมีการประชุมเพื่อสํารวจความ
ต้ อ งการพั ฒ นาศั ก ยภาพอาจารย์ ร่ ว มกั น จั ด ทํ า แผนการบริ ห ารและพั ฒ นาอาจารย์ จั ด สรร
งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ มีการอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่
รับผิดชอบโดยการสนับสนุนจากคณะฯ และมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการ
สร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ประเมินผลการพัฒนาตนเองของอาจารย์ และมีการยกย่อง
อาจารย์ที่ได้รับรางวัลหรือได้ตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นตามความเหมาะสม
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชา และอาจารย์
ผู้สอน ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน การออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับ
การจัดทํารายวิชา การวางระบบผู้สอน การประเมินผู้เรียน การประเมินผล และให้ความเห็นชอบ
การประเมินผลทุ กรายวิ ชา ตลอดจนประชุมปรึกษาหารือเพื่อนําข้ อมูลต่างๆ มาประกอบการ
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหลั ก สู ต ร หาแนวทางการจั ด การเรี ย นการสอนให้ บ รรลุ ต ามปรั ช ญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5.2 การเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอน โดยยึดหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มี
การบูรณาการการเรียนการสอนกับองค์ความรู้งานวิจัย บริการวิชาการ และศิลปะวัฒนธรรม ทั้ง
ในภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ทั ก ษะสามารถนํ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ แ ละมี
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาโดย
มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และมคอ.4) มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินผลการเรียนที่หลากหลาย
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หลักสูตรสาขาวิชาได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปีจากคณะ ทั้งงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้ เพื่อดําเนินโครงการพัฒนาอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน นักศึกษา ตลอดจน
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษา
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
หลักสูตรใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนทั้งหนังสือ ตําราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล
จากสํานักวิทยบริการและเทคโนยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และคณะ เช่น หอสมุด ห้องบริการ
คอมพิวเตอร์ นอกจากนั้นที่หลักสูตรก็มีหนังสือ และตําราที่เกี่ยวกับฟิสิกส์ไว้บริการกับนักศึกษา
6.2 การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชา และอาจารย์
ผู้สอน ประชุมร่วมกันเพื่อประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอน และประสานงาน
กับสํ านักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือและตําราที่เ กี่ยวข้ องเพื่อ
บริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอนในการประสานการ
จัดซื้อหนังสือนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจน
สื่ออื่นๆ ที่จําเป็นในส่วนของคณะฯ และสาขาวิชามีห้องสมุด เพื่อบริการหนังสือตําราหรือวารสาร
เฉพาะทางและมี สื่ อ การสอนอื่ น เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการสอนของอาจารย์ เ ช่ น เครื่ อ งมั ล ติ มี เ ดี ย
โปรเจคเตอร์ ค อมพิ ว เตอร์ ฯลฯ นอกจากนี้ ท างสาขาวิ ช าได้ จั ด เตรี ย มสถานที่ ฝึ ก ปฏิ บั ติ เช่ น
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางภายในคณะฯ ให้มีความพร้อมทั้งในด้านครุภัณฑ์และเจ้าหน้าที่สนับสนุน
โดยการประชุมวางแผนจัดทําข้อเสนองบประมาณครุภัณฑ์ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าฝึกปฏิบัติอย่าง
ทั่ วถึ ง รวมทั้ ง ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานภายนอกเช่ น บริ ษั ท เอกชน โรงงานอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ
สถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์จริงของนักศึกษา
6.3 การประเมินความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.3.1 จํานวนนักศึกษาลงเรียนในวิชาเรียนที่มีการใช้อุปกรณ์ครุภัณฑ์ต่างๆ ในการฝึก
ปฏิบัติ
6.3.2 มี ก ารรวบรวมสถิ ติ ก ารเข้ า ใช้ บ ริ ก ารสื่ อ ดิ จิทั ล คอมพิ ว เตอร์ ห้ องสมุ ด ของ
นักศึกษา รวมถึงการใช้งานห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือต่างๆ
6.3.3 มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้บริการ และการสํารวจความ
พึงพอใจของนักศึกษาและคณาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในการเรียนการสอน เพื่อนํามา
วางแผนในการปรับ ปรุง พั ฒนา และจัดหาสิ่ง สนับ สนุนการเรียนรู้การเรียนรู้ให้เพียงพออย่ า ง
เหมาะสม

- 95 7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3
1) อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รอย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 80 มี ส่ ว นร่ ว มในการ
X
X
X
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
X
X
X
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3) มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด X
X
X
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนิ นการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
X
X
X
มคอ.6 ภายใน 30 วั น หลั งสิ้ นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
5) จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.7
X
X
X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา X
X
X
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จากผลการประเมินการดําเนิ น งานที่
X
X
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
X
X
X
การจัดการเรียนการสอน
9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
X
X
X
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10)จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
X
X
X
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาปี สุ ด ท้ า ย/บั ณ ฑิ ต ใหม่ ที่ มี ต่ อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12)ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีที่ 4 ปีที่ 5
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

- 96 หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กําหนดให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.3
ของแต่ละรายวิชา และให้ผู้ประสานงานรายวิชา/ประธานหลักสูตรสาขาวิชาประเมินกลยุทธ์การ
สอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอนในครั้งต่อไป จากนั้นให้นําเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เพื่อดําเนินการต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถกระทําได้ ดังนี้
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา
1.2.2 ประเมินตนเองโดยอาจารย์ผ้สู อน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมูลจาก
2.1 นักศึกษาและบัณฑิต
2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ประเมินภายนอก
2.3 ผู้ใช้บัณฑิตและหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
สาขาวิชาผ่านการประเมินจากการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2.1 จะทําให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม
และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ
ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทําได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทําทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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- 97 ตอนที่ 1 แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร
ความเป็นมา
เนื่ อ งจากประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่อ งมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ร ะดั บ ปริ ญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 และครบกําหนดการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่เปิดสอนอยู่ในปัจจุบันต้องปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องดังกล่าว
แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร
แนวคิดการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีจุดมุ่งหมายสําคัญ คือ ความสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2558 และสอดรั บ กั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 ความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ความต้องการของท้องถิ่นและความเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
แนวคิดในการจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์คํานึงถึงคุณลักษณะของ
หลักสูตรที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง ตอบสนองต่อปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามและของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในขณะเดียวกันต้องมีความเป็นสากล
พร้อมทั้งสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ.2554 ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ดังนั้นการจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์จึงมีแนวคิดดังนี้
1. หลักสูตรมีความเป็นสากลแต่ยังคงยึดหลักการตอบสนองต่อบริบทของมหาวิทยาลัยที่
เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมีความเป็นท้องถิ่นเพื่อผลิตกําลังคนให้กลับไปพัฒนา
ท้องถิ่น
2. เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เพิ่มทักษะความสามารถระดับสูงแก่นักศึกษา บูรณาการ
กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างยั่งยืน
3. เปิดโอกาสให้ เกิดความร่ วมมื อกันในระหว่ างสถาบั นการศึ กษา หน่ วยงานต่ างๆ ของ
ภาครัฐและภาคเอกชน การใช้ทรัพยากรฐานข้อมูล ความรู้และภูมิปัญญาร่วมกัน แบบมีส่วนร่วมที่
ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เพื่อเชื่อมต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์
ความรู้ใหม่ พัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาด

- 98 แนวคิดและทิศทางในการจัดทําหลักสูตร ดําเนินการโดยการศึกษาจากแหล่งข้อมูลดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
2. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ.2554 การวิพากษ์จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก
3. การวิพากษ์จากคณาจารย์ในสาขาวิชาฟิสิกส์
ขั้นตอนในการปรับปรุงหลักสูตร
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์
คํา สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงครามที่ 1278/2558 เรื่อ งแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาและ
ปรับปรุงหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2559 และ 2560 ลงวันที่ 13
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลังจากมีการวิพากษ์หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
3. นําเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 11(2/2559) เมื่อวันที่ 20 เดือนเมษายน 2559
4. ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ในการประชุม
ครั้งที่ 46(2/2559) เมื่อวันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559
5. นําเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมครั้ง
ที่ครั้งที่ 57(5/2559) เมื่อวันที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559
6. นําเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมครั้งที่
125(5/2559) เมื่อวันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559
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ที่
1
2
3
4

รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ชื่อ-สกุล
คณะ/หน่วยงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช วรางคณากูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช จินดารักษ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นายธีรพงษ์ ทองคุ้ม
บริษัทซัมเมชั่น เทคโนโลยีจํากัด
นายสมชาติ แก้ววงศ์
บริษัทซันจิริน อินดัสตรี (ประเทศไทย) จํากัด

สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560
ผู้วิพากษ์หลักสูตร
: ดร.ชมพูนุช วรางคณากูล
ตําแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. ตรวจสอบความถู กต้องของหลัก สูต ร ชื่อ - ตรวจสอบความถูกต้อง และปรับแก้เรียบร้อยแล้ว
ปริ ญ ญา รู ป แบบของหลั ก สู ต ร และอาชี พ ที่ ดังหน้า 1 และ 3
สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
2. ปรับชื่อรายวิชาให้เหมาะสม
- ปรับแก้เรียบร้อยแล้วได้แก่ รายวิชาวัสดุเซรามิก
และการประยุกต์
3. ทบทวนการจัดแผนการศึกษาให้เหมาะสม - ทบทวนและปรับแล้วดังหน้า 23-30
ผู้วิพากษ์หลักสูตร
: ดร.ศิรินุช จินดารักษ์
ตําแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของหลั ก สู ต ร ชื่ อ - ตรวจสอบความถูกต้อง และปรับแก้เรียบร้อยแล้ว
ปริญญา รูปแบบของหลักสูตร และอาชีพที่ ดังหน้า 1 และ 3
สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
2. เพิ่มเติมรายวิชาที่มีประโยชน์
- เพิ่มเติมแล้วได้แก่ การจัดการพลังงาน การเปลี่ยน
รูปพลังงาน และเทคนิคการใช้เครื่องมือวัดสําหรับ
การวิจัยด้านพลังงานทดแทน
3. ทบทวนการจัดแผนการศึกษาให้เหมาะสม - ทบทวนและปรับแล้วดังหน้า 23-30

- 100 ผู้วิพากษ์หลักสูตร
: นายธีรพงษ์ ทองคุ้ม
ตําแหน่งทางวิชาการ : สังกัด : บริษัทซัมเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. เพิ่ ม เติ ม อาชี พ ที่ ส ามารถประกอบได้ ห ลั ง - เพิ่ ม เติ ม แล้ ว ได้ แ ก่ เป็ น ผู้ ป ระกอบการ (เจ้ า ของ
สําเร็จการศึกษา
กิ จ การ) ในสาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง ทางด้ า น
อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุศาสตร์ พลังงาน
ผู้วิพากษ์หลักสูตร
: นายสมชาติ แก้ววงศ์
ตําแหน่งทางวิชาการ : สังกัด : บริษัท ซันจิริน อินดัสตรี (ประเทศไทย) จํากัด
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. แนะนําเกี่ยวกับกระบวนวิธีการเก็บข้อมูลจาก - นํามาเป็นแนวทางในการดําเนินงาน
ศิษย์เก่าที่ไปประกอบอาชีพแล้ว เพื่อนําข้อมูลที่
ได้มาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
สรุปผลการการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
จากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุม
ครั้งที่ 11(2/2559) เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. ปรับแก้ mapping in filed ในรายวิชาเตรียม
ปรับแก้เรียบร้อยแล้วทั้ง 4 รายวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์ ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพฟิสิกส์ เตรียมสหกิจศึกษาฟิสิกส์ และสห
กิจศึกษาฟิสิกส์
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สรุปผลการการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
จากคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ในการประชุม
ครั้งที่ 46(2/2559) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. ปรับชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) วิชาฟิสิกส์
ปรับชื่อรายวิชาจาก Wave Physics Laboratory
ของคลื่ น ให้ เ หมื อ นกั บ ปฏิ บั ติ ก ารฟิ สิ ก ส์ ข อง เป็น Physics of Wave Laboratory
คลื่น
2. ปรับหน่วยกิตวิชาเอกเลือก ให้เป็นไม่น้อย
ปรับหน่วยกิตวิชาเอกเลือก จากไม่น้อยกว่า 19
กว่า 18 หน่วยกิต เพื่อให้เหมาะสมกับการเลือก หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
เรียนของนักศึกษา
สรุปผลการการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
จากคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุม
ครั้งที่ 57(5/2559) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. สถานการณ์ ภ ายนอกหรื อ การพั ฒ นาที่
มีการปรับเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
จํ า เป็ น ต้ อ งนํ า มาพิ จ ารณาในการวางแผน ทดแทน ซึ่ ง เป็ น ศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นา
หลักสูตร จากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ทํา เศรษฐกิจของชาติ
ให้เกิดการปรับปรุงอย่างไรในหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560

- 102 ตอนที่ 2 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Physics
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
: วท.บ. (ฟิสิกส์)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Physics)
: B.Sc. (Physics)
ปรัชญาของหลัก สูตร :หลั กสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิ กส์ เป็ น
หลั ก สู ต รที่ ยึ ด หลั ก มาตรฐานวิ ช าการและวิ ช าชี พ มุ่ ง ผลิ ต กํ า ลั ง คนที่ เ ป็ น
นั ก วิ ช าการสาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ มี ค วามยื ด หยุ่ น สามารถปรั บ ตามสภาพ
ความก้าวหน้าของวิชาการการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ มุ่งเน้น
การปฏิบัติควบคู่ทฤษฎีและความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อนําไปสู่การพัฒนา
ความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการและการพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ส มรรถภาพในวิ ช าชี พ
สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ทั้ ง ในด้ า นเทคนิ ค วิ ธี ก ารจั ด การงานอาชี พ และด้ า นความมี
คุณธรรมนําความรู้
ความสําคัญของหลักสูตร :ฟิสิกส์จัดเป็นศาสตร์หนึ่งของวิทยาศาสตร์ ปัจจุบัน
การเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และมี
ความหลากหลาย ดังนั้นเพื่อให้การผลิตบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตร
วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาฟิ สิ ก ส์ ที่ มี คุ ณ ภาพ และได้ ม าตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีจึงได้ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขึ้นตามมาตรฐานของ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Physics
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
: วท.บ. (ฟิสิกส์)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Physics)
: B.Sc. (Physics)
ปรัชญาของหลักสูตร :หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นหลักสูตร
ที่ยึดหลักมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ มุ่งผลิตกําลังคนที่เป็นบุคลากรทางสาขาวิชา
ฟิสิกส์ มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตามสภาพความก้าวหน้าของวิชาการการจัด
กิ จ กรรมและประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ มุ่ ง เน้ น การปฏิ บั ติ ค วบคู่ ท ฤษฎี แ ละความ
ร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อนําไปสู่การพัฒนา ความก้าวหน้าทางวิชาการและการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถภาพในวิชาชีพสาขาวิชาฟิสิกส์ ทั้งในด้านเทคนิควิธีการ
จัดการงานอาชีพและด้านความมีคุณธรรมนําความรู้
ความสําคัญของหลักสูตร :ฟิสิกส์จัดเป็นศาสตร์หนึ่งของวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันการ
เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และมีความ
หลากหลาย ดังนัน้ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตสาขาฟิสิกส์ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริ ญ ญาตรี จึ ง ได้ ป รั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขึ้นตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ

สาระการปรับปรุง
ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่เปลี่ยนแปลง
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่เป็นนักวิชาการกึ่งวิชาชีพสาขาวิชาฟิสิกส์ให้มีคุณสมบัติดังนี้
1. สามารถใช้ความรู้ ทักษะและเทคนิคเฉพาะทางฟิสิกส์ประกอบอาชีพใน
หน่วยงานของรัฐ เอกชนและอาชีพอิสระได้
2. สามารถนําความรู้วิทยาศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์ไปประยุกต์ใช้ในการ
พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ความเป็ น อยู่ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของตนและสั ง คมได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
3. มีความตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร์ ทางด้านฟิสิกส์ท่ีมี
ผลกระทบต่อการดํารงชีวิตการประกอบอาชีพ สังคมและสภาพแวดล้อม
4. ยึดมั่นในหลักของคุณธรรม จริยธรรม ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มุ่งเน้นให้
ผู้สําเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสังคมและ
ท้องถิ่นตามคุณวุฒิศักยภาพและสมรรถนะของผู้สําเร็จการศึกษา โดยต้องมี
คุณสมบัติดังนี้
1.4.1 มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ และสามารถนําความรู้ในศาสตร์ฟิสิกส์มา
ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ
1.4.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เคารพสิทธิและ
ความคิดเห็นของผูอ้ ื่น และมีจิตสาธารณะ
1.4.3 มีความใฝ่รู้ สามารถคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
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สาระการปรับปรุง

อุดมศึกษา
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทาง
วิชาการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ
ดังนี้
1. สามารถใช้ความรู้ ทักษะและเทคนิคเฉพาะทางฟิสิกส์ประกอบอาชีพใน
ปรับการเขียนให้เป็นไปตามเกณฑ์
หน่วยงานของรัฐ เอกชนและอาชีพอิสระได้
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
2. สามารถนําความรู้วิทยาศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
พ.ศ. 2558
และปรับปรุงความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตของตนและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. มีความตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร์ ทางด้านฟิสิกส์ท่ีมี
ผลกระทบต่อการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ สังคมและสภาพแวดล้อม
4. ยึดมั่นในหลักของคุณธรรม จริยธรรม ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มุ่งเน้นให้ผู้สําเร็จ
การศึกษา สามารถประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่นตาม
คุณวุฒิศักยภาพและสมรรถนะของผู้สําเร็จการศึกษา โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.4.1 มี ค วามรู้ ใ นสาขาวิ ช าชี พ และสามารถนํ า ความรู้ ใ นศาสตร์ ฟิ สิ ก ส์ ม า
ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ
1.4.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เคารพสิทธิและความ
คิดเห็นของผูอ้ ื่น และมีจิตสาธารณะ
1.4.3 มีความใฝ่รู้ สามารถคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

- 104 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
โครงสร้างหลักสูตร หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะนิสัย ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน
28 หน่วยกิต
2.2 วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต
1) เอกบังคับ
37 หน่วยกิต
2) เอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 19 หน่วยกิต
2.3 ประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
วิชาแกน 28 หน่วยกิต
วท.ฟส.113 ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
วท.ฟส.114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-3-1)
วท.ฟส.115

ฟิสิกส์ 2

วท.ฟส.116
วท.คม.111
วท.คม.112
วท.ชว.111
วท.ชว.112

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
เคมีทั่วไป
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
ชีววิทยาทั่วไป
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
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สาระการปรับปรุง
โครงสร้างหลักสูตร หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ปรับคําอธิบายรายวิชา และชื่อ
1.5 กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะนิสัย ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
รายวิชาบางรายวิชา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน
28 หน่วยกิต
2.2 วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิต
1) เอกบังคับ
37 หน่วยกิต
2) เอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
2.3 ประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
วิชาแกน 28 หน่วยกิต
PHYS113 ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6) ปรับคําอธิบาย, ปรับ curriculum
PHYS114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-3-1) ปรับคําอธิบาย, ปรับ curriculum
ปรับคําอธิบาย,ปรับเงื่อนไขวิชา
3(3-0-6) PHYS115 ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
,ปรับcurriculum
1(0-3-1) PHYS116 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-3-1) ปรับคําอธิบาย, ปรับ curriculum
3(3-0-6) CHEM111 เคมีทั่วไป
3(3-0-6) ปรับคําอธิบาย, ปรับ curriculum
1(0-3-1) CHEM112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-1) ไม่เปลี่ยนแปลง, ปรับ curriculum
3(3-0-6) BIOL111
ชีววิทยาทั่วไป
3(3-0-6) ปรับ curriculum
1(0-3-1) BIOL112
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
1(0-3-1) ปรับ curriculum
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
-

วท.คณ.118 แคลคูลัส 1
วท.คณ.119 แคลคูลัส 2
วท.สถ.111 หลักสถิติ
มส.ภอ.278 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ 37 หน่วยกิต
วท.ฟส.211 คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส์

MATH118 แคลคูลัส 1
MATH119 แคลคูลัส 2
STAT111 หลักสถิติ
ภาษาอั
ง
กฤษเทคนิ
ค
สํ
า
หรั
บ
วิ
ท
ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
วท.วท.340
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ 37 หน่วยกิต
3(3-0-6) PHYS211 คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส์

3(3-0-6) ปรับเงื่อนไขวิชา

วท.ฟส.222

กลศาสตร์ 1

3(3-0-6) PHYS222

กลศาสตร์ 1

(3-0-6)

ปรับคําอธิบาย, ปรับเงื่อนไขวิชา, ปรับ
curriculum

วท.ฟส.223

ปฏิบัติการกลศาสตร์ 1

1(0-3-1)

ปฏิบัติการกลศาสตร์ 1

1(0-3-1)

ปรับคําอธิบาย, ปรับ curriculum

วท.ฟส.225

แม่เหล็กไฟฟ้า 1

3(3-0-6) PHYS225

แม่เหล็กไฟฟ้า 1

3(3-0-6)

ปรับคําอธิบาย, ปรับเงื่อนไขวิชา, ปรับ
curriculum

วท.ฟส.226
วท.ฟส.231

ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า 1
ฟิสิกส์แผนใหม่

1(0-3-1) PHYS226
3(3-0-6) PHYS231

ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า 1
ฟิสิกส์แผนใหม่

1(0-3-1) ปรับคําอธิบาย, ปรับ curriculum
3(3-0-6) ปรับคําอธิบาย, ปรับเงื่อนไขวิชา, ปรับ

PHYS223

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

สาระการปรับปรุง
ปรับ curriculum
ปรับ curriculum
ปรับคําอธิบาย, ปรับ curriculum
ปรับลดรายวิชา
เปิดรายวิชาใหม่

วท.ฟส.232

ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่

1(0-3-1)

PHYS232

ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่

1(0-3-1)

curriculum
ปรับคําอธิบาย, ปรับเงื่อนไขวิชา,ปรับ
curriculum

วท.ฟส.251
วท.ฟส.254
วท.ฟส.321
วท.ฟส.322
วท.ฟส.323

อิเล็กทรอนิกส์ 1
ภาษาคอมพิวเตอร์สําหรับฟิสิกส์
ฟิสิกส์ของคลื่น
ปฏิบัติการฟิสิกส์ของคลื่น
อุณหพลศาสตร์

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

PHYS251
PHYS254
PHYS321
PHYS322
PHYS323

อิเล็กทรอนิกส์ 1
ภาษาคอมพิวเตอร์สําหรับฟิสิกส์
ฟิสิกส์ของคลื่น
ปฏิบัติการฟิสิกส์ของคลื่น
ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพและฟิสิกส์เชิงสถิติ

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

ปรับ curriculum
ปรับคําอธิบาย, ปรับ curriculum
ปรับคําอธิบาย, ปรับ curriculum
ปรับคําอธิบาย, ปรับ curriculum
ปรับคําอธิบาย,ปรับชื่อวิชา,ปรับ
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วท.ฟส.333

กลศาสตร์ควอนตัม

3(3-0-6) PHYS333

วท.ฟส.351

ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์

3(2-2-5)

-

-

PHYS463

-

-

วท.ฟส.491 สัมมนาฟิสิกส์
วท.ฟส.496 ปัญหาพิเศษฟิสิกส์
วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 19 หน่วยกิต
วท.วท.117 การผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์
วท.วท.132 ธรณีวิทยา
วท.วท.134 ดาราศาสตร์และอวกาศ
วท.ฟส.252 อิเล็กทรอนิกส์ 2
วท.ฟส.253 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
วท.ฟส.261 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น
วท.ฟส.262 ผลึกวิทยาและการจัดอะตอมในของแข็ง
วท.ฟส.331
วท.ฟส.332
วท.ฟส.341
-

ฟิสิกส์นิวเคลียร์
ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์
พลังงานแสงอาทิตย์
-

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

กลศาสตร์ควอนตัม
ฟิสิกส์สถานะของแข็ง

สาระการปรับปรุง
curriculum
3(3-0-6) ปรับคําอธิบาย,ปรับเงื่อนไขวิชา,ปรับ
curriculum
เปลี่ยนกลุ่มวิชาเป็นเอกเลือก
เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากเอกเลือก,ปรับ
3(3-0-6) คําอธิบาย,ปรับเงื่อนไขวิชา, ปรับ
curriculum
1(0-2-1) ปรับคําอธิบาย, ปรับ curriculum
2(1-2-3) ปรับ curriculum

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

PHYS491 สัมมนาฟิสิกส์
PHYS496 ปัญหาพิเศษฟิสิกส์
วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 19 หน่วยกิต
GSCI117
การผลิตอุปกรณ์การสอนฟิสิกส์
GSCI132 ธรณีวิทยา
GSCI134 ดาราศาสตร์และอวกาศ
PHYS252 อิเล็กทรอนิกส์ 2
PHYS253 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
PHYS261 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น
PHYS262 ผลึกวิทยาและการจัดอะตอมในของแข็ง

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

ปรับชื่อรายวิชา
ปรับคําอธิบาย, ปรับ curriculum
ปรับคําอธิบาย, ปรับ curriculum
ปรับเงื่อนไขวิชา, ปรับ curriculum
ปรับเงื่อนไขวิชา, ปรับ curriculum
ปรับคําอธิบาย, ปรับ curriculum

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

PHYS331
PHYS332
PHYS341
PHYS342
PHYS343

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

ปรับเงื่อนไขวิชา
ปรับคําอธิบาย
ปรับคําอธิบาย, ปรับ curriculum
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่

ฟิสิกส์นิวเคลียร์
ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์
พลังงานแสงอาทิตย์
การเปลี่ยนรูปพลังงาน
เทคนิคการใช้เครื่องมือวัดสําหรับการวิจัยทางพลังงาน

ปรับคําอธิบาย, ปรับเงื่อนไขวิชา, ปรับ
curriculum
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สาระการปรับปรุง

ทดแทน
วท.ฟส.342

ฟิสิกส์ส่งิ แวดล้อม

-

-

3(3-0-6)

-

-

PHYS351

ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์

3(2-2-5)

ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์

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

วท.ฟส.352
วท.ฟส.353
วท.ฟส.432
วท.ฟส.441
วท.ฟส.451
วท.ฟส.453
วท.ฟส.454
วท.ฟส.461
วท.ฟส.462

ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์
นิวเคลียร์เทคโนโลยี
เทคโนโลยีพลังงาน
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ระบบวัดและควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
การประยุกต์ไมโครคอมพิวเตอร์ทางฟิสิกส์
การแปลงเฟสและโครงสร้างจุลภาค
การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ

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

PHYS352
PHYS432
PHYS441
PHYS442
PHYS453
PHYS461
PHYS462

วท.ฟส.463

ฟิสิกส์สถานะของแข็ง

3(3-0-6)

-

วท.ฟส.464
วท.ฟส.465

นาโนศาสตร์และนาโนเทคโนเบื้องต้น
วัสดุเซรามิกส์และการประยุกต์

3(3-0-6) PHYS464
3(3-0-6) PHYS465

-

นิวเคลียร์เทคโนโลยี
เทคโนโลยีพลังงาน
การจัดการพลังงาน
ระบบวัดและควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
การแปลงเฟสและโครงสร้างจุลภาค
การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
นาโนศาสตร์และนาโนเทคโนเบื้องต้น
วัสดุเซรามิกและการประยุกต์

-

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

ปรับลดรายวิชา
เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากเอกบังคับ,ปรับ
คําอธิบาย,ปรับเงื่อนไขวิชา
,ปรับcurriculum
ปรับเงื่อนไขวิชา, ปรับ curriculum
ปรับลดรายวิชา
ปรับเงื่อนไขวิชา
ปรับคําอธิบาย, ปรับ curriculum
เปิดรายวิชาใหม่
ปรับลดรายวิชา
ปรับ curriculum
ปรับลดรายวิชา
ปรับเงื่อนไขวิชา, ปรับ curriculum
ปรับเงื่อนไขวิชา, ปรับ curriculum
เปลี่ยนกลุ่มวิชาเป็นเอกบังคับ,
คําอธิบายรายวิชา,ปรับเงื่อนไขวิชา,
ปรับ curriculum
ปรับเงื่อนไขวิชา, ปรับ curriculum
ปรับเงื่อนไขวิชา,คําอธิบาย
,ปรับcurriculum
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ประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา
แผน 1 การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
วท.ฟส.391
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์
วท.ฟส.392
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์
แผน 2 สหกิจศึกษา
วท.ฟส.498
เตรียมสหกิจศึกษาฟิสิกส์
วท.ฟส.499
สหกิจศึกษาฟิสิกส์

1(45)
6(450)
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ประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา
แผน 1 การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
PHYS391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์
PHYS392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์

1(45)
6(--)

แผน 2 สหกิจศึกษา
PHYS498 เตรียมสหกิจศึกษาฟิสิกส์
PHYS499 สหกิจศึกษาฟิสิกส์

7 หน่วยกิต

สาระการปรับปรุง
7 หน่วยกิต
1(45)
6(270)

ปรับ curriculum
เปลี่ยนจํานวนชั่วโมง, ปรับ
curriculum

1(45)
6(--)

ปรับ curriculum
ปรับเงื่อนไขวิชา,คําอธิบาย,ปรับ
curriculum

2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและ
เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ไม่เปลี่ยนแปลง
และมหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ๆ โดยไม่ ซํ้ า กั บ รายวิ ช าที่ เ รี ย นมาแล้ ว และต้ อ งไม่ เ ป็ น มหาวิทยาลั ยอื่น ๆ โดยไม่ ซํ้ากับรายวิ ชาที่ เรียนมาแล้ วและต้องไม่เป็ นรายวิชาที่
รายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จของหลักสูตร กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จของหลักสูตร

ภาคผนวก ข

- 109 ตอนที่ 1 สรุปผลการสํารวจความต้องการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง 2560
ตอนที่ 1 สรุปผลการสํารวจความต้องการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้สํารวจความต้องการใช้หลักสูตรจากผู้มี
ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทั้ ง หมด 3 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ที่ 1 เป็ น การประเมิ น จากนั ก ศึ ก ษาสาขาฟิ สิ ก ส์ ท่ี ใ ช้
หลั ก สู ต รนี้ ใ นปี ก ารศึ ก ษา 2556-2558 และกํ า ลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นปั จ จุ บั น กลุ่ ม ที่ 2 เป็ น ผู้ สํ า เร็ จ
การศึ ก ษาจากหลั ก สู ต ร และกลุ่ ม ที่ 3 เป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเบื้ อ งต้ น ของผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจาก
หลักสูตรซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิตโดยตรงผลการสํารวจความต้องการใช้หลักสูตรมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การประเมินการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยนักศึกษาที่
กําลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร
จากการให้นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิ บู ล สงครามปี ก ารศึ ก ษา 2556–2558 ตอบแบบสอบถาม ทั้ ง หมดจํ า นวน 32 คน มี ผู้ ส่ ง
แบบสอบถามกลับจํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 สําหรับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นเพศชาย ร้อยละ 28.12 เพศหญิงร้อยละ 71.88 มีช่วงอายุระหว่าง 20–22 ปี คิดเป็นร้อยละ
100.00 โดยผู้ตอบแบบสอบถามกําลังอยู่ช้ันปีที่ 3 สาขาวิชาฟิสิกส์คิดเป็นร้อยละ 28.12 ชั้นปีที่ 2
คิดเป็นร้อยละ 34.38 และชั้นปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 37.50 จากผลการประเมินแบบสอบถามที่ได้
พบว่า ด้านบริบทของหลักสูตร นักศึกษาที่ใช้หลักสูตรมีความเห็นว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมี
ความเหมาะสมกับหลักสูตร อยู่ในระดับดีมาก การจัดรายวิชาสัมพันธ์และวิชาเฉพาะ ในโครงสร้าง
ของหลักสูตร อยู่ในระดับดี เนื้อหาวิชาในหลักสูตรมีความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน อยู่ในระดับดี
ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ความเหมาะสมของอาคารสถานที่เรียนความเพียงพอของสื่อ อุปกรณ์
การเรียนการสอน อยู่ในระดับดี แต่มีข้อเสนอแนะให้เพิ่มจํานวนสื่อ และอุปกรณ์การเรียนความ
เหมาะสมด้ า นคุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ ผู้ ส อน พบว่ า อาจารย์ ผู้ ส อนแต่ ล ะรายวิ ช ามี ค วามรู้
ความสามารถเหมาะสมกับรายวิชา และสามารถสื่อสารให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่าย
2. การประเมินการใช้หลั กสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาฟิ สิกส์ โดยผู้สํ าเร็จ
การศึกษา
จากการส่งแบบสอบถามไปยังผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามปีการศึกษา 2556 – 2558 ทั้งหมดจํานวน 25 คนมีผู้ส่ง
แบบสอบถามกลับจํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 สําหรับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็น
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พบว่าหลังจากที่สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ แล้วผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําทันทีคิดเป็นร้อย
ละ 80.00 ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามทีก่ ารศึกษาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละ 6.67
นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากหลั ก สู ต รนี้ ร้ อ ยละ 85.00 ได้ ใ ช้ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ รั บ จาก
การศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์มาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ในการทํางาน
ด้านบริบทของหลักสูตรผู้สําเร็จการศึกษาที่ใช้หลักสูตรนี้มีความเห็นว่า วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และเหมาะสมกับหลักสูตร นอกจากนั้นหลักสูตรมี
การส่งเสริมผู้เรียนให้มีพัฒนาการตามคุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ท้ัง 5 ด้าน
คือ ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
เกณฑ์ระดับการประเมินด้านบริบทของหลักสูตรอยู่ในระดับดี ส่วนด้านที่ระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง คือ ด้านปัจจัยเบื้องต้น เกี่ยวกับความเพียงพอและคุณภาพสื่ออุปกรณ์การเรียน
การสอน ความพร้อมของหนังสือ/ตํารางานวิจัยที่ใช้ในการค้นคว้า ที่ผู้สําเร็จการศึกษาให้ความเห็น
ว่า มีในปริมาณค่อนข้างน้อยด้านกระบวนการพบว่า ทุกหัวข้อในการประเมินด้านกระบวนการ ทั้ง
ทางด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา ระดับเกณฑ์การ
ประเมินอยู่ในระดับการจัดการเรียนการสอนทีม่ ีการแนะนํา ชี้แจงวัตถุประสงค์และกําหนดกิจกรรม
การเรียนการสอนในแต่ละรายวิชารวมถึงสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษาและนักศึกษามี
ความเหมาะสมในระดับมาก ด้านผลผลิต และคุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษา พบว่า ผลผลิตที่
ได้ค่อนข้างมีคุณภาพ สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ นําความรู้ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไป
ประยุกต์ใช้ในการทํางานประกอบอาชีพและการวิจัยได้ มีเพียงบางหัวข้อที่ผู้สําเร็จการศึกษาให้
เกณฑ์อยู่ในระดับปานกลาง โดยจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกั บการนํ าความรู้จากผลงานวิจัย ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และการบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่
ศึกษาร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. การประเมินผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ โดย
ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นของผู้สําเร็จการศึกษา
จากการส่งแบบสอบถามไปผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามปีการศึกษา 2557 จํานวน 16 คน
มี ผู้ ส่ ง แบบสอบถามกลั บ จํ า นวน 5 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 31.25 โดยผู้ ต อบแบบสอบถามเป็ น
ผู้อํานวยการ ร้อยละ 20 ผู้จัดการ ร้อยละ 40 รองผู้จัดการ ร้อยละ 20 และอื่นๆ ร้อยละ 20 จาก
ข้อมูลพบว่า ผู้สําเร็จการศึกษา ประกอบอาชีพในหน่วยงานราชการ ร้อยละ 40 องค์กรเอกชน ร้อย
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ซึ่งอยู่ในระดับดี โดยคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ด้านความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการตามลักษณะงานในสาขา มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ด้านทักษะทางปัญญา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ซึ่งทุกด้านบัณฑิตถูก
ประเมินอยู่ในระดับดี
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โดยนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา
1. เพศ
ชาย ร้อยละ 28.12
หญิง ร้อยละ 71.88
2. อายุ
ช่วงอายุระหว่าง 20-22 ปี ร้อยละ 100
3. ชั้นปีที่กําลังศึกษาอยู่
ชั้นปีที่ 3
ร้อยละ 28.12
ชั้นปีที่ 2
ร้อยละ 34.38 ชั้นปีที่ 1
ร้อยละ 37.50
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร
หัวข้อในการประเมิน
ด้านบริบทของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(1) สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
(2) เหมาะสมกับหลักสูตร
(3) สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง
(4) ส่ ง เสริ ม ผู้ เ รี ย นให้ มี พั ฒ นาการตามคุ ณ ลั ก ษณะของ
ผู้สําเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 5 ด้าน คือ ความรู้ คุณธรรม
จริยธรรม ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงสร้างของหลักสูตร
(1) เหมาะสมกับหลักสูตร
(2) เหมาะสมกับจํานวนหน่วยกิต
(3) เหมาะสมกั บ การจั ด หมวดวิ ช าสั ม พั น ธ์ แ ละวิ ช าเฉพาะ
(วิชาเอกบังคับ เอกเลือก)
เนื้อหาวิชาหลักสูตร
(1) ครอบคลุมกับหลักสูตร
(2) ความเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมที่จะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณลักษณะผู้สําเร็จการศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
(3) สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน
(4) ตรงตามความต้องการของผู้เรียน

ดีมาก ดี
(5) (4)

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง น้อย น้อยมาก
(3)
(2)
(1)

ค่าเฉลี่ย

15
18
17
18

17
14
14
14

0
0
1
0

0
0
0
0

0
0
0
0

4.47
4.56
4.50
4.56

16
17
18

16
15
14

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4.50
4.53
4.56

14
15

15
17

3
0

0
0

0
0

4.34
4.47

13
15

19
17

0
0

0
0

0
0

4.41
4.47
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หัวข้อในการประเมิน
ด้านปัจจัยเบื้องต้น
(1) ความเหมาะสมของอาคารสถานที่เรียน
(2) ความเพียงพอและคุณภาพสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน
(3) ความเพียงพอและคุณภาพของแหล่งวิทยาการที่ส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอน
(4) ความเพียงพอและความพร้อมของหนังสือ/ตํารางานวิจัยที่
ใช้ในการค้นคว้า
(5) ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา
ในหลักสูตร
(6) ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
ด้านกระบวนการ
1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
(1) มีการแนะนํา ชี้แจงวัตถุประสงค์ และกําหนดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
(2) มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับเนื้อหาวิชา
(3) มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นมี
พั ฒ นาการตาม คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาที่ พึ ง
ประสงค์ 5 ด้าน
(4) มีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายในแต่
ละรายวิชา
(5) มี ก ารจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอน เช่ น
ปฐมนิเทศ การศึกษาดูงาน เป็นต้น
(6) มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัด การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
(7) ความเหมาะสมของสั ม พั น ธภาพระหว่ า งอาจารย์ แ ละ
นักศึกษา
2.การวัดและประเมินผลการศึกษา
(1) มีการชี้แจงเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชา
ให้ทราบ
(2) ความเหมาะสมของวิธีการวัดและประเมินผล

ดีมาก ดี
(5) (4)

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง น้อย น้อยมาก
(3)
(2)
(1)

ค่าเฉลี่ย

15
12
12

17
20
16

0
0
4

0
0
0

0
0
0

4.47
4.38
4.25

12

16

4

0

0

4.25

20

12

0

0

0

4.63

18

14

0

0

0

4.56

15

17

0

0

0

4.47

14

15

3

0

0

4.34

15

17

0

0

0

4.47

14

15

3

0

0

4.34

20

12

0

0

0

4.63

18

14

0

0

0

4.56

20

12

0

0

0

4.63

20

12

0

0

0

4.63

18

14

0

0

0

4.56
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ด้านผลผลิต
(1) ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการสําเร็จการศึกษา
(2) ระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการสํ า เร็ จ การศึ ก ษาสอดคล้ อ งกั บ
หลักสูตร
(3) คุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้สําเร็จการศึกษา
(4) คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษา
หลักสูตร
(1) มีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาที่ศึกษา
(2)สามารถนําความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปประยุกต์ใช้
ในการทํางานประกอบอาชีพ และการวิจัย
(3) สามารถนํ า ความรู้ จ ากผลงานวิ จั ย ไปประยุ ก ต์ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
(4) มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึก และความรับผิดชอบต่อ
สังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
(5) มีความเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรและสังคม
และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
(6) สามารถคิด วิเคราะห์ปัญ หาและเสนอแนวทางแก้ ไ ขได้
อย่างเป็นระบบ
(7) สามารถบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาร่วมกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประยุกต์ใช้ใน
งานได้
(8) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
(9) สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
(10) มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(11) สามารถนําเสนอความรู้เชิงวิชาการ และผลงานวิจัยโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(12) ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี นวั ต กรรม
สถานการณ์โลก และ ข้อมูลงานวิจัยทั้งในระดับชาติโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ดีมาก ดี
(5) (4)

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง น้อย น้อยมาก
(3)
(2)
(1)

ค่าเฉลี่ย

20
20

12
12

0
0

0
0

0
0

4.63
4.63

15
18

17
14

0
0

0
0

0
0

4.47
4.56

15
18

17
14

0
0

0
0

0
0

4.47
4.56

16

12

4

0

0

4.38

18

14

0

0

0

4.56

19

13

0

0

0

4.59

15

17

0

0

0

4.47

15

17

0

0

0

4.47

18
18
15
16

14
14
17
12

0
0
0
4

0
0
0
0

0
0
0
0

4.56
4.56
4.47
4.38

15

17

0

0

0

4.47

- 115 ผลการประเมินการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยผูส้ ําเร็จการศึกษา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา
1. เพศ
ชาย ร้อยละ 33.33 หญิง ร้อยละ 66.67
2. อายุ
ช่วงอายุระหว่าง 20-25 ปี ร้อยละ 100
3. ได้งานทําแล้ว ร้อยละ 80.00
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 6.67
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร
หัวข้อในการประเมิน
ด้านบริบทของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(1) สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
(2) เหมาะสมกับหลักสูตร
(3) สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง
(4) ส่ง เสริม ผู้ เ รีย นให้ มี พั ฒ นาการตามคุณ ลั ก ษณะของ
ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาที่ พึ ง ประสงค์ 5 ด้ า น คื อ ความรู้
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงสร้างของหลักสูตร
(1) เหมาะสมกับหลักสูตร
(2) เหมาะสมกับจํานวนหน่วยกิต
(3) เหมาะสมกับการจัดหมวดวิชาสัมพันธ์และวิชาเฉพาะ
(วิชาเอกบังคับ เอกเลือก)
เนื้อหาวิชาหลักสูตร
(1) ครอบคลุมกับหลักสูตร
(2) ความเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมที่จะส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะผู้สําเร็จการศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
(3) สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน
(4) ตรงตามความต้องการของผู้เรียน
ด้านปัจจัยเบื้องต้น
(1) ความเหมาะสมของอาคารสถานที่เรียน
(2) ความเพียงพอและคุณภาพสื่ออุปกรณ์การเรียนการ

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง น้อย น้อยมาก
(3)
(2)
(1)

ดีมาก
(5)

ดี
(4)

ค่าเฉลี่ย

10
12
12
10

15
13
11
15

0
0
2
0

0
0
0
0

0
0
0
0

4.40
4.48
4.40
4.40

10
10
10

12
15
15

3
0
0

0
0
0

0
0
0

4.28
4.40
4.40

12
10

13
15

0
0

0
0

0
0

4.48
4.40

10
12

15
13

0
0

0
0

0
0

4.40
4.48

8
2

10
8

7
15

0
0

0
0

4.04
3.48
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สอน
(3) ความเพี ย งพอและคุ ณ ภาพของแหล่ ง วิ ท ยาการที่
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
(4) ความเพี ย งพอและความพร้ อ มของหนั ง สื อ /ตํ า รา
งานวิจัยที่ใช้ในการค้นคว้า
(5) ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของนักศึกษาก่อนเข้า
ศึกษาในหลักสูตร
(6) ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
ด้านกระบวนการ
1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
(1) มีการแนะนํา ชี้แจงวัตถุประสงค์ และกําหนดกิจกรรม
การเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
(2) มี วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ หมาะสมและ
สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
(3) มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นมี
พั ฒ นาการตาม คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาที่ พึ ง
ประสงค์ 5 ด้าน
(4) มีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายใน
แต่ละรายวิชา
(5) มี ก ารจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอน เช่ น
ปฐมนิเทศ การศึกษาดูงาน เป็นต้น
(6) มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
(7) ความเหมาะสมของสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษา
2.การวัดและประเมินผลการศึกษา
(1) มี ก ารชี้ แ จงเกณฑ์ ก ารวั ด และประเมิ น ผลในแต่ ล ะ
รายวิชาให้ทราบ
(2) ความเหมาะสมของวิธีการวัดและประเมินผล
ด้านผลผลิต
(1) ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการสํ า เร็ จ
การศึกษา

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง น้อย น้อยมาก
(3)
(2)
(1)

ดีมาก
(5)

ดี
(4)

ค่าเฉลี่ย

2

8

15

0

0

3.48

2

6

17

0

0

3.40

15

10

0

0

0

4.60

18

7

0

0

0

4.72

15

10

0

0

0

4.60

17

8

0

0

0

4.68

15

10

0

0

0

4.60

17

8

0

0

0

4.68

20

5

0

0

0

4.80

17

8

0

0

0

4.68

20

5

0

0

0

4.80

17

8

0

0

0

4.68

15

10

0

0

0

4.60

17

8

0

0

0

4.68
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(2) ระยะเวลาที่ใช้ในการสําเร็จการศึกษาสอดคล้องกับ
หลักสูตร
(3) คุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้สําเร็จการศึกษา
(4) คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ จาก
การศึกษาหลักสูตร
(1) มีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาที่ศึกษา
(2)สามารถนํ า ความรู้ ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในการทํางานประกอบอาชีพ และการวิจัย
(3) สามารถนําความรู้จากผลงานวิจัยไปประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
(4) มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึก และความรับผิดชอบ
ต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
(5) มีความเคารพกฎระเบียบ ข้อบัง คับ ขององค์ก รและ
สังคม และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
(6) สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขได้
อย่างเป็นระบบ
(7) สามารถบู ร ณาการองค์ ค วามรู้ ใ นสาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษา
ร่ ว มกั บ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และสาขาอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ
ประยุกต์ใช้ในงานได้
(8) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
(9) สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
(10) มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(11) สามารถนําเสนอความรู้เชิงวิชาการ และผลงานวิจัย
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(12) ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี นวั ต กรรม
สถานการณ์โลก และ ข้อมูลงานวิจัยทั้งในระดับชาติโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง น้อย น้อยมาก
(3)
(2)
(1)
0
0
0

ดีมาก
(5)
15

ดี
(4)
10

ค่าเฉลี่ย

15
12

10
13

0
0

0
0

0
0

4.60
4.48

12
12

13
13

0
0

0
0

0
0

4.48
4.48

10

15

0

0

0

4.40

17

8

0

0

0

4.68

17

8

0

0

0

4.68

12

13

0

0

0

4.48

10

15

0

0

0

4.40

17
17
12
12

8
8
13
13

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

4.68
4.68
4.48
4.48

10

15

0

0

0

4.40

4.60

- 118 ตอนที่ 2 ตัวอย่างแบบสอบถาม
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโปรดตอบแบบสอบถามทุก
ข้อตามความคิดเห็นของท่าน เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลที่จะนําไปใช้ในการนําเสนอเพื่อปรับปรุง
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษา แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3
ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
( ) น้อยกว่า 19 ปี
( ) 20 ปี
( ) 21 ปี
( ) มากกว่า 21 ปี
3. ชั้นปีที่กําลังศึกษาอยู่
( ) ชั้นปีที่ 1
( ) ชั้นปีที่ 2 ( ) ชั้นปีที่ 3
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมายในช่องระดับความคิดเห็นให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
มากที่สุด
หัวข้อในการประเมิน

ด้านบริบทของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(1) สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
(2) เหมาะสมกับหลักสูตร
(3) สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง

ระดับความคิดเห็น
ดีมาก ดี(4) ปาน น้อย
(5)
กลาง (2)
(3)

น้อย
มาก
(1)
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(4) ส่งเสริมผู้เรียนให้มีพัฒนาการตามคุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาที่พึง
ประสงค์ 5 ด้ า น คื อ ความรู้ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ทั ก ษะทางปั ญ ญา ทั ก ษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงสร้างของหลักสูตร
(1) เหมาะสมกับหลักสูตร
(2) เหมาะสมกับจํานวนหน่วยกิต
(3) เหมาะสมกับการจัดหมวดวิชาสัมพันธ์และวิชาเฉพาะ (วิชาเอกบังคับ เอก
เลือก)
เนื้อหาวิชาหลักสูตร
(1) ครอบคลุมกับหลักสูตร
(2) ความเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้สําเร็จการศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(3) สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน
(4) ตรงตามความต้องการของผู้เรียน
ด้านปัจจัยเบื้องต้น
(1) ความเหมาะสมของอาคารสถานที่เรียน
(2) ความเพียงพอและคุณภาพสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน
(3) ความเพี ย งพอและคุ ณ ภาพของแหล่ ง วิ ท ยาการที่ ส่ ง เสริ ม การจั ด
การเรียนการสอน
(4) ความเพี ย งพอและความพร้ อ มของหนั ง สื อ /ตํ า รางานวิ จั ย ที่ ใ ช้ ใ น
การค้นคว้า
(5) ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร
(6) ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
ด้านกระบวนการ
1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
(1) มี ก ารแนะนํ า ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ และกํ า หนดกิ จ กรรมการเรี ย น
การสอนในแต่ละรายวิชา
(2) มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
(3) มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการตาม คุณลักษณะ

ระดับความคิดเห็น
ดีมาก ดี(4) ปาน น้อย
(5)
กลาง (2)
(3)

น้อย
มาก
(1)
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ของผู้สําเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 5 ด้าน
(4) มีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายในแต่ละรายวิชา
(5) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน เช่น ปฐมนิเทศ การศึกษาดูงาน
เป็นต้น
(6) มี ก ารเปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การจั ด กิ จ กรรม
การเรียนการสอน
(7) ความเหมาะสมของสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
2.การวัดและประเมินผลการศึกษา
(1) มีการชี้แจงเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ทราบ
(2) ความเหมาะสมของวิธีการวัดและประเมินผล
ด้านผลผลิต
(1) ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการสําเร็จการศึกษา
(2) ระยะเวลาที่ใช้ในการสําเร็จการศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตร
(3) คุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้สําเร็จการศึกษา
(4) คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาหลักสูตร
(1) มีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาที่ศึกษา
( 2 ) ส า ม า ร ถ นํ า ค ว า ม รู้ ทั้ ง ภ า ค ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
การทํางานประกอบอาชีพ และการวิจัย
(3) สามารถนําความรู้จากผลงานวิจัยไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์และพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น
(4) มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จิ ต สํ า นึ ก และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
(5) มีความเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรและสังคม และยอมรับฟั ง
ความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
(6) สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่างเป็นระบบ
(7) สามารถบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประยุกต์ใช้ในงานได้
(8) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
(9) สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
(10) มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ระดับความคิดเห็น
ดีมาก ดี(4) ปาน น้อย
(5)
กลาง (2)
(3)

น้อย
มาก
(1)
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ระดับความคิดเห็น
ดีมาก ดี(4) ปาน น้อย
(5)
กลาง (2)
(3)

(11) สามารถนํ า เสนอความรู้ เ ชิ ง วิ ช าการ และผลงานวิ จั ย โดยใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(12) ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี นวั ต กรรม สถานการณ์ โ ลก และ
ข้อมูลงานวิจัยทั้งในระดับชาติโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร
คําชี้แจงท่านมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ในด้านต่างๆ
ต่อไปนี้อย่างไรบ้าง
1. บริบทของหลักสูตรในด้านของวัตถุประสงค์ โครงสร้าง และเนื้อหาวิชาของหลักสูตร
.......................................................................................................................................................
2. ปัจจั ย เบื้ อ งต้น ของหลักสูตรในด้านอาคารสถานที่ สื่ ออุปกรณ์การเรียนการสอน แหล่งวิทยาการ
หนังสือ/ตํารา/งานวิจัยที่ใช้ในการค้นคว้า คุณสมบัติของนักศึกษา และคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
.......................................................................................................................................................
3. การดําเนินการหลักสูตรในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการศึกษา
.......................................................................................................................................................
4. ผลผลิตของหลักสูตรในด้านของระยะเวลาสําเร็จการศึกษา และคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้สําเร็จ
การศึกษา
.......................................................................................................................................................
5. คุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาเมื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
.......................................................................................................................................................
6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในด้านอื่นๆ
.......................................................................................................................................................
ขอขอบคุณอย่างสูงในการให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม

น้อย
มาก
(1)

- 122 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้สําเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
คําชี้แจงแบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความคิดเห็นของ
ท่าน เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลที่จะนําไปใช้ในการนําเสนอเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายในการจัดการศึกษา แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
( ) 20 – 25 ปี
( ) 26 – 30 ปี
( ) 31 – 35 ปี
( ) มากกว่า 35 ปี
3. สถานภาพการทํางานในปัจจุบัน
( ) ทํางานแล้ว
( ) ยังไม่ได้ทํางาน
( ) กําลังศึกษาต่อ
4. อาชีพที่ท่านทําในปัจจุบัน
ตําแหน่งงาน............................................................ลักษณะงาน..........................................................
ชื่อหน่วยงาน.................................................................................
ประเภทหน่วยงาน
( ) ราชการ
( ) รัฐวิสาหกิจ
( ) เอกชน
( ) ธุรกิจส่วนตัว
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)......................................................
5. งานที่ท่านทําในปัจจุบันใช้ความรู้และคุณวุฒิที่ได้รับจากการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
( ) ใช้
( ) ไม่ใช้ เพราะ......................................
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมายในช่องระดับความคิดเห็นให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับความคิดเห็น
หัวข้อในการประเมิน
ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยมาก
(5) (4)
(3)
(2)
(1)
ด้านบริบทของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(1) สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
(2) เหมาะสมกับหลักสูตร
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(3) สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง
(4) ส่งเสริมผู้เรียนให้มีพัฒนาการตามคุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาที่
พึงประสงค์ 5 ด้าน คือ ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ แ ล ะ ทั ก ษ ะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงสร้างของหลักสูตร
(1) เหมาะสมกับหลักสูตร
(2) เหมาะสมกับจํานวนหน่วยกิต
(3) เหมาะสมกับการจัดหมวดวิชาสัมพันธ์และวิชาเฉพาะ (วิชาเอกบังคับ
เอกเลือก)
เนื้อหาวิชาหลักสูตร
(1) ครอบคลุมกับหลักสูตร
(2) ความเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้สําเร็จการศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(3) สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน
(4) ตรงตามความต้องการของผู้เรียน
ด้านปัจจัยเบื้องต้น
(1) ความเหมาะสมของอาคารสถานที่เรียน
(2) ความเพียงพอและคุณภาพสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน
(3) ความเพี ย งพอและคุ ณ ภาพของแหล่ ง วิ ท ยาการที่ ส่ ง เสริ ม การจั ด
การเรียนการสอน
(4) ความเพี ย งพอและความพร้ อ มของหนั ง สื อ /ตํ า รางานวิ จั ย ที่ ใ ช้ ใ น
การค้นคว้า
(5) ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร
(6) ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
ด้านกระบวนการ
1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
(1) มี ก ารแนะนํ า ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ และกํ า หนดกิ จ กรรมการเรี ย น
การสอนในแต่ละรายวิชา
(2) มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
(3) มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นมี พั ฒ นาการตาม
คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 5 ด้าน

ดีมาก ดี
(5) (4)

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง น้อย น้อยมาก
(3)
(2)
(1)
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(4) มีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายในแต่ละรายวิชา
(5) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน เช่น ปฐมนิเทศ การศึกษา
ดูงาน เป็นต้น
(6) มี ก ารเปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การจั ด กิ จ กรรม
การเรียนการสอน
(7) ความเหมาะสมของสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
2.การวัดและประเมินผลการศึกษา
(1) มีการชี้แจงเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ทราบ
(2) ความเหมาะสมของวิธีการวัดและประเมินผล
ด้านผลผลิต
(1) ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการสําเร็จการศึกษา
(2) ระยะเวลาที่ใช้ในการสําเร็จการศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตร
(3) คุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้สําเร็จการศึกษา
(4) คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาสอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
หลักสูตร
คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาหลักสูตร
(1) มีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาที่ศึกษา
(2) สามารถนํ า ความรู้ ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
การทํางานประกอบอาชีพ และการวิจัย
(3) สามารถนํ า ความรู้ จ ากผลงานวิ จั ย ไปประยุ ก ต์ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์แ ละ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น
(4) มีคุณธรรม จริยธรรม จิต สํา นึ ก และความรับผิดชอบต่อสัง คมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
(5) มีความเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรและสังคม และยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
(6) สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่างเป็นระบบ
(7) สามารถบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาร่วมกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประยุกต์ใช้ในงานได้
(8) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
(9) สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
(10) มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(11) สามารถนําเสนอความรู้เชิงวิชาการ และผลงานวิจัยโดยใช้เทคโนโลยี

ดีมาก ดี
(5) (4)

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง น้อย น้อยมาก
(3)
(2)
(1)
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ดีมาก ดี
(5) (4)

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง น้อย น้อยมาก
(3)
(2)
(1)

สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(12) ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม สถานการณ์โลก และ
ข้อมูลงานวิจัยทั้งในระดับชาติโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร
คําชี้แจงท่านมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ในด้านต่างๆ
ต่อไปนี้อย่างไรบ้าง
1. บริบทของหลักสูตรในด้านของวัตถุประสงค์ โครงสร้าง และเนื้อหาวิชาของหลักสูตร
...............................................................................................................................................................
2. ปั จจั ย เบื้ อ งต้น ของหลักสูตรในด้านอาคารสถานที่ สื่ ออุปกรณ์การเรียนการสอน แหล่งวิทยาการ
หนังสือ/ตํารา/งานวิจัยที่ใช้ในการค้นคว้า คุณสมบัติของนักศึกษา และคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
...............................................................................................................................................................
3. การดําเนินการหลักสูตรในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการศึกษา
...............................................................................................................................................................
4. ผลผลิตของหลักสูตรในด้านของระยะเวลาสําเร็จการศึกษา และคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้สําเร็จ
การศึกษา
...............................................................................................................................................................
5. คุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาเมื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
...............................................................................................................................................................
6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในด้านอื่นๆ
...............................................................................................................................................................
ขอขอบคุณอย่างสูงในการให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม

- 126 -

ภาคผนวก ค

- 127 -

พิมพ์สําเนา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2549

เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยสอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 รวมทั้งมีมาตรฐานและ
คุณภาพสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใน
คราวประชุมครั้งที่ 19 (3/2549) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว่ า "ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม ว่ า ด้ ว ยการจั ด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549"
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับสําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
ข้ อ 3 บรรดา ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ คํ า สั่ ง และประกาศอื่ น ใดในส่ ว นที่ กํ า หนดไว้ แ ล้ ว ใน
ข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
การตี ค วาม การวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หา อธิ ก ารบดี จ ะขอความเห็ น ชอบจากสภาวิ ช าการเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาก็ได้
ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“คณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนราชการตาม
กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“คณะกรรมการประจําคณะหรือวิ ทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการ
ประจําคณะหรือวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

- 128 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“คณบดี ” หมายความว่ า คณบดี ค ณะหรื อ วิ ท ยาลั ย ที่ เ ป็ น ส่ ว นราชการตาม
กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา
เกี่ยว กับการศึกษาของนักศึกษา โดยคําแนะนําของคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย
“ปีการศึกษา” หมายความว่าระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1มิถุนายนของปีหนึ่งถึงวันที่
31 พฤษภาคมของปีถัดไปเป็นหนึ่งปีการศึกษา
“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่าภาคการศึกษาในระบบทวิภาค โดย 1 ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
15สัปดาห์
“ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน” หมายความว่า ภาคการศึกษาในระบบไตรภาคโดย
1ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน 1 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน มีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์
หมวด 1
การรับเข้าศึกษา
ข้อ 6 คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษา
สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
จะต้ อ งสํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา หรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าการศึ ก ษาชั้ น สู ง หรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เทียบเท่า
ข้อ 7 การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกเป็นนักศึกษา
7.1 มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า เข้ า เป็ น นั ก ศึ ก ษาเป็ น คราวๆไป ตามประกาศและรายละเอี ย ดที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
7.2 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ที่ได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
หรือผู้ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาหนึ่ง
สาขาวิชาใดของมหาวิทยาลัยตามระเบียบหรือเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสาขาวิชานั้นๆ
7.3 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกนักศึกษาจากสถาบัน อุดมศึกษา
อื่นเพื่อเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 2 ตามความต้องการของคณะและสาขาวิชา
ข้อ 8 ประเภทของนักศึกษา
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มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรี
8.2 นักศึกษาไม่เต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6 ซึ่ง
มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีในหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา
8.3 นักศึกษาสมทบ หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียนและ/
หรือทําการวิจัย โดยไม่มีสิทธิรับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย
ข้อ 9 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
9.1 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นว่ามีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย
9.2 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
9.2.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 6
9.2.2 ได้ ศึ ก ษาอยู่ ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาซึ่ ง มี วิ ท ยฐานะเที ย บเท่ า
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา
9.2.3 มีผลการเรียนจากสถาบันเดิมโดยมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 2.00 และมีรายวิชาที่ได้เรียนมาแล้วจากสถาบันเดิม เทียบได้กับรายวิชาในมหาวิทยาลัย ตาม
แผนการศึกษาของสาขาวิชาที่จะรับโอนมาได้เป็นหน่วยกิตสะสม ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และมีค่า
ลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยของรายวิชาที่เทียบโอนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2.50 สําหรับระยะเวลาการศึกษา
ต้องไม่เกิน 2 เท่าของแผนการศึกษา โดยนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
จากสถาบั นเดิม ทั้งนี้ จะต้องมี จํานวนหน่วยกิตที่เรียนในมหาวิทยาลัยไม่ น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ
จํานวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดของหลักสูตร
9.3 การขอโอนมาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
9.3.1 ยื่นคําร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบที่กําหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัย
ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนเปิดปีการศึกษา
9.3.2 ติดต่อขอให้สถาบันเดิมจัดส่งระเบียนผลการเรียน และรายละเอียด
เนื้อหารายวิชาที่ได้เรียนไปแล้วมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง
9.4 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนโดยความเห็นชอบของคณะ สาขาวิชา และ/
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 10 การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 11 การศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
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อุดมศึกษาอื่นที่เทียบเท่า อาจขอเข้าศึกษาต่อเพื่อปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้
11.2 การแสดงความจํานงขอเข้าศึกษาต้องยื่นคําร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบที่
กําหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนเปิดปีการศึกษา
11.3 การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับเข้าโดยความเห็นชอบของคณะ
สาขาวิชา และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
11.4 การเทียบโอนหน่วยกิต
11.4.1รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วทั้งหมดในปริญญาเดิม จะได้รับพิจารณา
เทียบโอน เพื่อใช้ในแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ รายวิชาที่โอนหน่วยกิตไม่ได้ให้ตัดออก
11.4.2 การเทียบโอนหน่วยกิตให้นําความตามข้อ 10 มาใช้โดยอนุโลม
11.5 นั ก ศึ ก ษาอาจขอศึ ก ษาในหลั ก สู ต รควบ 2 ปริ ญ ญาได้ ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 12 การรายงานตัวเป็นนักศึกษา
12.1 ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและผู้ที่ได้รับคัดเลือกตามข้อ 7 ข้อ 9 และข้อ 11 ไป
รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกําหนด พร้อมด้วยหลักฐาน
ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ทราบ
12.2 ผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวภายใน 10 วัน นับจากวันที่กําหนดให้รายงานตัวจะถือว่า
สละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา
หมวด 2
การจัดการศึกษา
ข้อ 13 ระบบการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็น 3 รูปแบบ คือ
การศึกษาในระบบ ประกอบด้วย การศึกษาภาคปกติ และการศึกษาเพื่อปวงชน การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดระบบการศึกษาดังนี้
13.1 การศึกษาในระบบ ประกอบด้วย
13.1.1 การศึกษาภาคปกติ เป็นการจัดการศึกษาในเวลาราชการ ใช้ระบบ
ทวิภาค โดย 1ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า 15 สั ป ดาห์ มหาวิ ท ยาลั ย อาจจั ด ให้ มี ก ารศึ ก ษาภาคฤดู ร้ อ นด้ ว ยก็ ไ ด้ ภาค
การศึกษาฤดูร้อนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยกําหนดจํานวนชั่วโมงเรียน และ
จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาเป็นสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ หรืออาจเทียบ
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ชั่วโมงเรียนและจํานวนหน่วยกิตของรายวิชารวมใน 1 ภาคการศึกษาปกติโดยประมาณ
กรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใดประกอบด้วยรายวิชาที่จําเป็นต้องเปิดสอนใน
ภาคฤดูร้อน เพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามหรือกรณีศึกษา
เฉพาะ การบริหารจัดการรายวิชานั้นให้ถือเสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาคการศึกษาปกติ
13.1.2 การศึกษาเพื่อปวงชน เป็นการจัดการศึกษานอกเวลาราชการ ใช้
ระบบไตรภาค โดย 1ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน 1 ภาคการศึกษาเพื่อ
ปวงชนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ โดยกําหนดจํานวนชั่วโมงและจํานวนหน่วยกิต
ของรายวิชาเป็นสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติหรืออาจเทียบจํานวนชั่วโมงและ
จํานวนหน่วยกิตของรายวิชารวมกันใน 3 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชนเท่ากับจํานวนชั่วโมงเรียนและ
จํานวนหน่วยกิตของรายวิชารวมใน 2 ภาคการศึกษาปกติโดยประมาณ
13.2 การศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกําหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็น
เงื่อนไขสําคัญของการศึกษาสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม ซึ่งรายละเอียดให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
13.3 การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย เป็ น การศึ ก ษาที่ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ ด้ ว ย
ตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้ อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์
สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่นๆ สําหรับจํานวนหน่วยกิต และปริมาณการเรียนรู้
ของแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 14 หลักสูตรสาขาวิชา โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาประกอบด้วย หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรีโดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิต ของแต่ละ
หมวดวิชา ดังนี้
14.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่าง
กว้ า งขวาง มี โ ลกทั ศ น์ ที่ ก ว้ า งไกล มี ค วามเข้ า ใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้ อื่ น และสั ง คม เป็ น ผู้ ใ ฝ่ รู้
สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาและการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม
ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิต และดํารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี
มหาวิทยาลัย อาจจัดวิชาศึกษาทั่วไป ในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชา หรือลักษณะ
บู ร ณาการใดๆก็ ไ ด้ โ ดยผสมผสานเนื้ อ หาวิ ช าที่ ค รอบคลุ ม สาระของกลุ่ ม วิ ช าสั ง คมศาสตร์
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วัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับการ
ยกเว้นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญาทั้งนี้
จํานวนหน่วยกิต ของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติม
ในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
14.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและ
วิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม
ดังนี้
14.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
14.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า 114หน่วยกิต
14.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่
หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และวิชาโท
ต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ซึ่งจะต้องเลือกสาขาวิชาอื่นในกลุ่มวิชาที่กําหนดใน
หลักสูตร
กรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ ต้องเพิ่มจํานวนหน่วยกิตของวิชาเอกที่
สองอีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต
14.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึ งวิชาที่ให้ผู้เรี ยนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่
ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาใดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรีให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถวัดมาตรฐานได้
ทั้งนี้นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ
เป็นไปตามเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเทียบโอนตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 15 การกําหนดรายวิชา เพื่อความเป็นสากลทางการอุดมศึกษา รายวิชา (Course) ใน
แต่และกลุ่มวิชา ประกอบด้วย เลขประจํารายวิชา (Course Number) ชื่อรายวิชา (Course Name)
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ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ดังนี้
15.1 เลขประจํารายวิชา แต่ละรายวิชาประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นอักษรย่อ
ของกลุ่มวิชาจํานวนไม่เกิน 4ตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และส่วนที่สองเป็นตัวเลข 3
หลัก ซึ่งตัวเลขหลักร้อยหรือตัวเลขแรกหมายถึงรายวิชาสําหรับชั้นปี หลักสิบหรือตัวเลขที่สอง
หมายถึงรายวิชาในกลุ่มวิชาเดียวกัน และหลักหน่วยหรือตัวเลขที่สามหมายถึงรายวิชาในกลุ่มวิชา
เดียวกันที่มีความสัมพันธ์เรียงตามเนื้อหา ตัวอักษรของกลุ่มวิชาใดๆ ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
15.2 ชื่อรายวิชา เป็นชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ให้ความหมายของรายวิชา
นั้นในกรณีที่ชื่อเหมือนกันให้ใส่หมายเลขต่อท้ายชื่อ ซึ่งแสดงถึงว่าในรายวิชานั้นมีเนื้อหารายวิชา
สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน
15.3 จํานวนหน่วยกิต จํานวนชั่วโมงบรรยาย จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจํานวน
ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง ให้กําหนดเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 16
จํานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองให้คิด 1หน่วยกิตภาคทฤษฎีเท่ากับ 2 ชั่วโมงศึกษา
ด้วยตนเอง และ 1หน่วยกิตภาคปฏิบัติเท่ากับ 1ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง
ข้อ 16 การคิดหน่วยกิต มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตของรายวิชาในการจัดการศึกษา
จํานวนหน่วยกิตบ่งถึงเชิงปริมาณเนื้อหาการสอนการเรียนและระยะเวลาเป็นชั่วโมงที่ใช้ของแต่ละ
รายวิชา โดยให้ถือเกณฑ์ ดังนี้
16.1 รายวิ ช าภาคทฤษฎี ที่ ใ ช้ เ วลาบรรยายหรื อ อภิ ป รายปั ญ หาไม่ น้ อ ยกว่ า 15
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1หน่วยกิตระบบทวิภาค
16.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
16.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
16.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลา
ทําโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วย
กิต ระบบทวิภาค
ข้อ 17 จํานวนหน่วยกิต และระยะเวลาการศึกษา
17.1หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
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กิตใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปี
การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
17.3หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (ต่ อ เนื่ อ ง) ให้ มี จํ า นวนหน่ ว ยกิ ต รวมไม่ น้ อ ยกว่ า 72
หน่วยกิตใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน 6 ปี
การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี 4
ปี และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีน้ันๆ โดยครบถ้วนและให้
ระบุคําว่า “ต่อเนือ่ ง” ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร
ทั้งนี้ ให้นับเวลาศึกษาจากวันทีเ่ ปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น
ข้ อ 18 การลงทะเบี ย น มหาวิ ท ยาลั ย จะจั ด ให้ มี ก ารลงทะเบี ย นรายวิ ช าในแต่ ล ะภาค
การศึกษาโดยคณะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทําหน้าที่แนะนําและให้คําปรึกษา ตลอดจน
แนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา และเป็นไปตามเอกัตภาพของแต่ละบุคคล และ
ให้นักศึกษาถือปฏิบัติตามข้อกําหนด ดังต่อไปนี้
18.1 การลงทะเบียนรายวิชา ให้ดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยหาก
นักศึกษามาลงทะเบียนรายวิชาหลังวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะต้องถูกปรับตามระเบียบว่าด้วย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
18.2 การลงทะเบียนรายวิชาหลังกําหนด ให้กระทําได้ ภายในระยะเวลาของการ
เพิ่ม-ถอนรายวิชา หากพ้นกําหนดนี้ มหาวิทยาลัยจะยกเลิกสิทธิ์การลงทะเบียนรายวิชาในภาค
การศึกษานั้น
18.3 รายวิชาใดที่เคยได้ลําดับขั้น C หรือสูงกว่า จะลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้ําอีก
ไม่ได้
18.4 การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชําระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อม
ทั้งยื่นหลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาต่อมหาวิทยาลัยแล้ว
18.5 รายวิชาใดที่ได้รับอักษร I หรือ P นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้ํา
อีก
18.6 การลงทะเบี ย นรายวิ ช าในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาปกติ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ ง
ลงทะเบียนรายวิชา ไม่น้อยกว่า9หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต
ในภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่
เต็มเวลา
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ให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติ
ในกรณีที่นักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเกินกว่า 22 หน่วยกิต
ในภาคการศึกษาปกติ หรือเกินกว่า 10 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน ให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติ
สําหรั บการลงทะเบียนรายวิ ชาสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาปกติ ให้มีจํานวน
หน่วยกิต ลงทะเบียนตามที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชานั้น
18.8 การลงทะเบี ย นที่ ผิ ด เงื่ อ นไข ให้ ถื อ ว่ า การลงทะเบี ย นนั้ น เป็ น โมฆะ และ
รายวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษร W
18.9 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใดๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ได้หากอาจารย์ผู้สอน และคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรและได้
ยื่นหลักฐานนั้นต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องชําระค่าหน่วยกิตรายวิชานั้น ตามระเบียบว่า
ด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา และนักศึกษาจะได้รับอักษร V
หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนขอรับอักษร V แล้วประสงค์จะเปลี่ยนแปลง เพื่อ
ขอรับการวัดและประเมินผลเป็นลําดับขั้น หรืออักษร S หรือ U ให้ปฏิบัติตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
18.10 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใดๆ ก็
ตามจะต้องขอลาพักการศึกษาสําหรับภาคการศึกษานั้น โดยทําหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษา
ต่อคณบดีและจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา
ภายใน 15 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาหากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อ
นักศึกษาผู้น้นั จากทะเบียนนักศึกษา
18.11 อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาที่ถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา กลับเข้า
เป็นนักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อนั้น เป็นระยะเวลาพัก
การศึกษาในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา รวมทั้ง
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่ค้างชําระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา อธิการบดีจะไม่อนุมัติให้กลับเข้าเป็น
นักศึกษาตามวรรคก่อน หากพ้นกํ าหนดเวลาสองปี นับจากวันที่นักศึกษาผู้น้ันถูกถอนชื่อจาก
ทะเบียนนักศึกษา
18.12 ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมี
ข้อตกลงเฉพาะราย อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอน
ในสถาบันอุดม ศึกษาอื่นแทนการลงทะเบียนในมหาวิทยาลัย โดยชําระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้
ข้อ 19 การเพิ่มและการถอนรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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การวัดผลการประเมินผลการศึกษาและการให้สําเร็จการศึกษา
ข้อ 20 การวัดและประเมินผลการศึกษา
20.1 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษาในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน
ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่าหนึง่ ครั้ง เมื่อได้ทําการประเมินผลการศึกษารายวิชาใดเป็นครั้งสุดท้าย
แล้ว ให้ถือว่าการเรียนรายวิชานั้นสิ้นสุดลง
20.2 นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามแผนหรือกําหนดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ์ได้รับ
การวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น
ผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับการประเมินผลตามวรรคแรกจะได้รับลําดับขั้น F หรืออักษร U
20.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบลําดับขั้น และค่าลําดับขั้นในการวัดและประเมินผล
นอกจากรายวิชาที่กําหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U เป็นลําดับขั้น ซึ่งไม่มีค่าลําดับ
ขั้น
20.4 สั ญ ลั ก ษณ์ แ ละความหมายของการวั ด และประเมิ น ผลรายวิ ช าต่ า งๆ ให้
กําหนดดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
A
=
ดีเยี่ยม
(EXCELLENT)
+
B
=
ดีมาก
(VERY GOOD)
B
=
ดี
(GOOD)
+
C
=
ดีพอใช้
(FAIRLY GOOD)
C
=
พอใช้
(FAIR)
D+
=
อ่อน
(POOR)
D
=
อ่อนมาก
(VERY POOR)
F
=
ตก
(FAILED)
S
=
เป็นที่พอใจ
(SATISFACTORY)
U
=
ไม่เป็นที่พอใจ
(UNSATISFACTORY)
I
=
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์
(INCOMPLETE)
P
=
การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (IN PROGRESS)
V
=
ผู้เข้าร่วมศึกษา
(VISITOR)
W
=
การถอนรายวิชา
(WITHDRAWN)
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แสดงผลการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับการประเมินในแต่ละรายวิชา และมีค่าลําดับขั้นดังนี้
ลําดับขั้น A มีค่าลําดับขั้นเป็น
4
ลําดับขั้น B+ มีค่าลําดับขั้นเป็น
3.5
ลําดับขั้น B มีค่าลําดับขั้นเป็น
3
+
ลําดับขั้น C มีค่าลําดับขั้นเป็น
2.5
ลําดับขั้น C มีค่าลําดับขั้นเป็น
2
+
ลําดับขั้น D มีค่าลําดับขั้นเป็น
1.5
ลําดับขั้น D มีค่าลําดับขั้นเป็น
1
ลําดับขั้น F มีค่าลําดับขั้นเป็น
0
20.6 ระบบอักษร S และ U ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้วัดและ
ประเมินผลด้วยอักษร S และ U
20.7 อักษร I เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชานั้น
ให้สําเร็จสมบูรณ์ได้ โดยนักศึกษามีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การให้อักษร I ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผ้สู อน และการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่
นักศึกษาจะต้องดําเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแก้อักษร I ให้สมบูรณ์
ภายใน 30 วันของภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียนนับจากวันเข้าชั้นเรียน หากพ้นกําหนด
ดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I เป็นลําดับขั้น F หรืออักษร U
20.8 อักษร P เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า รายวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่องอยู่ ยัง
ไม่ มี ก ารวั ด และประเมิ น ผลภายในภาคการศึ ก ษาที่ล งทะเบี ย น ทั้ ง นี้ ใ ห้ ใ ช้ เ ฉพาะบางรายวิ ชาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
อักษร P จะถูกเปลี่ยนเมื่อได้รับการวัดและประเมินผลแล้วทั้งนี้ไม่เกินวันสุดท้าย
ของกําหนดการสอบไล่ประจําภาคการศึกษา ภายใน 2 ภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพ้นกําหนด
ดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร P ให้เป็นลําดับขั้น F หรืออักษร U
20.9 อักษร V เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า นักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาในฐานะผู้เข้าร่วม
ศึกษา โดยไม่ต้องเข้ารับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนอาจใช้ดุลยพินิจใน
การเปลี่ยนอักษร V เป็นอักษร W ได้
20.10 อักษร W เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า
20.10.1 นักศึกษาได้ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ 19
20.10.2 การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ ตามข้อ 18.8
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20.9
20.10.4 นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
20.10.5 นักศึกษาลาออกก่อนวันประกาศผลการเรียน
20.10.6 มหาวิทยาลัยอนุมัติให้นักศึกษาถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน อัน
เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรือตาย ภายหลังระยะเวลาตามข้อ 19
20.11 อักษร S, U, I, P, V และ W จะไม่ถูกนํามาคํานวณหาค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย
20.12 การนับหน่วยกิตสะสม
20.12.1 รายวิชาที่นักศึกษาได้ลําดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ อักษร S
เท่านั้น จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชานั้น เป็นหน่วยกิตสะสม
20.12.2 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง โดยมิได้สอบ
ตกในรายวิชานั้น ให้นับหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว และให้นับเฉพาะครั้งสุดท้าย
20.12.3 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่ระบุไว้ว่าเป็นรายวิชาที่เทียบเท่า
กัน ให้นับหน่วยกิตสะสมเฉพาะรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดเท่านั้น
20.13 มหาวิทยาลัยจะคํานวณค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิต และค่าลําดับขั้นของ
รายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน
20.14 ถ้ า นั ก ศึ ก ษาได้ ลํ า ดั บ ขั้ น ในรายวิ ช าใด ไม่ เ ป็ น ไปตามเงื่ อ นไขที่ แ ต่ ล ะหลั ก สู ต ร
สาขาวิชาได้กําหนดไว้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ําอีก จนได้ลําดับขั้นเป็นไปตาม
ความต้องการของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชานั้น
20.15 นักศึกษาที่ได้รับอนุมตั ิจากมหาวิทยาลัยให้ไปศึกษาในสถาบันอุดม ศึกษาอื่นเป็นการ
ชั่วคราว อาจขอโอนหน่วยกิตและผลการเรียนมาประเมินรวมกับผลการเรียนในมหาวิทยาลัย
รายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นนั้น จะต้องมีจํานวน
หน่วยกิตและจํานวนชั่วโมงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่องของ
คุณภาพและมาตรฐาน หากไม่เป็นไปตามนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาและคณะที่นักศึกษา
สังกัด
ข้อ 21 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษาและค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ตําแหน่งโดยไม่ปัดเศษ สําหรับรายวิชาที่ยังมีผล
การเรียนเป็น “I” ไม่นําหน่วยกิตมารวมหารเฉลี่ย การคํานวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้
นําเอาผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมารวมกัน
แล้วหารด้วยผลบวกของจํานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นๆ
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เรียนซ้ํารายวิชานั้นเพื่อใช้เป็นตัวหาร
กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบได้ต่ํากว่า “C” หรือเรียนรายวิชาที่
ระบุไว้ในหลักสูตรที่เทียบเท่า ให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
ครั้งสุดท้ายเท่านั้น
หมวด 4
การลา การย้ายสาขา และการพ้นสภาพ
ข้อ 22 การลา
22.1 การลาป่วย
นักศึกษาผู้ใดที่ป่วย จนไม่สามารถเข้าชั้นเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ยื่นใบลาต่อ
อาจารย์ ผู้ ส อน ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาป่ ว ยติ ด ต่ อ กั น ตั้ ง แต่ 7 วั น ขึ้ น ไป ให้ ยื่ น ใบลาตามแบบของ
มหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ
หรือจากสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุข รับรอง แล้วนําไปขออนุญาตต่ออาจารย์
ผู้สอน
22.2 การลากิจ
นักศึกษาผู้ใดมีกิจจําเป็นไม่สามารถเข้าชั้นเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ยื่นใบลาผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษา แล้วนําไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากไม่สามารถ
ยื่นใบลา ล่วงหน้าได้ ให้ยื่นวันแรกที่เข้าชั้นเรียน
22.3 การลาพักการศึกษา
22.3.1 นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ ดังกรณีต่อไปนี้
(1) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร
(2) ได้ รั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว่ า งประเทศ หรื อ ทุ น อื่ น ใดซึ่ ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
(3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
(4) เมื่อถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
(5) เหตุผลอื่นๆ ที่คณะเห็นสมควร
22.3.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษา ตลอดหนึ่งภาคการศึกษา
ปกติ หรือมากกว่า ให้ยื่นใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัย ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
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การศึ ก ษาปกติ ห รื อ มากกว่ า จะต้องชํา ระค่ า ธรรมเนี ย มเพื่อรัก ษาสถานภาพนัก ศึ ก ษาทุกภาค
การศึกษาปกติ
22.4 การลาออก
นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอลาออกต้องยื่นใบลาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดีแล้ว
เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข้อ 23 การย้ายสาขาวิชา
23.1 การย้ายสาขาวิชาภายในคณะให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น
23.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
23.2.1 นั ก ศึ ก ษาจะขอย้ า ยสาขาวิ ช าไปคณะอื่ น ได้ ต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ ความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีคณะเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษาในสาขาวิชาเดิม
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษาปกติท้งั นี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา
23.2.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะ
นั้น ซึ่งทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
23.2.3 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะที่จะรับย้าย
ไปสังกัดพิจารณาอนุมัติ
23.2.4 การย้ า ยสาขาวิ ช าไปคณะอื่ น จะสมบู ร ณ์ ต่ อ เมื่ อ ได้ ชํ า ระ
ค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา และได้รับการเปลี่ยนรหัสประจําตัวใหม่แล้ว
23.3 เมื่อนักศึกษาได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาที่เคยเรียนมาทั้งหมด จะนํามาคํานวณหา
ค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหม่ด้วย
ข้อ 24 การพ้นสถานภาพนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสถานภาพนักศึกษาด้วยเหตุดังต่อไปนี้
24.1 ตาย
24.2 ลาออก
24.3 โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น
24.4 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดผล ตามข้อ 25
24.5 ไม่มาลงทะเบี ยนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัย กําหนด และมิได้ ลาพัก
การศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ
24.6 ถูกลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา
24.7 มีเวลาศึกษาเกินระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาตามข้อ 26
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ข้อ 25 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดผล
25.1 นักศึกษาภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่
ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
25.1.1 ผลการประเมิ น ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ํ า กว่ า 1.60 เมื่ อ สิ้ น ภาค
การศึกษาปกติที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
25.1.2 ผลการประเมิ น ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ํ า กว่ า 1.80 เมื่ อ สิ้ น ภาค
การศึกษาปกติที่ 4, ที่ 6, ที่ 8, ที่ 10, ที่ 12, และที่ 14 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 4, ที่ 6, ที่ 8, ที่ 10, ที่ 12, ที่ 14, ที่ 16 และที่ 18 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
กรณีหลักสูตร 5 ปี และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 4 และที่ 6 นับตั้งแต่เริม่ เข้าศึกษา กรณีหลักสูตร
(ต่อเนื่อง)
25.1.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด แต่ยังได้รับค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยต่ํากว่า 1.80
25.1.4 ใช้เวลาศึกษาเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี
เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ กรณีหลักสูตร 5 ปี และเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ กรณีเรียนหลักสูตร
(ต่อเนื่อง)
25.2 นักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อ
อยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
25.2.1 ผลการประเมิ น ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ํ า กว่ า 1.60 เมื่ อ สิ้ น ภาค
การศึกษาเพื่อปวงชนที่ 3 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
25.2.2 ผลการประเมิ น ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ํ า กว่ า 1.80 เมื่ อ สิ้ น ภาค
การศึกษาเพื่อปวงชนที่ 6, ที่ 9, ที่ 12, ที่ 15 ,ที่ 18 และที่ 21 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียน
หลักสูตร 4 ปี เมื่อสิ้นภาคการศึกษาเพื่อปวงชนที่ 6, และที่ 9 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษากรณีหลักสูตร
(ต่อเนื่อง)
25.2.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด แต่ยังได้รับค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยต่ํากว่า 1.80
25.2.4 ใช้เวลาศึกษาเกิน 24 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน กรณีเรียนหลักสูตร
4 ปี เกิน 12 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน กรณีเรียนหลักสูตร (ต่อเนื่อง)
25.3 การให้โอกาสเรียนในระยะทดลองดูความสามารถ (Probation) ในกรณี
ที่นักศึกษาคนใดมีผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 หรือ
ต่ํากว่า 1.80 ในภาคการศึกษาที่ 4 หรือที่ 6 หรือภาคการศึกษาใดที่มีผลให้นักศึกษาผู้น้ันพ้นจาก
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ทางการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย อาจพิ จ ารณาให้ โ อกาสนั ก ศึ ก ษาผู้ น้ั น ได้ ท ดลองเรี ย น
รายวิชาใหม่เพิ่มเติมเพื่อที่จะสามารถทําคะแนนเฉลี่ยสะสมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด
โดยอาจให้โอกาสนักศึกษาเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนหรือภาคการศึกษาถัดไป จํานวนวิชาและ
จํานวนหน่วยกิต ที่จะเรียนเพิ่มให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี
25.4 การเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อทําค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง
2.00 กรณีที่นักศึกษาเรียนได้จํานวนหน่วยกิตครบตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ย สะสมไม่ต่ํา กว่ า 1.80 แต่ ไ ม่ถึ ง 2.00 ให้ นัก ศึ ก ษาเรี ย นรายวิ ชาเพิ่ มเพื่อทํ าค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กําหนดตามข้อ 17 จึงจะถือว่านักศึกษาผู้
นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อของผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
25.5 นักศึกษาทุจริตในการสอบ นักศึกษาที่ทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบ
รายวิชาใด ให้นักศึกษาผู้น้ันได้รับผลการเรียนในรายวิชานั้นเป็น “F” และให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
โทษตามวินัยนักศึกษา
หมวด 5
การเสนอให้สําเร็จการศึกษา
ข้อ 26 ระยะเวลาสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องมีระยะเวลาศึกษา
ดังนี้
26.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 9 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน และไม่ก่อน 14 ภาค
การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
26.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 12 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน และไม่ก่อน 17
ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
26.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษา
ปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน และไม่ก่อน 8
ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
ข้อ 27 เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาผู้ที่สําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
27.1 มีความประพฤติดี
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กําหนด ของสาขาวิชานั้น
27.3 ได้ ค่า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมตลอดหลั ก สู ต รไม่ ต่ํ า กว่ า 2.00 และได้ ค่ า
ลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยในวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 2.00 ด้วย
27.4 มีระยะเวลาสําเร็จศึกษาตามข้อ 26
การเสนอสํ า เร็ จ การศึ ก ษา ให้ นั ก ศึ ก ษาในภาคการศึ ก ษาสุ ด ท้ า ยที่ จ ะสํ า เร็ จ
การศึกษาตามหลักสูตรดําเนินการขอสําเร็จการศึกษาตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด กรณีที่
นักศึกษาผู้ใดไม่ประสงค์จะขอสําเร็จการศึกษาด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด มหาวิทยาลัยอาจพิจารณา
อนุมั ติ คํา ขอเป็น กรณี พิ เ ศษก็ไ ด้ ท้ั ง นี้ จะต้ อ งไม่ ขัด หรื อ แย้ ง กับ เกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต รระดั บ
ปริญญาตรี
ข้อ 28 เกณฑ์การให้ผ้สู ําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม ผู้สําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ว่าด้วยการให้ผ้สู ําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและปริญญา
ตรีเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ. 2549
หมวด 6
การให้เหรียญรางวัลแก่ผู้เรียนดี
ข้อ 29 การให้รางวัลแก่ผู้เรียนดีให้คณะเสนอชื่อนักศึกษาภาคการศึกษาปกติที่เรียนดีต่อ
มหาวิทยาลัย เพื่อขอรับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรและเหรียญรางวัลเรียนดีประจําปี ตาม
เงื่อนไขต่อไปนี้
29.1 เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร
29.1.1 เหรียญทอง
(1) สําหรับหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอด
หลั ก สู ต รโดยใช้ เ วลาเรี ย นภายในระยะเวลาที่กํ า หนดไว้ ใ นแผนการศึ ก ษา ทั้ ง นี้ ไ ม่ นั บ รวมภาค
การศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับลําดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ําใน
รายวิชาใด และมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป
(2) สําหรับหลักสูตรต่อเนื่อง ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอดหลักสูตรโดยใช้
เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษาทั้งนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ
ให้ลาพักการศึกษาไม่เคยได้รับลําดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ําในรายวิชาใดทั้งในสถาบันเดิม
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3.75 ขึ้นไป
29.1.2 เหรียญเงิน
(1) สําหรับหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอด
หลัก สู ต รโดยใช้ เ วลาเรี ย นภายในระยะเวลาที่ กํา หนดไว้ ใ นแผนการศึ ก ษา ทั้ง นี้ ไม่ นับ รวมภาค
การศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับลําดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ําใน
รายวิชาใดและมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดตั้งแต่ 3.50 ถึง 3.74
(2) สําหรับหลักสูตรต่อเนื่อง ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอดหลักสูตรโดยใช้
เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษาทั้งนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ
ให้ลาพักการศึกษาไม่เคยได้รับลําดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ําในรายวิชาใดทั้งในสถาบันเดิม
และในมหาวิทยาลัยและมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิมและมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งตั้งแต่
3.50 ถึง 3.74
29.2 เหรียญรางวัลเรียนดีประจําปี
29.2.1 เหรียญทองแดง
(1) สํ า หรั บ หลั ก สู ต ร 4 ปี หลั ก สู ต ร 5 ปี และหลั ก สู ต รต่ อ เนื่ อ งให้ แ ก่
นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นดี ป ระจํ า ปี ก ารศึ ก ษาหนึ่ ง ๆโดยลงทะเบี ย นเรี ย นสองภาคการศึ ก ษาปกติ ใ นปี
การศึกษานั้น ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตไม่เคยได้รับลําดับขั้น F หรืออักษร U ในปีการศึกษานั้นและ
ต้องมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยในปีการศึกษานั้น ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
(2) จะต้องไม่เคยถูกสั่งพักการศึกษาเพราะกระทําผิดวินัยนักศึกษา
(3) ไม่เคยมีวิชาใดได้ลําดับขั้นต่ํากว่า C และไม่เคยเรียนเพื่อปรับระดับ
คะแนน
ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2549

ร้อยตรี ประพาส ลิมปะพันธุ์
(ประพาส ลิมปะพันธุ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2553
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ 56 (5/2553)
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553 จึงมีมติออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 18.6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“18.6 การลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ ง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต
ในภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต สําหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา”
ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ 20.16 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
“20.16 สําหรับหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพกํากับ ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาให้
เป็นไปตามเงื่อนไขของสภาวิชาชีพนั้น”
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์
(ประพาส ลิมประพันธุ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ที่ 1278/ 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่เปิดสอน
ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พุทธศักราช 2559 และ2560
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะดําเนินการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทีเ่ ปิดสอนในคณะ พุทธศักราช 2559 และ 2560 จํานวน 10 หลักสูตร
ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มคอ.1 และสภาวิชาชีพ ดังนั้น
เพื่อให้การดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวมีความถูกต้อง บรรลุวัตถุประสงค์
เป็นไปตามระเบียบ มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพุทธศักราช 2559 และ
2560 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด้วย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดี
กรรมการ
หัวหน้าสํานักงานคณบดี
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
กรรมการและเลขานุการ
ประธานหลักสูตรทุกสาขาวิชา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสุกัญญา
สมุทรเขตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายณัฐพงศ์
หงษ์ผ้วย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้คําปรึกษา กํากับดูแล และประสานการดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพุทธศักราช 2559 และ 2560 จํานวน 10 หลักสูตร
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 ประกอบด้วย
1.1 สาขาวิชาเคมี
อาจารย์ ดร.รพิพรรณ
จันทร์มะณี
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา
สนั่นเมือง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์
อมรศักดิ์ชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวรัตนา
สมดวงศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวฐานิดา
คําจัตุรัส
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์
อยู่มี
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ
ธงไชย
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์
ศรีโสภา
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา
ปรีชาวรพันธ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกรณ์
เลิศสุวรรณไพศาล
กรรมการ
อาจารย์ ดร.กาญจนา
วงศ์กระจ่าง
กรรมการ
อาจารย์ ดร.กุลวดี
ปิ่นวัฒนะ
กรรมการ
อาจารย์ ดร.เฉลิมพร
ทองพูน
กรรมการ
อาจารย์ปณิธาน
สุระยศ
กรรมการ
อาจารย์พดารัตน์
นิลเจียรนัย
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์
แช่มมุ่ย
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวศิริรัตน์
พันธ์เรือง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.2 สาขาวิชาฟิสิกส์
อาจารย์ ดร.นววรรณ
ทองมี
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช
วรางคณากูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช
จินดารักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายธีรพงษ์
ทองคุ้ม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมชาติ
แก้ววงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเศษ
จุลพันธ์
กรรมการ
อาจารย์ ดร.กฤษ
สุจริตตั้งธรรม
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ธนวัตร์
คล้ายแท้
กรรมการ
อาจารย์ ดร.รัตน์ติพร
สําอางค์
กรรมการ
อาจารย์ ดร.วสุ
พันไพศาล
กรรมการ
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อาจารย์ฐิติพร
อาจารย์ ดร.พิชิตชัย
นายวีระศักดิ์
1.3 สาขาวิชาชีววิทยา
อาจารย์ดร.กาญจนา
ศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี
นายพจน์
นายอนุสรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปฏิพันธ์
อาจารย์ ดร.ชนิกาญจน์
อาจารย์ ดร.สิทธิชัย
อาจารย์ ดร.สุพัตรา
อาจารย์ ดร.อรรถพล
อาจารย์ ดร.วราภรณ์
อาจารย์ ดร.กีรติ
1.4 สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล
ศาสตราจารย์ ดร.สายสมร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย
เภสัชกรหญิงพรชนก
นางสาวรัตนพร
อาจารย์ ดร.นพรัตน์
อาจารย์ ดร.สุพัตรา
อาจารย์ ดร.เรืองวุฒิ
อาจารย์ ดร.วิสูตร

มาตรมูล
เจาะจง
ปิมแปง
ทองอ่อน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ธนนพคุณ
ประธานกรรมการ
ใบไม้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
วัฒนชัยยิ่งเจริญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชินปัญชนะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เนียมหอม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จงจิตวิมล
กรรมการ
พูลประเสริฐ
กรรมการ
นันทขว้าง
กรรมการ
จันทร์มาทอง
กรรมการ
อุดก่ํา
กรรมการ
เจริญภักดี
กรรมการ
นาขวา
กรรมการ
น้อยโขง
กรรมการและเลขานุการ
ตันเรือน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เถื่อนกูล
ลํายอง
สุ่มประดิษฐ
ควรประสงค์
ทองไสว
วรรณเทศ
เจริญภักดี
ชุติมา
จันทร์อิฐ

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนามัย
นายอมร
นางสาววีรญา
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระเบียบ
อาจารย์ ดร.จิตติพร
อาจารย์ ดร.ณัฏฐินี
อาจารย์ ดร.บัญชา
อาจารย์ ดร.วรรณพร
อาจารย์ชฎารัตน์
อาจารย์ดารณี
อาจารย์รัชดาภรณ์
อาจารย์ศุภนิช
อาจารย์สลิลทิพย์
อาจารย์อรรถพล
อาจารย์อุไรวรรณ
อาจารย์ ดร.อภิสิทธิ์
อาจารย์ ดร.ศรัญญา
1.6 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ภาวินี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา
อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์
นายเธียรวิชญ์
อาจารย์วัชรากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติกา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ์

เยียระยง
ประธานกรรมการ
แก้วเจริญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อุงจิตต์ตระกูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นาอุดม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อ่อนสี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
แสนทิตย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ริมชลการ
กรรมการ
ติ๊กจ๊ะ
กรรมการ
พิธรัตน์
กรรมการ
ตังควิเวชกุล
กรรมการ
ดีแท้
กรรมการ
ศรีสมบัติ
กรรมการ
สุริยะกาศ
กรรมการ
ถาปัน
กรรมการ
ทองสีเข้ม
กรรมการ
ทิมัน
กรรมการ
เจริญสุข
กรรมการ
แดงกองโค
กรรมการ
ภูมิลา
กรรมการ
จิตต์บุรุษ
กรรมการ
เจริญสุข
กรรมการและเลขานุการ
ทองสุข
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อินทร์ทอง
ตันติสันติสม
เอี่ยมอ่อน
พิชญวิวัฒน์
เปรมประสิทธิ์
สังขวดี
รักผกาวงศ์

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ

- 150 อาจารย์ ดร.ชุติพนธ์
อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ
อาจารย์รติพร
อาจารย์วิรัช
อาจารย์สมหมาย
อาจารย์พิมรินทร์
ว่าที่ร้อยตรีพงศกร
1.7 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ธงรบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์
อาจารย์พรหมเมศ
นายโยธิน
นายอิสรพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย
อาจารย์พงษ์พิชญ์
อาจารย์ไพฑูรย์
อาจารย์รติวัฒน์
อาจารย์ศภุ ชัย
อาจารย์ภวัต
นายหาญณรงค์
1.8 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.อรชร
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี
รองศาสตราจารย์โรจน์
นายอาวีระ
นายสุขสันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสมาน
อาจารย์สุภาวดี
อาจารย์ ดร.ปิยะดา

ศรีสวัสดิ์
กรรมการ
รักผกาวงศ์
กรรมการ
สุดเสนาะ
กรรมการ
งอกงาม
กรรมการ
แม้นมณี
กรรมการ
คีรินทร์
กรรมการและเลขานุการ
แก้วหายเคราะห์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อักษร
ประธานกรรมการ
บุญครอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
วีระพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
วันเมฆ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ทองอิ่ม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สุวรรณราช
กรรมการ
ชัยรัตนศักดิ์
กรรมการ
เลิศเจริญวุฒา
กรรมการ
งิ้วทั่ง
กรรมการ
ปารีศรี
กรรมการ
คนเที่ยง
กรรมการ
ฉิมเล็ก
กรรมการและเลขานุการ
สันติสุข
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ฉิมจารย์
นาวานุเคราะห์
คุณเอนก
ภัคมาตร์
สุภาวงศ์
ศรีธาวิรัตน์
สังโยคะ
น้อยน้ําใส
วชิระวงศกร

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

- 151 นางสาวสุพัตรา
เอี่ยมนาค
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ ประกอบด้วย
อาจารย์โสรัจวรชุม
อินเกต
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศันสนีย์
อุตมอ่าง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์นวลแข
ปาลิวานิช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางวันทนีย์
รักษาคม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ใจขันต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายกามเทพ
อาจารย์จิราพัทธ์
แก้วศรีทอง
กรรมการ
อาจารย์ธิดารัตน์
แสนพรม
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี
ธนวัฒน์ชัย
กรรมการ
อาจารย์ผกาวดี
เอี่ยมกําแพง
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวสุสิตรา
สิงโสม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ประกอบด้วย
อาจารย์ ดร.เรืองวุฒิ
ชุติมา
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพันธ์
กงบังเกิด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย
โขนงนุช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวศิรินาถ
ดิลกวัฒนานันท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิสิต
บรรณเภสัช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน
จงจิตวิมล
กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปฏิพันธ์
นันทขว้าง
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ศิริพร
ศิริอังคณากุล
กรรมการ
อาจารย์ ดร.กีรติ
ตันเรือน
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ ดร.สิทธิชัย
อุดก่ํา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1. ศึ ก ษาและพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งตามรูป แบบหัว ข้ อ รายละเอี ย ดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มคอ.1 และสภาวิชาชีพ โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้องมี
คุณภาพและมาตรฐานตามพัฒนาการในสาขาวิชาและทิศทางการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

- 152 2. วิพากษ์พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามพัฒนาการใน
สาขาวิชา ทิศทางการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มคอ.1 และสภาวิชาชีพต่อไป
3. จั ด ทํ า ร่ า งหลั ก สู ต รฉบั บ สมบู ร ณ์ พ ร้ อ มเอกสารประกอบ เสนอต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย
ตามลําดับขั้นตอนต่อไป

สั่ง ณ วันที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558

(อาจารย์ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
65000
9 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอเรียนเชิญวิพากษ์หลักสูตร
เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช วรางคณากูล
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ร่างหลักสูตร
จํานวน 1 เล่ม
2. คําสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จํานวน 1 ฉบับ
3. กําหนดการ
จํานวน 1 ฉบับ
ด้วยหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม กํ าลั ง ดํา เนิ น การปรับ ปรุง หลั ก สูต รวิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าฟิสิ ก ส์ หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีความสมบูรณ์ ครอบคลุมวิชา และเกิดประโยชน์
อย่างแท้จริ ง จึ งใคร่ขอความกรุณาท่ านเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ และได้โปรดให้ความอนุเคราะห์วิพากษ์
หลักสูตรดังกล่าวหรือให้ข้อสังเกตข้อแนะนําหลักสูตรที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้ และขอเรียนเชิญ
ท่านเข้าร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตรดังกล่าว ในวันที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง
ประชุม ศว 106 อาคารวิทยสโมสร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ และเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล)
รองคณบดี รักษาราชการแทน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
65000
9 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอเรียนเชิญวิพากษ์หลักสูตร
เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรินุช จินดารักษ์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ร่างหลักสูตร
2. คําสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. กําหนดการ

จํานวน 1 เล่ม
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ

ด้วยหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม กํ าลั ง ดํา เนิ น การปรับ ปรุง หลั ก สูต รวิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าฟิสิ ก ส์ หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีความสมบูรณ์ ครอบคลุมวิชา และเกิดประโยชน์
อย่างแท้จริ ง จึ งใคร่ขอความกรุณาท่ านเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ และได้โปรดให้ความอนุเคราะห์วิพากษ์
หลักสูตรดังกล่าวหรือให้ข้อสังเกตข้อแนะนําหลักสูตรที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้ และขอเรียนเชิญ
ท่านเข้าร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตรดังกล่าว ในวันที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ
ห้องประชุม ศว 106 อาคารวิทยสโมสร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
จึ ง เรี ย นมาเพื่อ โปรดพิ จ ารณาดํา เนิ น การ และเข้ า ร่ ว มประชุม ในวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าว
ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล)
รองคณบดี รักษาราชการแทน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
65000
9 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอเรียนเชิญวิพากษ์หลักสูตร
เรียน นายธีรพงษ์

ทองคุ้ม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ร่างหลักสูตร
2. คําสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. กําหนดการ

จํานวน 1 เล่ม
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ

ด้วยหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม กํ าลั ง ดํา เนิ น การปรับ ปรุง หลั ก สูต รวิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าฟิสิ ก ส์ หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีความสมบูรณ์ ครอบคลุมวิชา และเกิดประโยชน์
อย่างแท้จริ ง จึ งใคร่ขอความกรุณาท่ านเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ และได้โปรดให้ความอนุเคราะห์วิพากษ์
หลักสูตรดังกล่าวหรือให้ข้อสังเกตข้อแนะนําหลักสูตรที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้ และขอเรียนเชิญ
ท่านเข้าร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตรดังกล่าว ในวันที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ
ห้องประชุม ศว 106 อาคารวิทยสโมสร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
จึ ง เรี ย นมาเพื่อ โปรดพิ จ ารณาดํา เนิ น การ และเข้ า ร่ ว มประชุม ในวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าว
ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล)
รองคณบดี รักษาราชการแทน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
65000
9 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอเรียนเชิญวิพากษ์หลักสูตร
เรียน นายสมชาติ

แก้ววงศ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ร่างหลักสูตร
2. คําสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. กําหนดการ

จํานวน 1 เล่ม
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ

ด้วยหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม กํ าลั ง ดํา เนิ น การปรับ ปรุง หลั ก สูต รวิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าฟิสิ ก ส์ หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีความสมบูรณ์ ครอบคลุมวิชา และเกิดประโยชน์
อย่างแท้จริ ง จึ งใคร่ขอความกรุณาท่ านเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ และได้โปรดให้ความอนุเคราะห์วิพากษ์
หลักสูตรดังกล่าวหรือให้ข้อสังเกตข้อแนะนําหลักสูตรที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้ และขอเรียนเชิญ
ท่านเข้าร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตรดังกล่าว ในวันที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณห้อง
ประชุมศว 106 อาคารวิทยสโมสร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
จึ ง เรี ย นมาเพื่อ โปรดพิ จ ารณาดํา เนิ น การ และเข้ า ร่ ว มประชุม ในวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าว
ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล)
รองคณบดี รักษาราชการแทน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาคผนวก ง

- 157 ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล (ไทย)
(อังกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
วัน-เดือน-ปีเกิด
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

:
:
:
:
:

นายพิชิตชัย ปิมแปง
Mr. Pichitchai Pimpang
อาจารย์
30 เมษายน 2526
คณะวิทยาศาสตร์และเทโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์มือถือ 08-4003-8615
E-mail: p.pimpang@gmail.com

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
จากสถาบัน
ปีที่จบการศึกษา
ปร.ด.(ฟิสิกส์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2558
วท.ม.(ฟิสิกส์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2552
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2550
วท.บ.(ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2549
สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
สารกึ่งตัวนํา เซนเซอร์แก๊ส นาโนเทคโนโลยี
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
ลําดับที่ ประเภท
รายการบรรณานุกรม
1
สิทธิบตั ร เลขที่คําขอ 1601000074เรื่ อง กระบวนการเตรียมผงสารที่มี ความละเอีย ดระดับ
ไมโครเมตรด้วยการบดย่อยเชิงกลจากการสั่นของของเหลวโดยใช้คลื่นความถี่
นายพิชิตชัย ปิมแปง(สัดส่วนการแบ่งปันผลประโยชน์ตามที่ตกลงกันในกลุ่ม 40%)
ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร
1) PHYS231 ฟิสิกส์แผนใหม่
3(3-0-6)
2) PHYS232 ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่
1(0-3-1)
3) PHYS333 กลศาสตร์ควอนตัม
3(3-0-6)
4) PHYS112 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น
1(0-3-1)
5) PHYS496 ปัญหาพิเศษฟิสิกส์
2(1-2-3)
6) GSCI134 ดาราศาสตร์และอวกาศ
3(3-0-6)

- 158 ชื่อ-นามสกุล (ไทย)
(อังกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
วัน-เดือน-ปีเกิด
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
วท.ม.(ฟิสิกส์ประยุกต์)
วท.บ.(ฟิสิกส์)

:
:
:
:
:

นายวสุ พันไพศาล
Mr. Wasu Phanphaisarn
อาจารย์
11 ตุลาคม 2522
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์มือถือ 08-9856-1669
E-mail: wasu_phy@hotmail.com
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่จบการศึกษา
2554
2548
2545

สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
Electronics, Data Acquisitions, Computer Programming, Computer Network, Signal
Processing, Digital Signal Processing, Biomedical Engineering
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
ลําดับที่ ประเภท
รายการบรรณานุกรม
1
วิจัย Kriangsak Prompak, Anucha Kaewpoonsuk, Thongchai Maneechukate, Wasu
Phanphaisarn and Paramote Wardkein. (2013). Flow Rate Controlling Using PhaseLocked Loop. An International Journal of Research and Surveys, (7), 753-758.
ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร
1) PHYS111 ฟิสิกส์เบื้องต้น
3(3-0-6)
2) PHYS112 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น
1(0-3-1)
3) PHYS351 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
4) PHYS251 อิเล็กทรอนิกส์ 1
3(2-2-5)
5) PHYS453 ระบบวัดและควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

- 159 ชื่อ-นามสกุล (ไทย)
(อังกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
วัน-เดือน-ปีเกิด
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

:
:
:
:
:

นางสาวรัตน์ติพร สําอางค์
Miss Rattiphorn Sumang
อาจารย์
12 มิถุนายน 2528
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์มือถือ 08-7844-8230
E-mail: rattiphorn_@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปร.ด. (สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์)
วท.ม. (สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์)
วท.บ. (สาขาวิชาฟิสิกส์)

จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่จบการศึกษา
2557
2553
2550

สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
วัสดุเฟร์โรอิเล็กทริก วัสดุเพียโซอิเล็กทริก กระบวนการเตรียมวัสดุ สมบัติทางแสงของวัสดุ
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
ลําดับที่ ประเภท
รายการบรรณานุกรม
1
วิจัย Rattiphorn Sumang, Chamaiporn Wicheanrat, Theerachai Bongkarn and Santi
Maensiri. (2015) High densification and dielectric properties of lead-free
(K0.5Na0.5)NbO3 piezoelectric ceramics with optimum excess Na2O and K2O
contents.Ceramics International, 41, S136–S142.
ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร
1) PHYS321
ฟิสิกส์ของคลื่น
2) PHYS111
ฟิสิกส์เบื้องต้น
3) PHYS322
ปฏิบัติการฟิสิกส์ของคลื่น
4) PHYS112
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น
5) PHYS496
ปัญหาพิเศษฟิสิกส์

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

- 160 ชื่อ-นามสกุล (ไทย)
(อังกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
วัน-เดือน-ปีเกิด
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

:
:
:
:
:

นางสาวนววรรณ ทองมี
Miss Navavan Thongmee
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4 มกราคม 2526
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์มือถือ 08-9434-0772
E-mail: navavan_new@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
วท.ด.(วัสดุศาสตร์)
วท.ม.(วัสดุศาสตร์)
วท.บ.(ฟิสิกส์)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)

จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปีที่จบการศึกษา
2554
2550
2548
2547

สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
กระบวนการผลิตเซรามิกขั้นสูง วัสดุเฟร์โรอิเล็กทริก
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
ลําดับที่ ประเภท
รายการบรรณานุกรม
1
วิจัย N. Thongmee, A. Watcharapasorn and S. Jiansirisomboon. (2014). Effects of
Dy Substitution for Bi on Phase, Microstructure and Dielectric Properties of
Layer-structured Bi4-xDyxTi3O12 Ceramics. Ferroelectrics, 458, 76-82.
2

วิจัย

N. Thongmee and S. Jiansirisomboon. (2015). Effect of Bi3.99Ti2.97Nb0.03O12
Addition on Dielectric and Ferroelectric Properties of PZT Ceramics.
Ferroelectrics, 487, 40-46.
ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร
1. PHYS463
ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
3(3-0-6)
2. PHYS117
ฟิสิกส์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
3. PHYS118
ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1
1(0-3-1)
4. PHYS212
ฟิสิกส์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
5. PHYS213
ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 2
1(0-3-1)

- 161 ชื่อ-นามสกุล (ไทย)
(อังกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
วัน-เดือน-ปีเกิด
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

:
:
:
:
:

นางสาวฐิติพร เจาะจง
Ms. Titiporn Chorchong
อาจารย์
26 กุมภาพันธ์ 2527
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์มือถือ 08-6734-5209
E-mail: titiporn_ant@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
จากสถาบัน
ปีที่จบการศึกษา
วท.ด.(พลังงานทดแทน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2558
วท.ม.(พลังงานทดแทน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2552
วท.บ.(ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2548
สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
พลังงานทดแทน
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
ลําดับที่ ประเภท
รายการบรรณานุกรม
1
วิจัย นิพนธ์ เกตุจ้อย, ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด, ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์์วงษ์์ และฐิติพร
เจาะจง. (2556). การลดลงของกําลังไฟฟ้าสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เกิด
จากความต้ า นทานภายใน.
วารสารวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 32-35. ISSN: 1686-9664.
ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร
1) PHYS111
ฟิสิกส์เบื้องต้น
2) PHYS112
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น
3) PHYS323
อุณหพลศาสตร์
4) PHYS441
เทคโนโลยีพลังงาน
5) PHYS331
ฟิสิกส์นิวเคลียร์
6) PHYS332
ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์
7) PHYS496
ปัญหาพิเศษฟิสิกส์

3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
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ภาคผนวก จ

- 163 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 สาขาวิชาฟิสิกส์
ลําดับ รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
รายวิชาในหลักสูตร
1 ปฏิบัติการฟิสิกส์ข้นั กลางและ การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาหลักที่ PHYS114, PHYS116,
ขั้นสูง
จําเป็นต้องเรียนในหลักสูตร
PHYS223, PHYS226,
PHYS232, PHYS322,
PHYS332
PHYS113, PHYS222
2 กลศาสตร์คลาสสิก
กลศาสตร์แบบนิวตัน การสั่น การ
เคลื่อนที่ในกรอบอ้างอิงไม่เฉื่อย การ
เคลื่อนที่ของระบบอนุภาคแรงศูนย์กลาง
กลศาสตร์แบบลากรองจ์และแบบแฮมิล
ตันเบื้องต้น
3 กลศาสตร์ควอนตัม
แนวคิดเบื้องต้นของกลศาสตร์ควอนตัม PHYS333
ฟังก์ชั่นคลื่นและความหมายของฟังก์ชั่น
คลื่น ตัวดําเนินการสมการชเรอดิงเงอร์
ผลเฉลยของสมการชเรอดิ ง เงอร์ ใ น
ปัญหาหนึ่งมิติ
4 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
ไฟฟ้ า สถิ ต แม่ เ หล็ ก สถิ ต สนามไฟฟ้ า PHYS115, PHYS225
และสนามแม่เหล็กในตัวกลาง ข้อปัญหา
ค่าขอบ สมการแมกซ์เวลล์ การแผ่ของ
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวกลาง
5 ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพและ
กฎต่างๆ ทางอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปี PHYS323
ฟิสิกส์เชิงสถิติ
การเปลี่ยนเฟส สถิติแบบแมกซ์เวลล์โบลต์ ซ มั น น์ เฟร์ มี -ดิ แ รก และโบส์ ไอน์สไตน์
6 ฟิสิกส์ยุคใหม่
ทฏษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ฟิสิกส์ของ
PHYS115,
อะตอม สมบัติของของแข็ง ฟิสิกส์
PHYS231,PHYS331
นิวเคลียร์และอนุภาคมูลฐาน
7 การสั่นและคลื่น
การสั่นแบบต่างๆ สมการคลื่นในหลาย PHYS113, PHYS321
มิติ คลื่นเคลื่อนที่ สมบัติของคลื่น การ
วิเคราะห์แบบฟูเรียร์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

- 164 ลําดับ รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
รายวิชาในหลักสูตร
8 คณิตศาสตร์สําหรับฟิสิกส์
สมการเชิงอนุพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์ PHYS211
ย่อย ข้อปัญหาค่าขอบ เวกเตอร์เชิง
วิเคราะห์ข้ันสูง อนุกรม ผลการแปลงลา
ปลาซและฟูเรียร์
9 สัมมนา
การนําเสนอบทความทางวิชาการใน
PHYS491
สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ จ ากวารสารวิ ช าการ
เพื่อการอภิปราย
10 โครงงาน
การทําวิจัยโดยคําแนะนําจากอาจารย์ที่ PHYS496, PHYS499
ปรึกษาเพื่อแสดงให้เห็นชัดเจนว่า
นักศึกษาสามารถประยุกต์วิธีคิดแบบ
วิทยาศาสตร์และใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา และ
สามารถรายงานผลงานวิจัยตาหลักการ
เขียนบทความทางวิชาการได้

