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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา

วทฟส๕๐๒ กลศาสตรคลาสสิก
SCPY502 Classical Mechanics
๒. จํานวนหนวยกิต
๓(๓-๐-๖) หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ) เปนรายวิชาใน
หมวดวิชาบังคับ
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
๑. อ.ดร. อเลฮานโดร ซาอีส ริเวรา
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: asaizrivera@gmail.com
๔.๒ อาจารยผูสอน
๑. อ.ดร. อเลฮานโดร ซาอีส ริเวรา
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: asaizrivera@gmail.com
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคตน ชั้นปที่ ๑
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite) ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite) ไมมี
๘. สถานที่เรียน
วิทยาเขตพญาไทและวิทยาเขตศาลายาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
-

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

๑
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๒

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ
๑.๑ สรางรูปนัยฟงกชันลารกรอง และเขียนสมการออยเลอร-ลารกรองของระบบเชิงกลได
๑.๒ วิเคราะหและแกปญหากลศาสตรที่มีเงื่อนไขบังคับโดยใชวิธีของลารกรองได
๑.๓ วิเคราะหและแกปญหากลศาสตรของอนุภาคที่มีพลศาสตรภายใตแรงศูนยกลางได
๑.๔ วิเคราะหและแกปญหากลศาสตรของอนุภาคที่มีพลศาสตรภายใตแรงยืดหยุนได
๑.๕ วิเคราะหและแกปญหากลศาสตรของอนุภาคที่มีพลศาสตรเชิงสัมพัทธได
๑.๖ สรางรูปนัยฟงกชันแฮรมิลตัน และเขียนสมการแฮรมิลตันของระบบเชิงกลได
๑.๗ วิเคราะหการแปลงแบบบัญญัติของตัวแปรแบบบัญญัตใิ นรูปนัยแฮรมิลลตันได
๑.๘ วิเคราะหและแกปญหาเชิงกลโดยใชวิธีของแฮรมิลตันได
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ

๑. คําอธิบายรายวิชา
สมการของลากรองจ สมการของแฮมิลตัน หลักการแปรผัน สัมพัทธภาพพิเศษ การเคลื่อนที่
ของสองวัตถุภายใตแรงโนมถวง การหมุนของวัตถุเกร็ง การสั่นและโหมดปกติ
Lagrange's equations, Hamilton's equations, variational principles, special
relativity, gravitational two-body problem, rigid-body rotation, oscillations and normal
modes
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห
๓
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห
๐
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการ
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง
๖
ชั่วโมง

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
๓.๑ อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๒ นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
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๓

๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
๑.๑.๑ มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ
ขององคกร ปฏิ บัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิช าชีพ สามารถจัดการปญ หาทางคุณ ธรรม
จริยธรรมได (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑)
๑.๒ วิธีการสอน
๑.๒.๑ บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม
๑.๒.๒ กําหนดกฎระเบียบที่ตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเข าเรียน
และการสงงาน
๑.๒.๓ จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
๑.๒.๔ มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๑.๓.๑ พฤติก รรมในชั้ น เรีย น การตรงต อเวลาในการเข า เรี ยน-การสง งาน การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ
๑.๓.๒ การไม คั ด ลอกผลงานของผู อื่ น ความถู กต อ งในการอ างอิ งผลงานทาง
วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่ตองไดรับ
๒.๑.๑ มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีที่เปนแกนของ ๔
แขนงวิชาหลักของสาขาวิชาฟสิกส อันไดแก (๑) กลศาสตรคลาสสิก (๒) กลศาสตรควอนตัม (๓) อุณ
หพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และคณิ ตศาสตรที่เกี่ยวของ (ผล
การเรียนรูขอ ๒.๑)
๒.๑.๒ มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกส อยางนอยหนึ่งแขนงวิชา
ในระดับที่สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาองคความรูในแขนงวิชาเฉพาะนั้น
ไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒)
๒.๒ วิธีการสอน
๒.๒.๑ การบรรยายในชั้นเรียน
๒.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๒.๒.๓ จั ด การสั ม มนาพิ เศษโดยวิ ท ยากรภายนอกที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญหรื อ มี
ประสบการณตรง
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๔

๒.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
๒.๓ วิธีการประเมินผล
๒.๓.๑ การสอบกลางภาคและปลายภาค
๒.๓.๒ ผลงานที่ไดรบั มอบหมาย
๒.๓.๓ การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
๓. ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก)
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
๓.๑.๑ มีความใฝรู สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห ความรู ใน
ศาสตรสาขาฟสิกส ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ
๓.๑)
๓.๑.๒ สามารถคิด วิ เคราะห สั งเคราะห และประยุก ตค วามรู ในศาสตร สาขา
ฟสิกสเฉพาะดาน โดยใชกระบวนการ วิจัยที่ถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๓.๒)
๓.๒ วิธีการสอน
๓.๒.๑ เนนการสอนที่กระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น
ตางๆ
๓.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๓.๒.๓ แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห
ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยที่ปรึกษา
๓.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
๓.๓.๑ พฤติ กรรมการมีสวนรวมในการอภิป รายในชั้ นเรียน และในการเขารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๓.๓.๒ งานที่ไดรับมอบหมาย
๓.๓.๓ การสอบที่เนนการคิด-วิเคราะห
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
๔.๑.๑ มีภาวะผูนํา และมีมนุษ ยสัมพันธที่ดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ทั้งในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง
และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑)
๔.๒ วิธีการสอน

มคอ.๓

๕

๔.๒.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปนกลุม และงานที่ตองมีปฎิ
สัมพันธระหวางบุคคล
๔.๒.๒ จัดกิจกรรมที่มีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น
๔.๓ วิธีการประมวลผล
๔.๓.๑ พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๔.๓.๒ พฤติกรรมในการทํางานกลุม
๔.๓.๓ พฤติ กรรมการมีสวนรวมในการอภิป รายในชั้ นเรียน และในการเขารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
พัฒนา
๕.๑.๑ สามารถประยุ ก ต ค วามรู ท างสถิ ติ แ ละคณิ ต ศาสตร เพื่ อ การวิ เคราะห
ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑)
๕.๑.๒ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ
ขอมูล การสื่อสารและถายทอดองคความรู ทั้งในเชิงวิชาการ และการนําเสนอตอสาธารณชนทั่วไป ได
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๒)
๕.๒ วิธีการสอน
๕.๒.๑ จั ดให มี การนํ าเสนอในรายวิช า เพื่ อ ฝก ทั ก ษะในการสืบ ค น เก็บ รวมรวบ
วิเคราะห ประมวลผล และนําเสนอขอมูล โดยใชค วามรูท างคณิ ตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม
๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ
เขารวมในกิจกรรมตางๆที่มุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๕.๓ วิธีการประเมิน
๕.๓.๑ การนําเสนอผลงานที่ไดรับ
๕.๓.๒ ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ

จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการ

อาจารยผูสอน
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ที่

๑
๒

๓
๔

๕
๖

๗

๘
๙
๑๐
๑๑

๑๒

๖

บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา เรียนการสอน
ดวย
และสื่อที่ใช
ตนเอง
ทบทวนหลักกลศาสตร
๓
๐
๖ บรรยาย
นิวตัน
วิธีการแปรผัน
๓
๐
๖ บรรยาย
หลักการของแฮรมิล
ตัน และรูปนัยลาร
กรอง

อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา
อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา

วิธีการลารกรองใน
กรณีที่มีเงื่อนไขบังคับ
พลศาสตรอนุภาค
ภายใตแรงศูนยกลาง รูปนัยทั่วไป
การโคจรของวัตถุ
ภายใตแรงโนมถวง
การกระเจิงของ
อนุภาคจากแรงคู
ลอมบ
พลศาสตรของอนุภาค
แบบแกวงกวัด
เล็กนอย
พลศาสตรเชิงสัมพัทธ

๓

๐

๖

บรรยาย

อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา

๓

๐

๖

บรรยาย

อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา

๓

๐

๖

บรรยาย

อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา

๓

๐

๖

อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา

๓

๐

๖

บรรยาย
มอบหมายงาน
และอภิปราย
บรรยาย

๓

๐

๖

บรรยาย

อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา

สอบกลางภาค
ฟงกชันแฮรมิลตัน
และสมการแฮรมลิ ตัน
ตัวแปรแบบบัญญัติ
ปริภูมิเฟส และ
ตะกราปวซอง
การแปลงแบบบัญญัติ

๐
๓

๐
๐

๐
๖

บรรยาย

อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา

๓

๐

๖

บรรยาย

อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา

๓

๐

๖

บรรยาย

อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา

อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา

มคอ.๓

สัปดาห
ที่

๑๓

๑๔
๑๕

๑๖

หัวขอ

จํานวนชั่วโมง
กิจกรรมการ
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา เรียนการสอน
และสื่อที่ใช
ดวย
ตนเอง
ทฤษฎีแฮรมิลตัน-ยาโค
๓
๐
๖ บรรยาย
บี
มอบหมายงาน
และอภิปราย
ทฤษฎีการรบกวนแบบ
๓
๐
๖ บรรยาย
บัญญัติ
รูปนัยลารกรองและ
๓
๐
๖ บรรยาย
แฮรมิลตันของระบบ
เชิงกลตอเนื่อง
สอบปลายภาค
๐
๐
๐
๘๔
รวมจํานวนชั่วโมง
๔๒
๐
ตลอดภาคการศึกษา

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู*
ที่
๑
๒

๓

วิธีการประเมิน

๗

อาจารยผูสอน

อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา
อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา
อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล
๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ การสอบกลางภาคและปลายภาค
๐๙ และ ๑๖
๖๐%
๑.๑
พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาใน ตลอดภาค
๑๐%
การเขาเรียน-การสงงาน การปฏิบัติตาม การศึกษา
กฎระเบียบตางๆ การไมคัดลอกผลงาน
ของผูอื่น ความถูกตองในการอางอิง
ผลงานทางวิชาการในรายงาน
การ
นําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ ,๔.๑ ผลงานที่ไดรบั มอบหมาย การนําเสนอ ๖ และ ๑๓
๓๐%
,๕.๑ ,๕.๒
ผลงาน พฤติกรรมการมีสวนรวมในการ
ทํางานกลุม การอภิปรายในชั้นเรียน
กิจกรรมตางๆ และความเหมาะสมใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

มคอ.๓

๘

* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
ภาษาไทย
Ruffolo D. Classical Mechanics. Bangkok, Chulalongkorn University
๒๐๐๒
ภาษาอังกฤษ
Goldstein H., Poole C. and Safko J. Classical Mechanics. 3rd edition,
San Francisco, Addison-Wesley 2002
Jose J. V., and Saletan E. J., Classical Dynamics: A contemporary
approach, New York, Cambridge University Press, 1998
Chow T. L., Classical Mechanics, New York, John Wiley and Sons, 1995
Finn J. M., Classical Mechanics, New Delhi, Infinity Science Press, 2008
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
-

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑.๑ นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน
๑.๒ นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
๑.๓ การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
๑.๔ นั กศึกษาสามารถแสดงความคิด เห็นผาน social network ของภาควิชาฟสิก ส หรือ
ของผูสอน
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
๒.๑ ประเมินจากแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
๒.๒ ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน

มคอ.๓

๙

หลั งจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมี การปรับ ปรุงการสอน โดยการประชุม การ
จัดการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนารายวิชา
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
๔.๑ มีค ณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถู ก ตอ งของข อ สอบกลางภาคและ
ขอสอบปลายภาค
๔.๒ มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรียนการสอน
๕.๒ เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้
กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย

มคอ.๓

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา

วทฟส๕๐๓ กลศาสตรควอนตัม
SCPY503 Quantum Mechanics
๒. จํานวนหนวยกิต
๓(๓-๐-๖) หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ) เปนรายวิชาใน
หมวดวิชาบังคับ
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
๑. ผศ.ดร. มัลลิกา ซื่อวัฒนะ
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
๔.๒ อาจารยผูสอน
๑. ผศ.ดร. มัลลิกา ซื่อวัฒนะ
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคตน ชั้นปที่ ๑
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite) ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite) ไมมี
๘. สถานที่เรียน
วิทยาเขตพญาไทและวิทยาเขตศาลายาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
-

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ
๑.๑ เขาใจความเปนมาและความคิดพื้นฐานของกลศาสตรควอนตัม

๑๐

มคอ.๓

๑๑

๑.๒ วิเคราะหความคิดพื้นฐาน และประยุกตทฤษฎีทางกลศาสตรควอนตัมเพื่อที่จะ
แกปญหาทางกลศาสตรควอนตัมและดานอื่นๆที่เกี่ยวของได
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ

๑. คําอธิบายรายวิชา
ความคิดพื้นฐานของกลศาสตรควอนตัม คณิตศาสตรสําหรับกลศาสตรควอนตัม สมการชเรอ
ดิงเงอร แผนภาพของอันตรกิริยา สมมาตรในกลศาสตรควอนตัม ระบบที่มีลําดับชั้นแหงความอิสระ
เปน N กลุมการหมุนและตัวดําเนิน การโมเมนตัมเชิงมุม วิธีการประมาณ ทฤษฎีการรบกวน ทฤษฎี
การกระเจิง
Concepts of quantum mechanics, mathematics for quantum mechanics,
Schr?dinger equations, interaction picture, symmetry in quantum mechanics, system
with N degrees of freedom, rotation group and angular momentum operators,
approximation methods, perturbation theory, scattering theory
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห
๓
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห
๐
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการ
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง
๖
ชั่วโมง

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
๓.๑ อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๒ อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล ๓ ชั่วโมงตอสัปดาห
๓.๓ นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา

มคอ.๓

๑๒

๑.๑.๑ มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ
ขององคกร ปฏิ บัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิช าชีพ สามารถจัดการปญ หาทางคุณ ธรรม
จริยธรรมได (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑)
๑.๒ วิธีการสอน
๑.๒.๑ บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม
๑.๒.๒ กําหนดกฎระเบียบที่ตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเข าเรียน
และการสงงาน
๑.๒.๓ จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
๑.๒.๔ มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๑.๓.๑ พฤติก รรมในชั้ น เรีย น การตรงต อเวลาในการเข า เรี ยน-การสง งาน การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ
๑.๓.๒ การไม คั ด ลอกผลงานของผู อื่ น ความถู กต อ งในการอ างอิ งผลงานทาง
วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่ตองไดรับ
๒.๑.๑ มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีที่เปนแกนของ ๔
แขนงวิชาหลักของสาขาวิชาฟสิกส อันไดแก (๑) กลศาสตรคลาสสิก (๒) กลศาสตรควอนตัม (๓) อุณ
หพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และคณิ ตศาสตรที่เกี่ยวของ (ผล
การเรียนรูขอ ๒.๑)
๒.๑.๒ มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกส อยางนอยหนึ่งแขนงวิชา
ในระดับที่สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาองคความรูในแขนงวิชาเฉพาะนั้น
ไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒)
๒.๒ วิธีการสอน
๒.๒.๑ การบรรยายในชั้นเรียน
๒.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๒.๒.๓ จั ด การสั ม มนาพิ เศษโดยวิ ท ยากรภายนอกที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญหรื อ มี
ประสบการณตรง
๒.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
๒.๓ วิธีการประเมินผล
๒.๓.๑ การสอบกลางภาคและปลายภาค

มคอ.๓

๑๓

๒.๓.๒ ผลงานที่ไดรบั มอบหมาย
๒.๓.๓ การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
๓. ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก)
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
๓.๑.๑ มีความใฝรู สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห ความรู ใน
ศาสตรสาขาฟสิกส ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ
๓.๑)
๓.๑.๒ สามารถคิด วิ เคราะห สั งเคราะห และประยุก ตค วามรู ในศาสตร สาขา
ฟสิกสเฉพาะดาน โดยใชกระบวนการ วิจัยที่ถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๓.๒)
๓.๒ วิธีการสอน
๓.๒.๑ เนนการสอนที่กระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น
ตางๆ
๓.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๓.๒.๓ แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห
ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยที่ปรึกษา
๓.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
๓.๓.๑ พฤติ กรรมการมีสวนรวมในการอภิป รายในชั้ นเรียน และในการเขารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๓.๓.๒ งานที่ไดรับมอบหมาย
๓.๓.๓ การสอบที่เนนการคิด-วิเคราะห
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
๔.๑.๑ มีภาวะผูนํา และมีมนุษ ยสัมพันธที่ดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ทั้งในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับ ผิดชอบในหนาที่ของตนเอง
และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑)
๔.๒ วิธีการสอน
๔.๒.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปนกลุม และงานที่ตองมีปฎิ
สัมพันธระหวางบุคคล
๔.๒.๒ จัดกิจกรรมที่มีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น
๔.๓ วิธีการประมวลผล
๔.๓.๑ พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย

มคอ.๓

๑๔

๔.๓.๒ พฤติกรรมในการทํางานกลุม
๔.๓.๓ พฤติ กรรมการมีสวนรวมในการอภิป รายในชั้ นเรียน และในการเขารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
พัฒนา
๕.๑.๑ สามารถประยุ ก ต ค วามรู ท างสถิ ติ แ ละคณิ ต ศาสตร เพื่ อ การวิ เคราะห
ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑)
๕.๑.๒ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ
ขอมูล การสื่อสารและถายทอดองคความรู ทั้งในเชิงวิชาการ และการนําเสนอตอสาธารณชนทั่วไป ได
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๒)
๕.๒ วิธีการสอน
๕.๒.๑ จั ดให มี การนํ าเสนอในรายวิช า เพื่ อ ฝก ทั กษะในการสื บ คน เก็บ รวมรวบ
วิเคราะห ประมวลผล และนําเสนอขอมูล โดยใชค วามรูท างคณิ ตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม
๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ
เขารวมในกิจกรรมตางๆที่มุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๕.๓ วิธีการประเมิน
๕.๓.๑ การนําเสนอผลงานที่ไดรับ
๕.๓.๒ การนํ า เสนอสั ม มนา การสอบ โครงร า งวิ ท ยานิ พ นธ และการสอบ
วิทยานิพนธ
๕.๓.๓ ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ
ที่

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
และสื่อที่ใช

อาจารยผสู อน

มคอ.๓

สัปดาห
ที่

๑
๒
๓

๑๕

หัวขอ

จํานวนชั่วโมง
กิจกรรมการ
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา เรียนการสอน
และสื่อที่ใช
ดวย
ตนเอง
Concepts in Quantum
๓
๐
๖ บรรยาย และ
Mechanics
มอบหมายงาน
Operators,
๓
๐
๖ บรรยาย และ
Measurements and
มอบหมายงาน
Observables
Matrix
Representations

๓

๐

๖

Changing
Representation, Wave
Functions in Position
and Momentum
Schrodinger Equation

๓

๐

๖

๓

๐

๖

๖

Heisenberg Picture of
Time Evolution

๓

๐

๖

๗

Symmetry in
Quantum Mechanics

๓

๐

๖

๘
๙

สอบกลางภาค

๐
๓

๐
๐

๐
๖

๑๐

Rotation and Rotation
Operators

๓

๐

๖

๑๑

Addition of Angular
Momentum

๓

๐

๖

๑๓

System of Two Spin๑/๒ Particles

๓

๐

๖

๑๔

Variational and WKB
Methods

๓

๐

๖

๑๕

Perturbation Theory

๓

๐

๖

๔

๕

System with N
Degrees of Freedom

อาจารยผสู อน

ผศ.ดร. มัลลิกา ซื่อ
วัฒนะ
ผศ.ดร. มัลลิกา ซื่อ
วัฒนะ

บรรยาย และ
มอบหมายงาน
บรรยาย และ
มอบหมายงาน

ผศ.ดร. มัลลิกา ซื่อ
วัฒนะ

บรรยาย และ
มอบหมายงาน
บรรยาย และ
มอบหมายงาน
บรรยาย และ
มอบหมายงาน

ผศ.ดร. มัลลิกา ซื่อ
วัฒนะ

บรรยาย และ
มอบหมายงาน
บรรยาย และ
มอบหมายงาน
บรรยาย และ
มอบหมายงาน
บรรยาย และ
มอบหมายงาน
บรรยาย และ
มอบหมายงาน
บรรยาย และ

ผศ.ดร. มัลลิกา ซื่อ
วัฒนะ

ผศ.ดร. มัลลิกา ซื่อ
วัฒนะ

ผศ.ดร. มัลลิกา ซื่อ
วัฒนะ
ผศ.ดร. มัลลิกา ซื่อ
วัฒนะ

ผศ.ดร. มัลลิกา ซื่อ
วัฒนะ
ผศ.ดร. มัลลิกา ซื่อ
วัฒนะ
ผศ.ดร. มัลลิกา ซื่อ
วัฒนะ
ผศ.ดร. มัลลิกา ซื่อ
วัฒนะ
ผศ.ดร. มัลลิกา ซื่อ
วัฒนะ

มคอ.๓

สัปดาห
ที่

หัวขอ

๑๖

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง

๑๖

Introduction to
Scattering Theory

๓

๐

๖

๑๗

สอบปลายภาค
รวมจํานวนชั่วโมง
ตลอดภาคการศึกษา

๐
๘๔

๐
๐

๐

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู*
ที่

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
และสื่อที่ใช

อาจารยผสู อน

มอบหมายงาน
บรรยาย และ ผศ.ดร. มัลลิกา ซื่อ
วัฒนะ
มอบหมายงาน

๑๖๘

วิธีการประเมิน

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล
๑
๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ การสอบกลางภาคและปลายภาค
๘ และ ๑๗
๘๐%
๒
๑.๑
พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาใน ตลอดภาค
๑๐%
การเขาเรียน-การสงงาน การปฏิบัติตาม การศึกษา
กฎระเบียบตางๆ การไมคัดลอกผลงาน
ของผูอื่น ความถูกตองในการอางอิง
ผลงานทางวิชาการในรายงาน
การ
นําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
๓
๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ ,๔.๑ ผลงานที่ไดรบั มอบหมาย การนําเสนอ ๑-๗ และ ๙๑๐%
,๕.๑ ,๕.๒
ผลงาน พฤติกรรมการมีสวนรวมในการ
๑๖
ทํางานกลุม การอภิปรายในชั้นเรียน
กิจกรรมตางๆ และความเหมาะสมใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก

สัปดาหที่
ประเมิน

มคอ.๓

๑๗

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
J.J. Sakurai Modern Quantum Mechanics Addison-Wesley publishing
company, 1994.
John S. Townsend A Modern Approach to Quantum Mechanics
McGraw-Hill, Inc. 1992.
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
Richard L. Liboff Introductory Quantum Mechanics, 4th edtion AddisonWesley 2002.
Kurt Gottfried, Tung-Mow Yan Quantum Mechanics Springer Science &
Business 2003.
Michael D. Fayer Elements of Quantum Mechanics Oxford University press
2001.
Ajoy K. Ghatak, S. Lokanathan Quantum Mechanics springer, 2004.
R. J. Scherrer Quantum mechanics: an accessible introduction Benjamim
Cummings, 2006.
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
-

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑.๑ นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน
๑.๒ นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
๑.๓ การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
๑.๔ นั กศึกษาสามารถแสดงความคิด เห็นผาน social network ของภาควิชาฟสิก ส หรือ
ของผูสอน
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
๒.๑ ประเมินจากแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
๒.๒ ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน

มคอ.๓

๑๘

หลั งจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมี การปรับ ปรุงการสอน โดยการประชุม การ
จัดการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนารายวิชา
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
๔.๑ มีค ณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถู ก ตอ งของข อ สอบกลางภาคและ
ขอสอบปลายภาค
๔.๒ มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรียนการสอน
๕.๒ เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้
กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย

มคอ.๓

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา

วทฟส๕๐๕ วิธีการทางคณิตศาสตรสําหรับนักฟสิกส
SCPY505 Mathematical Methods For Physicists
๒. จํานวนหนวยกิต
๓(๓-๐-๖) หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ) เปนรายวิชาใน
หมวดวิชาเลือก
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
๑. รศ.ดร. ไมเคิล แอนโทนี่ อเลน
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: maa๕๖๕๒@gmail.com
๔.๒ อาจารยผูสอน
๑. รศ.ดร. ไมเคิล แอนโทนี่ อเลน
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: maa๕๖๕๒@gmail.com
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคตน ชั้นปที่ ๑
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite) ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite) ไมมี
๘. สถานที่เรียน
วิทยาเขตพญาไทและวิทยาเขตศาลายาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
-

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

๑๙

มคอ.๓

๒๐

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ
๑.๑ เลือกและใชวิธีการทางคณิตศาสตรในการแกโจทยปญหาทางฟสิกสไดอยางเหมาะสม
และถูกตอง
๑.๒ มีประสบการณการใชวิธีการทางคณิตศาสตรแบบหลากลายในการแกโจทยปญหาทาง
ฟสิกส
๑.๓ มีความพรอมในการทํางานวิจัยแบบวิเคราะหโดยใชวิธีการทางคณิตศาสตร
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
การดําเนินการเวกเตอร ผลคูณเวกเตอรและเอกลักษณ พิกัดเชิงเสนโคง แคลคูลัสของการ
แปรผัน ตัวคูณ ลากรานจ การแปลงเชิงเสน คาลักษณะเฉพาะและเวกเตอรลักษณะเฉพาะ สมการ
เชิงอนุพันธสามัญ ผลเฉลยแบบอนุกรมของสมการเชิงอนุพันธสามัญ ฟงกชั่นพิเศษ สมการเชิงอนุพันธ
ยอย วิธีการแยกตัวแปรสําหรับสมการเชิงอนุพันธยอย สมการคลื่น สมการการแพร สมการเฮมโอลตซ
สมการลาปลาส การวิเคราะหจํานวนเชิงซอนเบื้องตน ทฤษฎีบทสวนตกคาง การแปลงฟูเรียร
Vector operations, vector products and identities, curvilinear coordinates;
calculus of variation, Lagrange's multipliers, linear transformation, eigenvalues and
eigenvectors, ordinary differential equations (ODEs), series solutions to ODEs, special
functions, partial differential equations (PDEs), separation of variables method for
PDEs, wave equation, diffusion equation, Helmholtz equation, Laplace equation,
elementary complex analysis, residue theorem, Fourier transforms
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห
๓
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห
๐
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการ
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง
๖
ชั่วโมง

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
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๒๑

๓.๑ อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๒ อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล ๓ ชั่วโมงตอสัปดาห
๓.๓ นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
๑.๑.๑ มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ
ขององคกร ปฏิ บัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิช าชีพ สามารถจัดการปญ หาทางคุณ ธรรม
จริยธรรมได (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑)
๑.๒ วิธีการสอน
๑.๒.๑ บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม
๑.๒.๒ กําหนดกฎระเบียบที่ตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเข าเรียน
และการสงงาน
๑.๒.๓ จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
๑.๒.๔ มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๑.๓.๑ พฤติก รรมในชั้ น เรีย น การตรงต อเวลาในการเข า เรี ยน-การสง งาน การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ
๑.๓.๒ การไม คั ด ลอกผลงานของผู อื่ น ความถู กต อ งในการอ างอิ งผลงานทาง
วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่ตองไดรับ
๒.๑.๑ มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีที่เปนแกนของ ๔
แขนงวิชาหลักของสาขาวิชาฟสิกส อันไดแก (๑) กลศาสตรคลาสสิก (๒) กลศาสตรควอนตัม (๓) อุณ
หพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ (ผล
การเรียนรูขอ ๒.๑)
๒.๑.๒ มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกส อยางนอยหนึ่งแขนงวิชา
ในระดับที่สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาองคความรูในแขนงวิชาเฉพาะนั้น
ไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒)
๒.๒ วิธีการสอน
๒.๒.๑ การบรรยายในชั้นเรียน
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๒๒

๒.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๒.๒.๓ จั ด การสั ม มนาพิ เศษโดยวิ ท ยากรภายนอกที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญหรื อ มี
ประสบการณตรง
๒.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ
๒.๓ วิธีการประเมินผล
๒.๓.๑ การสอบกลางภาคและปลายภาค
๒.๓.๒ ผลงานที่ไดรบั มอบหมาย
๒.๓.๓ การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
๓. ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก)
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
๓.๑.๑ มีความใฝรู สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห ความรู ใน
ศาสตรสาขาฟสิกส ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ
๓.๑)
๓.๑.๒ สามารถคิด วิ เคราะห สั งเคราะห และประยุก ตค วามรู ในศาสตร สาขา
ฟสิกสเฉพาะดาน โดยใชกระบวนการ วิจัยที่ถูกตองไดดว ยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๓.๒)
๓.๒ วิธีการสอน
๓.๒.๑ เนนการสอนที่กระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น
ตางๆ
๓.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๓.๒.๓ แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห
ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยที่ปรึกษา
๓.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
๓.๓.๑ พฤติ กรรมการมีสวนรวมในการอภิป รายในชั้ นเรียน และในการเขารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๓.๓.๒ งานที่ไดรับมอบหมาย
๓.๓.๓ การสอบที่เนนการคิด-วิเคราะห
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
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๔.๑.๑ มีภาวะผูนํา และมีมนุษ ยสัมพันธที่ดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ทั้งในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับ ผิดชอบในหนาที่ของตนเอง
และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑)
๔.๒ วิธีการสอน
๔.๒.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปนกลุม และงานที่ตองมีปฎิ
สัมพันธระหวางบุคคล
๔.๒.๒ จัดกิจกรรมที่มีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น
๔.๓ วิธีการประมวลผล
๔.๓.๑ พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๔.๓.๒ พฤติกรรมในการทํางานกลุม
๔.๓.๓ พฤติ กรรมการมีสวนรวมในการอภิป รายในชั้ นเรียน และในการเขารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
พัฒนา
๕.๑.๑ สามารถประยุ ก ต ค วามรู ท างสถิ ติ แ ละคณิ ต ศาสตร เพื่ อ การวิ เคราะห
ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑)
๕.๑.๒ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ
ขอมูล การสื่อสารและถายทอดองคความรู ทั้งในเชิงวิชาการ และการนําเสนอตอสาธารณชนทั่วไป ได
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๒)
๕.๒ วิธีการสอน
๕.๒.๑ จั ดให มี การนํ าเสนอในรายวิช า เพื่ อ ฝก ทั กษะในการสื บ คน เก็บ รวมรวบ
วิเคราะห ประมวลผล และนําเสนอขอมูล โดยใชค วามรูท างคณิ ตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม
๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ
เขารวมในกิจกรรมตางๆที่มุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๕.๓ วิธีการประเมิน
๕.๓.๑ การนําเสนอผลงานที่ไดรับ
๕.๓.๒ ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
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๑. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ
ที่

๑

๒

๓

๔

๕

จํานวนชั่วโมง
กิจกรรมการ
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา เรียนการสอน
และสื่อที่ใช
ดวย
ตนเอง
ตัวแปรเชิงซอน
๓
๐
๖ บรรยาย/
สมการโคชี-รีมาน
อภิปรายกลุม/
สมการลาปลาซ การ
แบบฝกหัดใน
อินทิเกรตแบบคอน
หองเรียน/
ทัวร ทฤษฎีของชี สูตร
การบาน
การอินทิเกรตของโคชี
อนุกรมเทเลอร อนุกร
๓
๐
๖ บรรยาย/
มลอเรนต ทฤษฎีเรส
อภิปรายกลุม/
ซิดิว การหาคาของอิน
แบบฝกหัดใน
ติกรัลจํานวนจริง
หองเรียน/
การบาน
การสงคงรูปแบบคอน
๓
๐
๖ บรรยาย/
ฟอรมอล การแปลง
อภิปรายกลุม/
เชิงเสนของโมบิอุส
แบบฝกหัดใน
หองเรียน/
การบาน
การวิเคราะหเวกเตอร
๓
๐
๖ บรรยาย/
ผลคูณสเกลลาทริป
อภิปรายกลุม/
เปล ปริภูมิหลายมิติ
แบบฝกหัดใน
การเปลี่ยนพิกัด
หองเรียน/
ขอตกลงสําหรับการ
การบาน
บวก เวกเตอรคอนตรา
วาเรียนและเวกเตอร
โควาเรียน
การวิเคราะหเทนเซอร
๓
๐
๖ บรรยาย/
เดลตาฟงกชั่นของโคล
อภิปรายกลุม/

๒๔

อาจารยผูสอน

รศ.ดร. ไมเคิล แอน
โทนี่ อเลน

รศ.ดร. ไมเคิล แอน
โทนี่ อเลน

รศ.ดร. ไมเคิล แอน
โทนี่ อเลน

รศ.ดร. ไมเคิล แอน
โทนี่ อเลน

รศ.ดร. ไมเคิล แอน
โทนี่ อเลน
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สัปดาห
ที่

๖

๗

๘
๙

๑๐

หัวขอ

เน็กเกอร เทนเซอร
อันดับหนึ่งและสอง
เทนเชอรอันดับ
มากกวาสอง เทนเซอร
โมเมนตความเฉื่อย
และเทนเซอรความ
เคน
พิกัดโคง การเปลี่ยน
พิกัด พิกัดโคงตั้งฉาก
สวนโคงและปริมาตร
พิกัดทรงกระบอก
พิกัดทรงกลม
แคลคูลัสของการแปร
ผัน คาที่นอยที่สุดของ
อินติกรัล ขอบังคับ
หลักการของฮามิลตัน
สมการออยเลอร-ลาก
รอนจ โจทยพื้นที่ตอ
เสนรอบรูป หรือ
ปริมาตรตอพื้นที่ผิว
สอบกลางภาค
การแปลงอินทิกรัล
การแปลงแบบฟูเรียร
การแปลงแบบ
ลาพลาซ การแปลง
ของฮิวเบิรต
ทฤษฎีฟูเรียร อนุกรม
ฟูเรียร ฟูเรียร
อินทิกรัล คอนโวลูชัน

๒๕

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
และสื่อที่ใช

อาจารยผูสอน

แบบฝกหัดใน
หองเรียน/
การบาน

๓

๐

๖

๓

๐

๖

๐
๓

๐
๐

๐
๖

๓

๐

๖

บรรยาย/
อภิปรายกลุม/
แบบฝกหัดใน
หองเรียน/
การบาน
บรรยาย/
อภิปรายกลุม/
แบบฝกหัดใน
หองเรียน/
การบาน

รศ.ดร. ไมเคิล แอน
โทนี่ อเลน

บรรยาย/
อภิปรายกลุม/
แบบฝกหัดใน
หองเรียน/
การบาน
บรรยาย
กรณีศึกษา การ
สืบคนขอมูลผาน

รศ.ดร. ไมเคิล แอน
โทนี่ อเลน

รศ.ดร. ไมเคิล แอน
โทนี่ อเลน

รศ.ดร. ไมเคิล แอน
โทนี่ อเลน

มคอ.๓

สัปดาห
ที่

หัวขอ

๒๖

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง

๑๑

ฟงกชนั พิเศษ เบสเซล
ฟงกชั่น แกมมา
ฟงกชั่น สูตรของ
สเตอรลิ่ง

๓

๐

๖

๑๒

ฟงกชันพิเศษ (ตอ)

๓

๐

๖

๑๓

สมการเชิงอนุพันธ
แบบสามัญ

๓

๐

๖

๑๔

สมการเชิงอนุพันธยอย

๓

๐

๖

๑๕

สมการชนิดไมเอกพันธ
พรอมดวยวิธีการที่ใช
ฟงกชันของกรีน
ฟงกชันพิเศษ
เทคนิคตัวดําเนินการ
ในกลศาสตรควอนตัม

๓

๐

๖

๓

๐

๖

๑๖

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
และสื่อที่ใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
บรรยาย/
อภิปรายกลุม/
แบบฝกหัดใน
หองเรียน/
การบาน
บรรยาย/
อภิปรายกลุม/
แบบฝกหัดใน
หองเรียน/
การบาน
บรรยาย/
อภิปรายกลุม/
แบบฝกหัดใน
หองเรียน/
การบาน
บรรยาย/
อภิปรายกลุม/
แบบฝกหัดใน
หองเรียน/
การบาน
บรรยาย
กรณีศึกษา
อภิปรายกลุม
บรรยาย/
อภิปรายกลุม/
แบบฝกหัดใน

อาจารยผูสอน

รศ.ดร. ไมเคิล แอน
โทนี่ อเลน

รศ.ดร. ไมเคิล แอน
โทนี่ อเลน

รศ.ดร. ไมเคิล แอน
โทนี่ อเลน

รศ.ดร. ไมเคิล แอน
โทนี่ อเลน

รศ.ดร. ไมเคิล แอน
โทนี่ อเลน

รศ.ดร. ไมเคิล แอน
โทนี่ อเลน

มคอ.๓

สัปดาห
ที่

หัวขอ

๒๗

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
และสื่อที่ใช

อาจารยผูสอน

หองเรียน/
การบาน
๑๗

สอบปลายภาค
รวมจํานวนชั่วโมง
ตลอดภาคการศึกษา

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู*
ที่

๐
๑๒๙

๐
๐

๐
๒๕๘

วิธีการประเมิน

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล
๑
๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ การสอบกลางภาคและปลายภาค
๘ และ ๑๗
๗๐%
๒
๑.๑
พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาใน ตลอดภาค
๑๐%
การเขาเรียน-การสงงาน การปฏิบัติตาม การศึกษา
กฎระเบียบตางๆ การไมคัดลอกผลงาน
ของผูอื่น ความถูกตองในการอางอิง
ผลงานทางวิชาการในรายงาน
การ
นําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
๓
๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ ,๔.๑ ผลงานที่ไดรบั มอบหมาย การนําเสนอ ตลอดภาค
๒๐%
,๕.๑ ,๕.๒
ผลงาน พฤติกรรมการมีสวนรวมในการ การศึกษา
ทํางานกลุม การอภิปรายในชั้นเรียน
กิจกรรมตางๆ และความเหมาะสมใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก

สัปดาหที่
ประเมิน

มคอ.๓

๒๘

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
K. F. Riley, M. P. Hobson, “Essential Mathematical Methods for the
Physical Science,” Cambridge University Press (2011).
G. B. Arfken, Hans J. Weber, Frank E. Harris, “Mathematical Methods for
Physicists,” Elsevier Academic Press (2005)
T. L. Chow, “Mathematical Methods for Physicists: A Concise
Introduction,” Cambridge University Press (2000)
E. Butkov, “Mathematical Physics,” Edison and Wiley, (1973)
L. P. Lebedev, “Special Functions and Their Applications,” PrenticeHall, Inc. (1965).
Erwin Kreyszig, “Advanced Engineering Mathematics,” John Wiley &
Sons (1983).
M. R. Spiegel, “Vector Analysis,” McGraw-Hill (1988).
A. I. Borisenko, I. E. Tarapov, “Vector and Tensor Analysis with
Applications,” Dover (1968).
R. Weinstock, “Calculus of Variations,” Dover (1974).
J. H. Mathews, “Complex Variables for Mathematics and Engineering,”
2nd Edt,WCB (1998).
L. P. Lebedev, M.J. Cloud, V.A. Eremeyev, “Tensor Analysis with
Applications in Mechanics,” World Scientific (2010)
E. C. Young, “Vector and Tensor Analysis,” 2nd Edt. Marcel Dekker
(1993)
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
-

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑.๑ นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน

มคอ.๓

๒๙

๑.๒ นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
๑.๓ การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
๑.๔ นั กศึกษาสามารถแสดงความคิด เห็นผาน social network ของภาควิชาฟสิก ส หรือ
ของผูสอน
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
๒.๑ ประเมินจากแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
๒.๒ ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน
หลั งจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมี การปรับ ปรุงการสอน โดยการประชุม การ
จัดการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนารายวิชา
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
๔.๑ มีค ณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถู ก ตอ งของข อ สอบกลางภาคและ
ขอสอบปลายภาค
๔.๒ มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรียนการสอน
๕.๒ เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้
กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย

มคอ.๓

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา

วทฟส๕๓๔ ฟสิกสสุริยะ
SCPY534 Solar Physics
๒. จํานวนหนวยกิต
๓(๓-๐-๖) หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ) เปนรายวิชาใน
หมวดวิชาเลือก
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
๑. ศ. ดร. เดวิด จอหน รูฟโฟโล
e-mail: ruffolo.physics@gmail.com
๔.๒ อาจารยผูสอน
๑. ศ. ดร. เดวิด จอหน รูฟโฟโล
e-mail: ruffolo.physics@gmail.com
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคตน ชั้นปที่ ๒
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite) ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite) ไมมี
๘. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
-

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ

๓๐

มคอ.๓

๓๑

๑.๑ มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีของฟสิกสสุริยะ อันไดแก
สมบัติเบื้องตนของดวงอาทิตย โฟโตสเฟยรและวัฏจักรของดวงอาทิตย โครโมสเฟยร โคโรนา พายุ
สุรยิ ะ ลมสุริยะ ฮีลิโอสเฟยร กําเนิดระบบสุริยะ ภายในของดวงอาทิตย
๑.๒ สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาองคความรูในแขนงฟสิกส
สุรยิ ะไดดวยตนเอง
๑.๓ สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะหความรูในแขนงฟสิกสสุริยะ ไดอยาง
เปนระบบและมีเหตุผล
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
สมบัติเบื้องตนของดวงอาทิตย โฟโตสเฟยรและวัฏจักรของดวงอาทิตย โครโมสเฟยร โคโรนา
พายุสุริยะ ลมสุริยะ ฮีลิโอสเฟยร กําเนิดระบบสุริยะ ภายในของดวงอาทิตย
Basic properties of the Sun, photosphere and the solar cycle, chromosphere,
corona, solar storms, solar wind, heliosphere, origin of the solar system, solar interior
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห
๓
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห
๐
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานภาคสนามตอสัปดาห
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง
๖
ชั่วโมง

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
๓.๑ อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๒ อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล ๓ ชั่วโมงตอสัปดาห
๓.๓ นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา

มคอ.๓

๓๒

๑.๑.๑ มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ
ขององคกร ปฏิ บัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิช าชีพ สามารถจัดการปญ หาทางคุณ ธรรม
จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑)
๑.๒ วิธีการสอน
๑.๒.๑ บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม
๑.๒.๒ กําหนดกฎระเบียบที่ตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเข าเรียน
และการสงงาน
๑.๒.๓ จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
๑.๒.๔ มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๑.๓.๑ พฤติก รรมในชั้ น เรีย น การตรงต อเวลาในการเข า เรี ยน-การสง งาน การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ
๑.๓.๒ การไม คั ด ลอกผลงานของผู อื่ น ความถู กต อ งในการอ างอิ งผลงานทาง
วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่ตองไดรับ
๒.๑.๑ มีความรูและความเขาใจ ในระดับเชี่ยวชาญสูงสุดในเนื้อหาของหลักการ
และทฤษฎีที่เปนแกนของ ๔ แขนงวิชาหลักของสาขาวิชาฟสิกส อันไดแก (๑) กลศาสตรคลาสสิก (๒)
กลศาสตรควอนตัม (๓) อุณหพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และ
คณิตศาสตรที่เกี่ยวของ (ผลการเรียนรูขอ ๒.๑)
๒.๑.๒ มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกส อยางนอยหนึ่งแขนงวิชา
ในระดับที่สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาองคความรูในแขนงวิชาเฉพาะนั้น
ไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒)
๒.๒ วิธีการสอน
๒.๒.๑ การบรรยายในชั้นเรียน
๒.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๒.๒.๓ จั ด การสั ม มนาพิ เศษโดยวิ ท ยากรภายนอกที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญหรื อ มี
ประสบการณตรง
๒.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
๒.๓ วิธีการประเมินผล
๒.๓.๑ การสอบกลางภาคและปลายภาค

มคอ.๓
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๒.๓.๒ ผลงานที่ไดรบั มอบหมาย
๒.๓.๓ การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
๓. ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก)
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
๓.๑.๑ มีความใฝรู มีความคิดริเริ่ม-สรางสรรค สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน
และสัง เคราะห ความรู ในศาสตรสาขาฟสิก ส ไดอ ยางเป นระบบและมี เหตุผ ล ตามหลัก การทาง
วิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ ๓.๑)
๓.๑.๒ สามารถคิด วิ เคราะห สั งเคราะห และประยุก ตค วามรู ในศาสตรส าขา
ฟสิกสเฉพาะ เพื่อสรางองคความรูใหม โดยใชกระบวนการวิจัยที่ถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรู
ขอ ๓.๒)
๓.๒ วิธีการสอน
๓.๒.๑ เนนการสอนที่กระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น
ตางๆ
๓.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๓.๒.๓ แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห
ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยที่ปรึกษา
๓.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
๓.๓.๑ พฤติ กรรมการมีสวนรวมในการอภิป รายในชั้ นเรียน และในการเขารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๓.๓.๒ งานที่ไดรับมอบหมาย
๓.๓.๓ การสอบที่เนนการคิด-วิเคราะห
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
๔.๑.๑ มีภาวะผูนํา และมีมนุษ ยสัมพันธที่ดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ทั้งในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับ ผิดชอบในหนาที่ของตนเอง
และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑)
๔.๒ วิธีการสอน
๔.๒.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปนกลุม และงานที่ตองมีปฎิ
สัมพันธระหวางบุคคล
๔.๒.๒ จัดกิจกรรมที่มีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น
๔.๓ วิธีการประมวลผล

มคอ.๓

๓๔

๔.๓.๑ พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๔.๓.๒ พฤติกรรมในการทํางานกลุม
๔.๓.๓ พฤติ กรรมการมีสวนรวมในการอภิป รายในชั้ นเรียน และในการเขารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
พัฒนา
๕.๑.๑ สามารถประยุ ก ต ค วามรูท าง สถิ ติแ ละคณิ ต ศาสตร เพื่ อ การ วิ เคราะห
ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑)
๕.๑.๒ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ
ขอมูล การสื่อสารและถายทอดองคความรูทั้งในเชิงวิชาการ และการนําเสนอตอสาธารณชนทั่วไป ได
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๒)
๕.๒ วิธีการสอน
๕.๒.๑ จั ดให มี การนํ าเสนอในรายวิช า เพื่ อ ฝก ทั ก ษะในการสืบ ค น เก็บ รวมรวบ
วิเคราะห ประมวลผล และนําเสนอขอมูล โดยใชค วามรูท างคณิ ตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม
๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ
เขารวมในกิจกรรมตางๆที่มุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๕.๓ วิธีการประเมิน
๕.๓.๑ การนําเสนอผลงานที่ไดรับ
๕.๓.๒ ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ
ที่

๑

Overview:
Basic

จํานวนชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนการสอนและ อาจารย
สื่อที่ใช
ผูสอน
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง
ศ. ดร.
๓
๐
๖ Lecture
เดวิด
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สัปดาห
ที่

๒

๓

๔

๕

๖

๗
๘

๙

๑๐

หัวขอ

properties of
the Sun
Origin of the
Sun and solar
system

จํานวนชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง
๓

Solar core:
Nuclear fusion
reactions

๓

Solar interior:
Radiative and
convective
zones
Photosphere

๓

๓

Chromosphere
and transition
region (๑)

๓

สอบกลางภาค

๐
๓

Chromosphere
and transition
region (๒)
Corona

Solar activity

๓๕

๓

๓

๐

๐

๐

๐

๐

๐
๐

๐

๐

๖

๖

๖

๖

๖

๐
๖

๖

๖

Lecture/Practice

Lecture/Homework

Lecture/Practice

Lecture/Homework

Lecture/Practice

Lecture/Practice

Lecture/Homework

Lecture/Practice

อาจารย
ผูสอน

จอหน
โฟโล
ศ.
เดวิด
จอหน
โฟโล
ศ.
เดวิด
จอหน
โฟโล
ศ.
เดวิด
จอหน
โฟโล
ศ.
เดวิด
จอหน
โฟโล
ศ.
เดวิด
จอหน
โฟโล
ศ.
เดวิด
จอหน
โฟโล
ศ.
เดวิด
จอหน
โฟโล
ศ.

รูฟ
ดร.
รูฟ
ดร.
รูฟ
ดร.
รูฟ
ดร.
รูฟ
ดร.
รูฟ

ดร.
รูฟ
ดร.
รูฟ
ดร.
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สัปดาห
ที่

หัวขอ

จํานวนชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง

(๑)

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

Solar activity
(๒)

๓

Solar wind

๓

The
heliosphere

สอบปลายภาค
รวมจํานวน
ชั่วโมงตลอด
ภาคการศึกษา

๓

๐
๑๖๕

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู*
ที่
๑
๒

๓๖

๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒
๑.๑

๐

๐

๐

๐
๐

๖

๖

๖

อาจารย
ผูสอน

เดวิด
จอหน
โฟโล
ศ.
Lecture/Homework
เดวิด
จอหน
โฟโล
Lecture/Practice/Homework ศ.
เดวิด
จอหน
โฟโล
ศ.
Lecture
เดวิด
จอหน
โฟโล

รูฟ
ดร.
รูฟ
ดร.
รูฟ
ดร.
รูฟ

๐
๓๓๐

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

การสอบกลางภาคและปลายภาค
พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาใน
การเขาเรียน-การสงงาน การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบตางๆ การไมคัดลอกผลงาน
ของผูอื่น ความถูกตองในการอางอิง
ผลงานทางวิชาการในรายงาน
การ

๗, ๑๔
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล
๗๐%
๑๐%
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กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู*

วิธีการประเมิน

นําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
๓
๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ ,๔.๑ ผลงานที่ไดรบั มอบหมาย การนําเสนอ
,๕.๑ ,๕.๒
ผลงาน พฤติกรรมการมีสวนรวมในการ
ทํางานกลุม การอภิปรายในชั้นเรียน
กิจกรรมตางๆ และความเหมาะสมใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒

๓๗

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล

ตลอดภาค
การศึกษา

๒๐%

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
D. J. Mullan, Physics of the Sun: A First Course (Boca Raton, FL: CRC
Press), 2010
P. Foukal, Solar Astrophysics (New York: Wiley Interscience), 1990
L. F. Burlaga, Interplanetary Magnetohydrodynamics (New York: Oxford
Univ. Press), 1995
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
-

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑.๑ นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน

มคอ.๓

๓๘

๑.๒ นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
๑.๓ การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
๑.๔ นั กศึกษาสามารถแสดงความคิด เห็นผาน social network ของภาควิชาฟสิก ส หรือ
ของผูสอน
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
๒.๑ ประเมินจากแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
๒.๒ ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน
หลั งจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมี การปรับ ปรุงการสอน โดยการประชุม การ
จัดการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนารายวิชา
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
๔.๑ มีค ณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถู ก ตอ งของข อ สอบกลางภาคและ
ขอสอบปลายภาค
๔.๒ มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรียนการสอน
๕.๒ เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้
กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย

มคอ.๓

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา

วทฟส๕๗๑ การเขียนโปรแกรมแบบขนาน
SCPY571 Parallel Programming
๒. จํานวนหนวยกิต
๓(๓-๐-๖) หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ) เปนรายวิชาใน
หมวดวิชาเลือก
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
๑. อ.ดร. ชัยวุฒิ บุญญศิริวัฒน
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: chaiwoot@gmail.com
๔.๒ อาจารยผูสอน
๑. อ.ดร. ชัยวุฒิ บุญญศิริวัฒน
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: chaiwoot@gmail.com
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคตน ชั้นปที่ ๒
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite) ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite) ไมมี
๘. สถานที่เรียน
วิทยาเขตพญาไทและวิทยาเขตศาลายาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
-

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

๓๙
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๔๐

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ
๑.๑ อธิบายเกี่ยวกับสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรแบบขนานชนิดตางๆได
๑.๒ อธิบายเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเขียนโปรแกรมแบบขนานได
๑.๓ เขียนโปรแกรมแบบขนานโดยใช Message-Passing Interface ได
๑.๔ เขียนโปรแกรมแบบขนานโดยใช OpenMP ได
๑.๕ เขียนโปรแกรมแบบขนานโดยใช NVIDIA Computed Unified Device
Architecture (CUDA) ได
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพือ่ ปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ

๑. คําอธิบายรายวิชา
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรแบบขนาน การเขียนโปรแกรมแบบขนานดวย เอ็มพี ไอ โอเพน
เอ็มพี ซียูดีเอ และ โอเพนซีแอล อัลกอริทึมเชิงตัวเลขแบบขนาน
Parallel computer architectures; parallel programming using MPI (MessagePassing Interface), OpenMP (Open Multi-Processing), CUDA (Compute Unified Device
Architecture), and OpenCL (Open Computing Language); parallel numerical algorithms
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห
๓
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห
๐
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการ
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง
๖
ชั่วโมง

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
๓.๑ อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๒ อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล ๓ ชั่วโมงตอสัปดาห
๓.๓ นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
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๔๑

๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
๑.๑.๑ มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ
ขององคกร ปฏิ บัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิช าชีพ สามารถจัดการปญ หาทางคุณ ธรรม
จริยธรรมได (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑)
๑.๒ วิธีการสอน
๑.๒.๑ บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม
๑.๒.๒ กําหนดกฎระเบียบที่ตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเข าเรียน
และการสงงาน
๑.๒.๓ จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
๑.๒.๔ มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๑.๓.๑ พฤติก รรมในชั้ น เรีย น การตรงต อเวลาในการเข า เรี ยน-การสง งาน การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ
๑.๓.๒ การไม คั ด ลอกผลงานของผู อื่ น ความถู กต อ งในการอ างอิ งผลงานทาง
วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่ตองไดรับ
๒.๑.๑ มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีที่เปนแกนของ ๔
แขนงวิชาหลักของสาขาวิชาฟสิกส อันไดแก (๑) กลศาสตรคลาสสิก (๒) กลศาสตรควอนตัม (๓) อุณ
หพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และคณิ ตศาสตรที่เกี่ยวของ (ผล
การเรียนรูขอ ๒.๑)
๒.๑.๒ มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกส อยางนอยหนึ่งแขนงวิชา
ในระดับที่สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาองคความรูในแขนงวิชาเฉพาะนั้น
ไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒)
๒.๒ วิธีการสอน
๒.๒.๑ การบรรยายในชั้นเรียน
๒.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๒.๒.๓ จั ด การสั ม มนาพิ เศษโดยวิ ท ยากรภายนอกที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญหรื อ มี
ประสบการณตรง
๒.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
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๔๒

๒.๓ วิธีการประเมินผล
๒.๓.๑ การสอบกลางภาคและปลายภาค
๒.๓.๒ ผลงานที่ไดรบั มอบหมาย
๒.๓.๓ การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
๓. ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก)
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
๓.๑.๑ มีความใฝรู สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสั งเคราะห ความรู ใน
ศาสตรสาขาฟสิกส ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ
๓.๑)
๓.๑.๒ สามารถคิด วิ เคราะห สั งเคราะห และประยุก ตค วามรู ในศาสตร สาขา
ฟสิกสเฉพาะดาน โดยใชกระบวนการ วิจัยที่ถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๓.๒)
๓.๒ วิธีการสอน
๓.๒.๑ เนนการสอนที่กระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น
ตางๆ
๓.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๓.๒.๓ แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห
ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยที่ปรึกษา
๓.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
๓.๓.๑ พฤติ กรรมการมีสวนรวมในการอภิป รายในชั้ นเรียน และในการเขารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๓.๓.๒ งานที่ไดรับมอบหมาย
๓.๓.๓ การสอบที่เนนการคิด-วิเคราะห
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
๔.๑.๑ มีภาวะผูนํา และมีมนุษ ยสัมพันธที่ดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ทั้งในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับ ผิดชอบในหนาที่ของตนเอง
และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑)
๔.๒ วิธีการสอน
๔.๒.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปนกลุม และงานที่ตองมีปฎิ
สัมพันธระหวางบุคคล
๔.๒.๒ จัดกิจกรรมที่มีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น
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๔.๓ วิธีการประมวลผล
๔.๓.๑ พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๔.๓.๒ พฤติกรรมในการทํางานกลุม
๔.๓.๓ พฤติ กรรมการมีสวนรวมในการอภิป รายในชั้ นเรียน และในการเขารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
พัฒนา
๕.๑.๑ สามารถประยุ ก ต ค วามรู ท างสถิ ติ แ ละคณิ ต ศาสตร เพื่ อ การวิ เคราะห
ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑)
๕.๑.๒ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ
ขอมูล การสื่อสารและถายทอดองคความรู ทั้งในเชิงวิชาการ และการนําเสนอตอสาธารณชนทั่วไป ได
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๒)
๕.๒ วิธีการสอน
๕.๒.๑ จั ดให มี การนํ าเสนอในรายวิช า เพื่ อ ฝก ทั ก ษะในการสืบ ค น เก็บ รวมรวบ
วิเคราะห ประมวลผล และนําเสนอขอมูล โดยใชค วามรูท างคณิ ตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม
๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ
เขารวมในกิจกรรมตางๆที่มุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๕.๓ วิธีการประเมิน
๕.๓.๑ การนําเสนอผลงานที่ไดรับ
๕.๓.๒ ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ
ที่

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
และสื่อที่ใช

อาจารยผูสอน
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สัปดาห
ที่

๑

๒

๔๔

หัวขอ

จํานวนชั่วโมง
กิจกรรมการ
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา เรียนการสอน
และสื่อที่ใช
ดวย
ตนเอง
Introduction to
๑.๕
๐
๓ บรรยาย
parallel programming,
กรณีศึกษา
parallel computer
architectures,
Amdahl's and
Gustafson's laws,
computational
speedup and
efficiency
MPI: introduction

อาจารยผูสอน

อ.ดร.
ชัยวุฒิ
บุญญศิริวัฒน

๑.๕

๐

๓

บรรยาย
กรณีศึกษา
มอบหมายงาน

อ.ดร.
ชัยวุฒิ
บุญญศิริวัฒน

๓

MPI: Point-to-point
and collective
communications

๑.๕

๐

๓

บรรยาย
กรณีศึกษา
มอบหมายงาน

อ.ดร.
ชัยวุฒิ
บุญญศิริวัฒน

๔

MPI: Partitioning,
synchronous
computation, and
load balancing

๑.๕

๐

๓

บรรยาย
กรณีศึกษา
มอบหมายงาน

อ.ดร.
ชัยวุฒิ
บุญญศิริวัฒน

๕

MPI: I/O

๑.๕

๐

๓

อ.ดร.
ชัยวุฒิ
บุญญศิริวัฒน

๖

OpenMP: Introduction

๑.๕

๐

๓

บรรยาย
กรณีศึกษา
บรรยาย
กรณีศึกษา
มอบหมายงาน

๗

OpenMP: loop-level
parallelism; Memory
alignment, row-major

๑.๕

๐

๓

บรรยาย
กรณีศึกษา
มอบหมายงาน

อ.ดร.
ชัยวุฒิ
บุญญศิริวัฒน

อ.ดร.
ชัยวุฒิ
บุญญศิริวัฒน

มคอ.๓

สัปดาห
ที่

๘

หัวขอ

and column-major
order
OpenMP: parallel
regions

๔๕

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
และสื่อที่ใช

อาจารยผูสอน

๑.๕

๐

๓

บรรยาย
กรณีศึกษา
มอบหมายงาน

อ.ดร.
ชัยวุฒิ
บุญญศิริวัฒน

๙

OpenMP:
synchronization, data
race, MPI/OpenMP
hybridization

๑.๕

๐

๓

บรรยาย
กรณีศึกษา
มอบหมายงาน

อ.ดร.
ชัยวุฒิ
บุญญศิริวัฒน

๑๐

Torque/PBS: Job
submission

๑.๕

๐

๓

อ.ดร.
ชัยวุฒิ
บุญญศิริวัฒน

๑๑

PThread: Introduction,
thread management

๑.๕

๐

๓

PThread:
synchronization,
OpenMP/PThread
hybridization
๑๓-๑๖ programming on GPU
using CUDA

๑.๕

๐

๓

บรรยาย
กรณีศึกษา
บรรยาย
กรณีศึกษา
บรรยาย
กรณีศึกษา

๖

๐

๑๒

อ.ดร.
ชัยวุฒิ
บุญญศิริวัฒน

๐

๐

๐

บรรยาย
กรณีศึกษา
Examination

๖

๐

๑๒

บรรยาย
กรณีศึกษา

๓

๐

๖

๓

๐

๖

บรรยาย
กรณีศึกษา
บรรยาย
กรณีศึกษา

๑๒

๑๗

Midterm examination

๑๘-๒๑ heterogeneous

programming using
OpenCL
๒๒-๒๓ Numerical algorithms:
solving linear system

๒๔-๒๕ Numerical algorithms:
Fast Fourier
transforms

อ.ดร.
ชัยวุฒิ
บุญญศิริวัฒน
อ.ดร.
ชัยวุฒิ
บุญญศิริวัฒน

อ.ดร.
ชัยวุฒิ
บุญญศิริวัฒน
อ.ดร.
ชัยวุฒิ
บุญญศิริวัฒน
อ.ดร.
ชัยวุฒิ
บุญญศิริวัฒน
อ.ดร.
ชัยวุฒิ
บุญญศิริวัฒน

มคอ.๓

สัปดาห
ที่

๔๖

หัวขอ

จํานวนชั่วโมง
กิจกรรมการ
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา เรียนการสอน
และสื่อที่ใช
ดวย
ตนเอง
๒๖-๒๗ Numerical algorithms:
๓
๐
๖ บรรยาย
convolution and
กรณีศึกษา
crosscorrelation using
FFT
๒๘-๒๙ Applications: image
and video processing

๓๐-๓๑ Applications: tsunami
simulation

๓๒

Final examination

๓

๐

๖

๓

๐

๖

๐

๐

๐

บรรยาย
กรณีศึกษา
บรรยาย
กรณีศึกษา
examination

อาจารยผูสอน

อ.ดร.
ชัยวุฒิ
บุญญศิริวัฒน

อ.ดร.
ชัยวุฒิ
บุญญศิริวัฒน
อ.ดร.
ชัยวุฒิ
บุญญศิริวัฒน
อ.ดร.
ชัยวุฒิ
บุญญศิริวัฒน

รวมจํานวนชั่วโมง
ตลอดภาคการศึกษา
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู*
ที่

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล
๑
๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ การสอบกลางภาคและปลายภาค
๑๗ และ ๓๒
๖๐%
๒
๑.๑
พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาใน ตลอดภาค
๑๐%
การเขาเรียน-การสงงาน การปฏิบัติตาม การศึกษา
กฎระเบียบตางๆ การไมคัดลอกผลงาน
ของผูอื่น ความถูกตองในการอางอิง
ผลงานทางวิชาการในรายงาน
การ
นําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
๓
๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ ,๔.๑ การมีสวนรวมในงานกลุม พฤติกรรม ๒-๗ และ ๙๓๐%
,๕.๑ ,๕.๒
การทํางาน การอภิปราย การนําเสนอ
๑๕
ผลงาน และผลงานที่ไดรบั มอบหมาย
* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒

มคอ.๓

๔๗

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
P. Pacheco, Parallel Programming with MPI, Morgan Kaufmann, 1996.
R. Chandra, R. Menon, L. Dagum, D. Kohr, D. Maydan, and J. McDonald,
Parallel Programming in OpenMP, Morgan Kaufmann, 2000.
NVidia, CUDA C Programming Guide Version 4.0,
http://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/4_0/toolkit/docs/CUDA_C_Pro
gramming_Guide.pdf
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
-

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑.๑ นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน
๑.๒ นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
๑.๓ การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
๑.๔ นั กศึกษาสามารถแสดงความคิด เห็นผาน social network ของภาควิชาฟสิก ส หรือ
ของผูสอน
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
๒.๑ ประเมินจากแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
๒.๒ ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน
หลั งจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมี การปรับ ปรุงการสอน โดยการประชุม การ
จัดการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนารายวิชา
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

มคอ.๓

๔๘

๔.๑ มีค ณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถู ก ตอ งของข อ สอบกลางภาคและ
ขอสอบปลายภาค
๔.๒ มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรียนการสอน
๕.๒ เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้
กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย

