
 มคอ.๓ ๑ 
 

 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส 
 

หมวดที่ ๑  ขอมูลท่ัวไป 

 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา 

 

วทฟส๕๐๔  อุณหพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ 
 SCPY504  Thermodynamics and Statistical Physics 

๒.  จํานวนหนวยกติ      ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ)  เปนรายวิชาใน

หมวดวิชาบังคับ 

๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน   

 ๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อ.ดร. วิศิษฐ  สิงหสมโรจน 

 ๔.๒  อาจารยผูสอน อ.ดร. วิศิษฐ  สิงหสมโรจน 

๕.  ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน 

 ภาคปลาย ชั้นปที่  ๑ 

๖.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite)  ไมมี 

๗.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite)  ไมมี 

๘.  สถานที่เรียน 

 วิทยาเขตพญาไทและวิทยาเขตศาลายาคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด    - 

 

 หมวดที่ ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

๑.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ 

 ๑.๑  เขาใจหลักการทางอุณหพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติสามารถนําไปใชในการอธิบาย

ปรากฏการณตางๆที่เกิดขึ้นในโลกได 

 ๑.๒  เขาใจพื้นฐานทางทฤษฎีเก่ียวกับเทอรโมไดนามิคสมหภาค และ ทฤษฎีพื้นฐานของการ

เปลี่ยนรูปของสสารโดยใชหลักการทางฟสิกสเชิงสถิติในการอธิบาย 
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๒.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพื่อปรบัปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 

๑.  คําอธิบายรายวิชา 

 สถิติของระบบหลายอนุภาค อุณหพลศาสตรเชิงสถิติ ปริมาณมหัพภาค การประยุกตของอุณ

หพลศาสตร ทฤษฎีอองซอมเบลอ สมดุลเฟส ระบบอนุภาคที่มีอันตรกริยาตอกัน ทฤษฎีจลนของการ

ขนสง สถิติเชิงควอนตัม ระบบเฟอรมิ ระบบโบส 

 Statistics of systems of particles, statistical thermodynamics, macroscopic 

properties, applications of thermodynamics, ensemble theory, phase equilibrium, 

systems of interacting particles, kinetic theory of trasport process, quantum statistics, 

Fermi systems, Dirac systems 

๒.  จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

 จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห ๓ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห ๐ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการ - ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง ๖ ชั่วโมง 

 

 

 ๓.  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศกึษาเปน

รายบุคคล 

 ๓.๑  อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล  ๓ ชั่วโมงตอสัปดาห และนักศึกษาจองวัน

เวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา 

 ๓.๒  สําหรับนักศึกษาที่ตองการปรึกษาเก่ียวกับเน้ือหา ไดมีการพูดคุยและจัดติวเนื้อหาเพ่ิม

เปนรายบท 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

  ๑.๑.๑  มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ 

ขององคกร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม 

จริยธรรมได (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑) 
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 ๑.๒  วิธีการสอน 

  ๑.๒.๑  บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ที่เก่ียวของกับคุณธรรมจริยธรรม 

  ๑.๒.๒  กําหนดกฎระเบียบที่ตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน

และการสงงาน 

  ๑.๒.๓  จัดการประชุมชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

  ๑.๒.๔  มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน 

 ๑.๓  วิธีการประเมินผล 

  ๑.๓.๑  พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาในการเขาเรียน-การสงงาน การ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ 

  ๑.๓.๒  การไมคัดลอกผลงานของผู อ่ืน ความถูกตองในการอางอิงผลงานทาง

วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริง 

๒.  ความรู 

 ๒.๑  ความรูที่ตองไดรับ 

  ๒.๑.๑  มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีท่ีเปนแกนของ 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 

  ๒.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรยีน 

  ๒.๒.๓  จัดการสัมมนาพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญหรือ มี

ประสบการณตรง 

  ๒.๒.๔  สงเสรมิกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๒.๓  วิธีการประเมินผล 

  ๒.๓.๑  การสอบกลางภาคและปลายภาค 

  ๒.๓.๒  ผลงานที่ไดรบัมอบหมาย 

  ๒.๓.๓  การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 

๓.  ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก) 
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 ๓.๑  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

  ๓.๑.๑  มีความใฝรู สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห ความรู ใน

ศาสตรสาขาฟสิกส ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ 

๓.๑) 

  ๓.๑.๒  สามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห และประยุกตความรู ในศาสตรสาขา

ฟสิกสเฉพาะดาน  โดยใชกระบวนการ วิจัยที่ถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๓.๒) 

 ๓.๒  วิธีการสอน 

  ๓.๒.๑  เนนการสอนที่กระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น

ตางๆ 

  ๓.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรยีน 

  ๓.๒.๓  แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห 

ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยที่ปรึกษา 

  ๓.๒.๔  สงเสรมิกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๓.๓  วิธีการประเมินผล 

  ๓.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

  ๓.๓.๒  งานที่ไดรับมอบหมาย 

  ๓.๓.๓  การสอบท่ีเนนการคิด-วิเคราะห 

๔.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

  ๔.๑.๑  มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธที่ดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถ

ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ทั้งในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง 

และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑) 

 ๔.๒  วิธีการสอน 

  ๔.๒.๑  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการทํางานเปนกลุม และงานท่ีตองมีปฎิ

สัมพันธระหวางบุคคล 

  ๔.๒.๒  จัดกิจกรรมที่มีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น 

 ๔.๓  วิธีการประมวลผล 

  ๔.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

  ๔.๓.๒  พฤติกรรมในการทํางานกลุม 

  ๔.๓.๓  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 
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๕.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอง

พัฒนา 

  ๕.๑.๑  สามารถประยุกตความรูทางสถิติและคณิตศาสตร เพื่อการวิเคราะห 

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 จัดใหมีการนําเสนอในรายวิชา เพ่ือฝกทักษะในการสืบคน เก็บรวมรวบ 

วิเคราะห ประมวลผล และนําเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ 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

ท่ี 

หัวขอ จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการ

เรียนการสอน

และสื่อท่ีใช 

อาจารยผูสอน 

บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

๑-๒ The Statistical Basis of 

Thermodynamics 

๖ ๐ ๑๒ บรรยาย อ.ดร.  วิศิษฐ        

สิงหสมโรจน 

๓ Elements of 

Ensemble Theory 

๓ ๐ ๖ บรรยาย อ.ดร.  วิศิษฐ        

สิงหสมโรจน 

๔-๕ The Canonical 

Ensemble 
๖ ๐ ๑๒ บรรยาย อ.ดร.  วิศิษฐ        

สิงหสมโรจน 
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการ

เรียนการสอน

และสื่อท่ีใช 

อาจารยผูสอน 

บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

๖ The Grand Canonical 

Ensemble 
๓ ๐ ๖ บรรยาย 

กรณีศึกษา และ

มอบหมายงาน 

อ.ดร.  วิศิษฐ        

สิงหสมโรจน 

๗-๘ Formulation of 

Quantum Statistics 

๖ ๐ ๑๒ บรรยาย 

กรณีศึกษา การ

สืบคนขอมูลผาน 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

อ.ดร.  วิศิษฐ        

สิงหสมโรจน 

๙ สอบกลางภาค ๐ ๐ ๐   

๑๐-๑๑ The Theory of Simple 

Gases 

๖ ๐ ๑๒ บรรยาย อ.ดร.  วิศิษฐ        

สิงหสมโรจน 

๑๒ Ideal Bose Systems ๓ ๐ ๖ บรรยาย 

กรณีศึกษา 

อ.ดร.  วิศิษฐ        

สิงหสมโรจน 

๑๓ Ideal Fermi Systems ๓ ๐ ๖ บรรยาย 

กรณีศึกษา 

อ.ดร.  วิศิษฐ        

สิงหสมโรจน 

๑๔-๑๕ Phrase Transitions: 

Criticality, 

Universality, and 

Scaling 

๖ ๐ ๑๒ บรรยาย อ.ดร.  วิศิษฐ        

สิงหสมโรจน 

๑๖ สอบปลายภาค ๐ ๐ ๐   

 รวมจํานวนช่ัวโมง

ตลอดภาคการศึกษา 

๔๒ ๐ ๘๔   

 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม

ท่ี 

ผลการเรียนรู* วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวน

ของการ

ประเมินผล 

๑ ๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ ผลสอบกลางภาค ๙ ,๑๖ ๘๐% 



 มคอ.๓ ๗ 
 

 

กิจกรรม

ท่ี 

ผลการเรียนรู* วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวน

ของการ

ประเมินผล 

ผลสอบปลายภาค 

๒ ๑.๑ พฤติกรรมในชั้นเรียนและการเขาฟง

บรรยาย วิธีถามตอบ เวลาในการเขา

หองเรียน และเวลาในการสงงาน การไม

ลอกผลงงานกันหรือของผูอื่น 

ตลอดภาค

การศกึษา 

๑๐% 

๓ ๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ ,๔.๑ 

,๕.๑ ,๕.๒ 

การมีสวนรวมในงานกลุม พฤติกรรม

การทํางาน การอภิปราย การนําเสนอ

ผลงาน และผลงานที่ไดรบัมอบหมาย 

ตลอดภาค

การศกึษา 

๑๐% 

* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒ 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 

 ภาษาไทย 

  - 

 ภาษาอังกฤษ 

  Statistical Mechanics, R. K. Pathria, P. D. Beale; Elsevier, 3rd Ed. (2011) 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 - 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 http://thermodynamicspedia.blogspot.com/2009/05/thermodynamics-

principles-and.html 

 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ๑.๑  นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรยีน 

 ๑.๒  นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมนิผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

 ๑.๓  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 



 มคอ.๓ ๘ 
 

 

 ๑.๔  นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผาน social network ของภาควิชาฟสิกส หรือ

ของผูสอน 

๒.  กลยุทธการประเมินการสอน 

 ๒.๑  ประเมินจากแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

 ๒.๒  ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

 หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการประชุมการ

จัดการเรียนการสอน เพื่อปรบัปรงุการเรียนการสอน  และพัฒนารายวิชา 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ๔.๑  มีคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ

ขอสอบปลายภาค 

 ๔.๒  มีการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ๕.๑  ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ 

ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรยีนการสอน 

 ๕.๒  เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้ 

กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย 



 มคอ.๓ ๙ 
 

 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส 
 

หมวดที่ ๑  ขอมูลท่ัวไป 

 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา 

 

วทฟส๕๐๗  พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก 

 SCPY507  Classical Electrodynamics 

๒.  จํานวนหนวยกติ      ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ)  เปนรายวิชาใน

หมวดวิชาบังคับ 

๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน   

 ๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร. ธนากร  โอสถจันทร 

 ๔.๒  อาจารยผูสอน ผศ.ดร. ธนากร  โอสถจันทร 

๕.  ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน 

 ภาคปลาย ชั้นปที่  ๑ 

๖.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite)  ไมมี 

๗.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite)  ไมมี 

๘.  สถานที่เรียน 

 วิทยาเขตพญาไทและวิทยาเขตศาลายาคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด    - 

 

 หมวดที่ ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

๑.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ 

 ๑.๑  เขาใจรายละเอียดของพลศาสตรไฟฟาคลาสิก 

 ๑.๒  สามารถอธิบายและประยุกตใชพลศาสตรไฟฟาคลาสิกในงานทางดานฟสิกส 

 ๑.๓  ตระหนักถึงแนวโนมการพัฒนาของพลศาสตรไฟฟาคลาสิก 

๒.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 



 มคอ.๓ ๑๐ 
 

 

 เพื่อปรบัปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 

๑.  คําอธิบายรายวิชา 

 โครงสรางของสมการของแมกซเวลล ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ปญหาคาท่ีขอบและฟงกชันกรีน 

คําตอบของสมการคลื่นในระบบพิกัดแบบตาง ๆ ความรูพ้ืนฐานของโพราไรเซชันของวัสดุ การแพร

ของคลื่นในตัวกลางชนิดแอนไอโซทรอป สมบัติเชิงวิเคราะหของคาสภาพยอมและคาสภาพใหซึมได 

การดูดกลืนและการปลอยรังสีแมเหล็กไฟฟาในสาร ทฤษฎีการกระเจิง 

 Structure of Maxwell's equations, special theory of relativity, boundary value 

problems and Green's function, wave solutions in various coordinate systems, 

introduction of material polarization of matter, wave propagation in anisotropic 

medium, analytic properties of permittivity and permeability, absorption and 

emission of electromagnetic radiation in matter, scattering theory 

๒.  จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

 จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห ๓ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห ๐ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการ - ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง ๖ ชั่วโมง 

 

 

 ๓.  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศกึษาเปน

รายบุคคล 

 ๓.๑  อาจารยใหคําปรึกษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๓.๒  อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล 

 ๓.๓  นักศึกษาสามารถนัดวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

  ๑.๑.๑  มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ 

ขององคกร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม 

จริยธรรมได (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑) 



 มคอ.๓ ๑๑ 
 

 

 ๑.๒  วิธีการสอน 

  ๑.๒.๑  บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ที่เก่ียวของกับคุณธรรมจริยธรรม 

  ๑.๒.๒  กําหนดกฎระเบียบที่ตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน

และการสงงาน 

  ๑.๒.๓  จัดการประชุมชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

  ๑.๒.๔  มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน 

 ๑.๓  วิธีการประเมินผล 

  ๑.๓.๑  พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาในการเขาเรียน-การสงงาน การ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ 

  ๑.๓.๒  การไมคัดลอกผลงานของผู อ่ืน ความถูกตองในการอางอิงผลงานทาง

วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริง 

๒.  ความรู 

 ๒.๑  ความรูที่ตองไดรับ 

  ๒.๑.๑  มีความรูและความเขาใจในเน้ือหาของหลักการและทฤษฎีที่เปนแกนของ 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 

  ๒.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรยีน 

  ๒.๒.๓  จัดการสัมมนาพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญหรือ มี

ประสบการณตรง 

  ๒.๒.๔  สงเสรมิกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๒.๓  วิธีการประเมินผล 

  ๒.๓.๑  การสอบกลางภาคและปลายภาค 

  ๒.๓.๒  ผลงานที่ไดรบัมอบหมาย 

  ๒.๓.๓  การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 

๓.  ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก) 



 มคอ.๓ ๑๒ 
 

 

 ๓.๑  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

  ๓.๑.๑  มีความใฝรู สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห ความรู ใน

ศาสตรสาขาฟสิกส ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ 

๓.๑) 

  ๓.๑.๒  สามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห และประยุกตความรู ในศาสตรสาขา

ฟสิกสเฉพาะดาน  โดยใชกระบวนการ วิจัยที่ถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๓.๒) 

 ๓.๒  วิธีการสอน 

  ๓.๒.๑  เนนการสอนที่กระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น

ตางๆ 

  ๓.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรยีน 

  ๓.๒.๓  แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห 

ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยที่ปรึกษา 

  ๓.๒.๔  สงเสรมิกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๓.๓  วิธีการประเมินผล 

  ๓.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

  ๓.๓.๒  งานที่ไดรับมอบหมาย 

  ๓.๓.๓  การสอบท่ีเนนการคิด-วิเคราะห 

๔.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

  ๔.๑.๑  มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธที่ดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถ

ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ทั้งในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง 

และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑) 

 ๔.๒  วิธีการสอน 

  ๔.๒.๑  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการทํางานเปนกลุม และงานท่ีตองมีปฎิ

สัมพันธระหวางบุคคล 

  ๔.๒.๒  จัดกิจกรรมที่มีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น 

 ๔.๓  วิธีการประมวลผล 

  ๔.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

  ๔.๓.๒  พฤติกรรมในการทํางานกลุม 

  ๔.๓.๓  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม 

๕.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 มคอ.๓ ๑๓ 
 

 

 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอง

พัฒนา 

  ๕.๑.๑  สามารถประยุกตความรูทางสถิติและคณิตศาสตร เพื่อการวิเคราะห 

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 จัดใหมีการนําเสนอในรายวิชา เพ่ือฝกทักษะในการสืบคน เก็บรวมรวบ 

วิเคราะห ประมวลผล และนําเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เหมาะสม 

  ๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ

เขารวมในกิจกรรมตางๆที่มุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 ๕.๓  วิธีการประเมิน 

  ๕.๓.๑  การนําเสนอผลงานที่ไดรับ 

  ๕.๓.๒  ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง 

 

 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

 

๑.  แผนการสอน 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการ

เรียนการสอน

และสื่อท่ีใช 

อาจารยผูสอน 

บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

๑ โครงสรางของสมการ

ของแมกซเวลล 

๓ ๐ ๖ บรรยาย 

กรณีศึกษา 

ผศ.ดร.  ธนากร        

โอสถจันทร 

๒ ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ๓ ๐ ๖ บรรยาย 

กรณีศึกษา และ

การอภิปรายกลุม 

ผศ.ดร.  ธนากร        

โอสถจันทร 

๓-๔ ปญหาคาที่ขอบและ ๖ ๐ ๑๒ บรรยาย ผศ.ดร.  ธนากร        

โอสถจันทร 



 มคอ.๓ ๑๔ 
 

 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการ

เรียนการสอน

และสื่อท่ีใช 

อาจารยผูสอน 

บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

ฟงกชันกรีน กรณีศึกษา และ

มอบหมายงาน 

๕ คําตอบของสมการ

คลื่นในระบบพิกัดแบบ

ตาง ๆ 

๓ ๐ ๖ บรรยาย 

กรณีศึกษา และ

การอภิปรายกลุม 

ผศ.ดร.  ธนากร        

โอสถจันทร 

๖ ความรูพ้ืนฐานของโพ

ราไรเซชันของวัสดุ 

๓ ๐ ๖ บรรยาย 

กรณีศึกษา และ

มอบหมายงาน 

ผศ.ดร.  ธนากร        

โอสถจันทร 

๗-๘ การแพรของคลื่นใน

ตัวกลางชนิดแอนไอโซ

ทรอป 

๖ ๐ ๑๒ บรรยาย 

กรณีศึกษา และ

การอภิปรายกลุม 

ผศ.ดร.  ธนากร        

โอสถจันทร 

๙ สอบกลางภาค ๐ ๐ ๐   

๑๐-๑๑ สมบัติเชิงวิเคราะห

ของคาสภาพยอมและ

คาสภาพใหซึมได 

๖ ๐ ๑๒ บรรยาย 

กรณีศึกษา และ

มอบหมายงาน 

ผศ.ดร.  ธนากร        

โอสถจันทร 

๑๒-๑๓ การดดูกลืนและการ

ปลอยรังสี

แมเหล็กไฟฟาในสาร 

๖ ๐ ๑๒ บรรยาย 

กรณีศึกษา และ

การอภิปรายกลุม 

ผศ.ดร.  ธนากร        

โอสถจันทร 

๑๔-๑๕ ทฤษฎีการกระเจิง ๖ ๐ ๑๒ บรรยาย 

กรณีศึกษา และ

มอบหมายงาน 

ผศ.ดร.  ธนากร        

โอสถจันทร 

๑๖ สอบปลายภาค ๐ ๐ ๐   

 รวมจํานวนช่ัวโมง

ตลอดภาคการศึกษา 

๔๒ ๐ ๘๔   

 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 



 มคอ.๓ ๑๕ 
 

 

กิจกรรม

ท่ี 

ผลการเรียนรู* วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวน

ของการ

ประเมินผล 

๑ ๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ ผลสอบกลางภาค 

ผลสอบปลายภาค 

๙ ,๑๖ ๘๐% 

๒ ๑.๑ ,๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ 

,๔.๑ ,๕.๑ ,๕.๒ 

การมีสวนรวมในงานกลุม การอภิปราย 

การนําเสนอผลงานและผลงานท่ีไดรบั

มอบหมาย 

ตลอดภาค

การศกึษา 

๒๐% 

* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒ 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 

 ภาษาไทย 

  - 

 ภาษาอังกฤษ 

  John D. Jackson, Classical Electrodynamics, 3rd Ed., John Wiley&Sons, 

Inc., New York, 1998 

  David J. Griffiths, Introduction to Electrodynamics,. 3rd Ed., Prentice 

Hall Inter., New Jersey, 1999 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 - 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 - 

 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ๑.๑  นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน 

 ๑.๒  นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมนิผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

 ๑.๓  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 



 มคอ.๓ ๑๖ 
 

 

 ๑.๔  นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผาน social network ของภาควิชาฟสิกส หรือ

ของผูสอน 

๒.  กลยุทธการประเมินการสอน 

 ๒.๑  ประเมินจากแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

 ๒.๒  ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

 หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการประชุมการ

จัดการเรียนการสอน เพื่อปรบัปรุงการเรียนการสอน  และพัฒนารายวิชา 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ๔.๑  มีคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ

ขอสอบปลายภาค 

 ๔.๒  มีการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ๕.๑  ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ 

ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรยีนการสอน 

 ๕.๒  เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้ 

กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย 

 



 มคอ.๓ ๑๗ 
 

 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส 
 

หมวดที่ ๑  ขอมูลท่ัวไป 

 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา 

 

วทฟส๕๑๙  ฟสิกสนิวเคลียร 
 SCPY519  Nuclear Physics 

๒.  จํานวนหนวยกติ      ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ)  เปนรายวิชาใน

หมวดวิชาเลือก 

๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน   

 ๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา รศ.ดร. สมศกัดิ์ แดงต๊ิบ 

 ๔.๒  อาจารยผูสอน รศ.ดร. สมศกัดิ์ แดงต๊ิบ 

๕.  ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน 

 ภาคปลาย ชั้นปที่  - 

๖.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite)  ไมมี 

๗.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite)  ไมมี 

๘.  สถานที่เรียน 

 วิทยาเขตพญาไทและวิทยาเขตศาลายาคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด    - 

 

 หมวดที่ ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

๑.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ 

 ๑.๑  มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีของฟสิกสนิวเคลียร อันไดแก 

ทฤษฎีของโครงสรางนิวเคลียร แรงนิวเคลียร การสลายตัวและปฏิกิริยานิวเคลียร พลังงานนิวเคลียร 

เตาปฏิกรณนิวเคลียร เคร่ืองเรงอนุภาค ความสมมาตรและกฎการอนุรักษในฟสิกสนิวเคลียร อนุภาค

มูลฐาน 



 มคอ.๓ ๑๘ 
 

 

 ๑.๒  สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพ่ือพัฒนาองคความรูในแขนงฟสิกส

นิวเคลียรไดดวยตนเอง 

 ๑.๓  สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะหความรูในแขนงฟสิกสนิวเคลียร ได

อยางเปนระบบและมีเหตุผล 

๒.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพื่อปรบัปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 

๑.  คําอธิบายรายวิชา 

 ทฤษฎีของโครงสรางนิวเคลียร แรงนิวเคลียร การสลายตัวและปฏิกิริยานิวเคลียร พลังงาน

นิวเคลียร  เตาปฏิกรณนิวเคลียร เคร่ืองเรงอนุภาค ความสมมาตรและกฎการอนุรักษในฟสิกส

นิวเคลียร อนุภาคมูลฐาน 

 Theory of nuclear structure, nuclear force, decay and reaction process, 

nuclear energy, nuclear reactors, particle accelerator, symmetry and conservation 

law in nuclear physics, elementary particles 

๒.  จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

 จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห ๓ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห ๐ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานภาคสนามตอสัปดาห - ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง ๖ ชั่วโมง 

 

 

 ๓.  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศกึษาเปน

รายบุคคล 

 ๓.๑  อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรกึษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๓.๒  อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล ๓ ชั่วโมงตอสัปดาห 

 ๓.๓  นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 
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  ๑.๑.๑  มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ 

ขององคกร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม 

จริยธรรมได (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑) 

 ๑.๒  วิธีการสอน 

  ๑.๒.๑  บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ที่เก่ียวของกับคุณธรรมจริยธรรม 

  ๑.๒.๒  กําหนดกฎระเบียบที่ตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน

และการสงงาน 

  ๑.๒.๓  จัดการประชุมชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

  ๑.๒.๔  มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน 

 ๑.๓  วิธีการประเมินผล 

  ๑.๓.๑  พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาในการเขาเรียน-การสงงาน การ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ 

  ๑.๓.๒  การไมคัดลอกผลงานของผู อ่ืน ความถูกตองในการอางอิงผลงานทาง

วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริง 

๒.  ความรู 

 ๒.๑  ความรูที่ตองไดรับ 

  ๒.๑.๑  มีความรูและความเขาใจในเน้ือหาของหลักการและทฤษฎีที่เปนแกนของ ๔ 

แขนงวิชาหลักของสาขาวิชาฟสิกส อันไดแก (๑) กลศาสตรคลาสสิก (๒) กลศาสตรควอนตัม (๓) อุณ

หพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ (ผล

การเรียนรูขอ ๒.๑) 

  ๒.๑.๒  มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกสของนิวเคลียร อยางนอย

หนึ่งแขนงวิชา ในระดับที่สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพ่ือพัฒนาองคความรูในแขนง

วิชาเฉพาะนั้นไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒) 

 ๒.๒  วิธีการสอน 

  ๒.๒.๑  การบรรยายในชั้นเรียน 

  ๒.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรยีน 

  ๒.๒.๓  จัดการสัมมนาพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญหรือ มี

ประสบการณตรง 

  ๒.๒.๔  สงเสรมิกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๒.๓  วิธีการประเมินผล 

  ๒.๓.๑  การสอบกลางภาคและปลายภาค 
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  ๒.๓.๒  ผลงานที่ไดรบัมอบหมาย 

  ๒.๓.๓  การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 

๓.  ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก) 

 ๓.๑  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

  ๓.๑.๑  มีความใฝรู สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห ความรู ใน

ศาสตรสาขาฟสิกส ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ 

๓.๑) 

  ๓.๑.๒  สามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห และประยุกตความรู ในศาสตรสาขา

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 

 ๓.๓  วิธีการประเมินผล 

  ๓.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

  ๓.๓.๒  งานที่ไดรับมอบหมาย 

  ๓.๓.๓  การสอบท่ีเนนการคิด-วิเคราะห 

๔.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

  ๔.๑.๑  มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธที่ดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถ

ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ทั้งในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง 

และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑) 

 ๔.๒  วิธีการสอน 

  ๔.๒.๑  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการทํางานเปนกลุม และงานท่ีตองมีปฎิ

สัมพันธระหวางบุคคล 

  ๔.๒.๒  จัดกิจกรรมที่มีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น 

 ๔.๓  วิธีการประมวลผล 

  ๔.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

  ๔.๓.๒  พฤติกรรมในการทํางานกลุม 
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  ๔.๓.๓  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

๕.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอง

พัฒนา 

  ๕.๑.๑  สามารถประยุกตความรูทางสถิติและคณิตศาสตร เพื่อการวิเคราะห 

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 จัดใหมีการนําเสนอในรายวิชา เพ่ือฝกทักษะในการสืบคน เก็บรวมรวบ 

วิเคราะห ประมวลผล และนําเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ 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

ท่ี 

หัวขอ จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอนและ

ส่ือที่ใช 

อาจารย

ผูสอน บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

๑ ทฤษฎีของ

โครงสราง

นิวเคลียร 

๓ ๐ ๖ Lecture รศ.ดร.  

สมศักด์ิ        

แดงติ๊บ 
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอนและ

ส่ือที่ใช 

อาจารย

ผูสอน บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

๒-๓ แรงนิวเคลียร ๖ ๐ ๑๒ Lecture/Practice/Homework รศ.ดร.  

สมศักด์ิ        

แดงติ๊บ 

๔-๕ การสลายตัว

และปฏิกิริยา

นิวเคลียร 

๖ ๐ ๑๒ Lecture/Practice/Homework รศ.ดร.  

สมศักด์ิ        

แดงติ๊บ 

๖-๗ พลังงาน

นิวเคลียร 

๖ ๐ ๑๒ Lecture/Practice/Homework รศ.ดร.  

สมศักด์ิ        

แดงติ๊บ 

๘ สอบกลางภาค ๐ ๐ ๐   

๙-๑๐ เตาปฏิกรณ

นิวเคลียร 

๖ ๐ ๑๒ Lecture/Practice/Homework รศ.ดร.  

สมศักด์ิ        

แดงติ๊บ 

๑๑-๑๒ เคร่ืองเรง

อนุภาค 

๖ ๐ ๑๒ Lecture/Practice/Homework รศ.ดร.  

สมศักด์ิ        

แดงติ๊บ 

๑๓-๑๔ ความสมมาตร

และกฎการ

อนุรักษใน

ฟสิกส

นิวเคลียร 

๖ ๐ ๑๒ Lecture/Practice/Homework รศ.ดร.  

สมศักด์ิ        

แดงติ๊บ 

๑๕ อนุภาคมูลฐาน ๓ ๐ ๖ Lecture รศ.ดร.  

สมศักด์ิ        

แดงติ๊บ 

๑๖ สอบปลายภาค ๐ ๐ ๐   

 รวมจํานวน

ชั่วโมงตลอด

ภาคการศึกษา 

๔๒ ๐ ๘๔   

 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 
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กิจกรรม

ท่ี 

ผลการเรียนรู* วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวน

ของการ

ประเมินผล 

๑ ๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ การสอบกลางภาคและปลายภาค ๘, ๑๖ ๗๐% 

๒ ๑.๑ พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาใน

การเขาเรียน-การสงงาน การปฏิบัติตาม

กฎระเบียบตางๆ การไมคัดลอกผลงาน

ของผูอ่ืน ความถูกตองในการอางอิง

ผลงานทางวิชาการในรายงาน การ

นําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง 

ตลอดภาค

การศกึษา 

๑๐% 

๓ ๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ ,๔.๑ 

,๕.๑ ,๕.๒ 

ผลงานที่ไดรบัมอบหมาย การนําเสนอ

ผลงาน พฤติกรรมการมีสวนรวมในการ

ทํางานกลุม การอภิปรายในชั้นเรียน 

กิจกรรมตางๆ และความเหมาะสมใน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตลอดภาค

การศกึษา 

๒๐% 

* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒ 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 

 ภาษาไทย 

  - 

 ภาษาอังกฤษ 

  K. S. Krane, Introductory Nuclear Physics , New York, John Wiley, 1987. 

  S. S. M. Wong, Introductory Nuclear Physics , Prentice Hall, 1990. 

  W.S.C Williams, Nuclear and Particle Physics , Clarendon Press, Oxford, 

1991. 

  K. Heyde, Basic Ideas and Concepts in Nuclear Physics: An Introductory 

Approach , IOP publishing, 1994. 

  B.Povh, K.Rith, C.Scholz and F.Schetze, Particle and Nuclei: An 

Introduction to the Physical Concepts , 4th edition, Springer 2004. 
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  R.A. Dunlap, An Introduction to the Physics of Nuclei and particles, 

Thomson Brooks/Cole, 2004. 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 - 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 - 

 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ๑.๑  นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรยีน 

 ๑.๒  นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

 ๑.๓  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

 ๑.๔  นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผาน social network ของภาควิชาฟสิกส หรือ

ของผูสอน 

๒.  กลยุทธการประเมินการสอน 

 ๒.๑  ประเมินจากแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

 ๒.๒  ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

 หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการประชุมการ

จัดการเรียนการสอน เพื่อปรบัปรงุการเรียนการสอน  และพัฒนารายวิชา 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ๔.๑  มีคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ

ขอสอบปลายภาค 

 ๔.๒  มีการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ๕.๑  ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ 

ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรยีนการสอน 

 ๕.๒  เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้ 

กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย 
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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส 
 

หมวดที่ ๑  ขอมูลท่ัวไป 

 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา 

 

วทฟส๕๒๕  โฟโตนิกส 
 SCPY525  Photonics 

๒.  จํานวนหนวยกติ      ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ)  เปนรายวิชาใน

หมวดวิชาเลือก 

๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน   

 ๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร. รัชภาคย  จิตตอารี 

 ๔.๒  อาจารยผูสอน ผศ.ดร. รัชภาคย  จิตตอารี 

๕.  ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน 

 ภาคปลาย ชั้นปที่  ๒ 

๖.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite)  ไมมี 

๗.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite)  ไมมี 

๘.  สถานที่เรียน 

 วิทยาเขตพญาไทและวิทยาเขตศาลายาคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด    - 

 

 หมวดที่ ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

๑.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ 

 ๑.๑  มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีของโฟโตนิกส อันไดแก 

ความรูพ้ืนฐานของคลื่นแสง ทอนําคลื่นแสงแบบระนาบ เสนใยนําแสงแบบตางๆ การคปัปลิงของ

โหมดแสง อันตรกิริยาระหวางแสงกับวัสดุภายใตสนามไฟฟา สนามแมเหล็กและคลื่นเสียง 

ปรากฏการณแสงแบบไมเชิงเสน หลักการของเลเซอร อุปกรณสารก่ึงตัวนําสําหรับกําเนิดแสงและ
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ตรวจวัดแสง วงจรรวมเชิงแสง  ทัศนศาสตรฟูเรียร ผลึกโฟโตนิกส หัวขอคดัสรรเกี่ยวกับอุปกรณโฟโต

นิกสและการประยุกต 

 ๑.๒  สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพ่ือพัฒนาองคความรูในแขนงโฟโตนิกส

ไดดวยตนเอง 

 ๑.๓  สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะหความรูในแขนงโฟโตนิกส ไดอยาง

เปนระบบและมีเหตุผล 

๒.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพื่อปรบัปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 

๑.  คําอธิบายรายวิชา 

 ความรูพ้ืนฐานของคลื่นแสง ทอนําคลื่นแสงแบบระนาบ เสนใยนําแสงแบบตางๆ การคัปปลิง

ของโหมดแสง อันตรกิริยาระหวางแสงกับวัสดุภายใตสนามไฟฟา สนามแมเหล็กและคลื่นเสียง 

ปรากฏการณแสงแบบไมเชิงเสน หลักการของเลเซอร อุปกรณสารกึ่งตัวนําสําหรับกําเนิดแสงและ

ตรวจวัดแสง วงจรรวมเชิงแสง  ทัศนศาสตรฟูเรียร ผลึกโฟโตนิกส หัวขอคัดสรรเกี่ยวกับอุปกรณโฟโต

นิกสและการประยุกต 

 Fundamentals of light wave,  planar waveguides, optical fibers, coupling of 

light waves and modes, interaction between light wave and matters under the 

influences of electric field, magnetic field and acoustic wave, nonlinear effects, 

principles of lasers, semiconductor light sources, semiconductor photodetectors, 

optical integrated circuits, Fourier optics, photonic crystals, selected topics in the 

photonic devices and their applications 

๒.  จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

 จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห ๓ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห ๐ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานภาคสนามตอสัปดาห - ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง ๖ ชั่วโมง 

 

 

 ๓.  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศกึษาเปน

รายบุคคล 

 ๓.๑  อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล ๓ ชั่วโมงตอสัปดาห 

 ๓.๒  นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา 
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 ๓.๓  อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรกึษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

  ๑.๑.๑  มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ 

ขององคกร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม 

จริยธรรมได (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑) 

 ๑.๒  วิธีการสอน 

  ๑.๒.๑  บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ที่เก่ียวของกับคุณธรรมจริยธรรม 

  ๑.๒.๒  กําหนดกฎระเบียบที่ตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน

และการสงงาน 

  ๑.๒.๓  จัดการประชุมชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

  ๑.๒.๔  มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน 

 ๑.๓  วิธีการประเมินผล 

  ๑.๓.๑  พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาในการเขาเรียน-การสงงาน การ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ 

  ๑.๓.๒  การไมคัดลอกผลงานของผู อ่ืน ความถูกตองในการอางอิงผลงานทาง

วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริง 

๒.  ความรู 

 ๒.๑  ความรูที่ตองไดรับ 

  ๒.๑.๑  มีความรูและความเขาใจในเน้ือหาของหลักการและทฤษฎีที่เปนแกนของ ๔ 

แขนงวิชาหลักของสาขาวิชาฟสิกส อันไดแก (๑) กลศาสตรคลาสสิก (๒) กลศาสตรควอนตัม (๓) อุณ

หพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และคณิตศาสตรที่เก่ียวของ (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 และนําเสนอในชั้นเรยีน 
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  ๒.๒.๓  จัดการสัมมนาพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญหรือ มี

ประสบการณตรง 

  ๒.๒.๔  สงเสรมิกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๒.๓  วิธีการประเมินผล 

  ๒.๓.๑  การสอบกลางภาคและปลายภาค 

  ๒.๓.๒  ผลงานที่ไดรบัมอบหมาย 

  ๒.๓.๓  การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 

๓.  ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก) 

 ๓.๑  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

  ๓.๑.๑  มีความใฝรู สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห ความรู ใน

ศาสตรสาขาฟสิกส ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ 

๓.๑) 

  ๓.๑.๒  สามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห และประยุกตความรู ในศาสตรสาขา

ฟสิกสเฉพาะดาน  โดยใชกระบวนการ วิจัยที่ถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๓.๒) 

 ๓.๒  วิธีการสอน 

  ๓.๒.๑  เนนการสอนที่กระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น

ตางๆ 

  ๓.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรยีน 

  ๓.๒.๓  แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห 

ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยที่ปรึกษา 

  ๓.๒.๔  สงเสรมิกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๓.๓  วิธีการประเมินผล 

  ๓.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

  ๓.๓.๒  งานที่ไดรับมอบหมาย 

  ๓.๓.๓  การสอบท่ีเนนการคิด-วิเคราะห 

๔.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

  ๔.๑.๑  มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธที่ดี รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน สามารถ

ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ทั้งในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง 

และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑) 
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 ๔.๒  วิธีการสอน 

  ๔.๒.๑  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการทํางานเปนกลุม และงานท่ีตองมีปฎิ

สัมพันธระหวางบุคคล 

  ๔.๒.๒  จัดกิจกรรมที่มีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น 

 ๔.๓  วิธีการประมวลผล 

  ๔.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

  ๔.๓.๒  พฤติกรรมในการทํางานกลุม 

  ๔.๓.๓  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

๕.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอง

พัฒนา 

  ๕.๑.๑  สามารถประยุกตความรูทางสถิติและคณิตศาสตร เพื่อการวิเคราะห 

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 จัดใหมีการนําเสนอในรายวิชา เพ่ือฝกทักษะในการสืบคน เก็บรวมรวบ 

วิเคราะห ประมวลผล และนําเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ 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 



 มคอ.๓ ๓๐ 
 

 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอนและ

ส่ือที่ใช 

อาจารย

ผูสอน บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

๑ ความรูพ้ืนฐาน

ของคลื่นแสง 

๓ ๐ ๖ Lecture ผศ.ดร.  

รัชภาคย        

จิตตอารี 

๒ ทอนําคลื่นแสง

แบบระนาบ 

๓ ๐ ๖ Lecture/Practice/Homework ผศ.ดร.  

รัชภาคย        

จิตตอารี 

๓ เสนใยนําแสง

แบบตางๆ 

๓ ๐ ๖ Lecture/Practice/Homework ผศ.ดร.  

รัชภาคย        

จิตตอารี 

๔ การคปัปลิง

ของโหมดแสง 

๓ ๐ ๖ Lecture/Practice/Homework ผศ.ดร.  

รัชภาคย        

จิตตอารี 

๕ อันตรกิริยา

ระหวางแสงกับ

วัสดุภายใต

สนามไฟฟา 

๓ ๐ ๖ Lecture/Practice/Homework ผศ.ดร.  

รัชภาคย        

จิตตอารี 

๖ สนามแมเหล็ก

และคลื่นเสียง 

๓ ๐ ๖ Lecture/Practice/Homework ผศ.ดร.  

รัชภาคย        

จิตตอารี 

๗ ปรากฏการณ

แสงแบบไมเชิง

เสน 

๓ ๐ ๖ Lecture/Practice/Homework ผศ.ดร.  

รัชภาคย        

จิตตอารี 

๘ สอบกลางภาค ๐ ๐ ๐   

๙ หลักการของ

เลเซอร 

๓ ๐ ๖ Lecture/Practice/Homework ผศ.ดร.  

รัชภาคย        

จิตตอารี 

๑๐ อุปกรณสารก่ึง

ตัวนําสําหรับ

กําเนิดแสงและ

ตรวจวัดแสง 

๓ ๐ ๖ Lecture/Practice/Homework ผศ.ดร.  

รัชภาคย        

จิตตอารี 

๑๑ วงจรรวมเชิง ๓ ๐ ๖ Lecture/Practice/Homework ผศ.ดร.  



 มคอ.๓ ๓๑ 
 

 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอนและ

ส่ือที่ใช 

อาจารย

ผูสอน บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

แสง รัชภาคย        

จิตตอารี 

๑๒ ทัศนศาสตรฟู

เรียร 

๓ ๐ ๖ Lecture/Practice/Homework ผศ.ดร.  

รัชภาคย        

จิตตอารี 

๑๓ ผลกึโฟโตนิกส ๓ ๐ ๖ Lecture/Practice/Homework ผศ.ดร.  

รัชภาคย        

จิตตอารี 

๑๔-๑๕ หัวขอคัดสรร

เก่ียวกับ

อุปกรณโฟโต

นิกสและการ

ประยุกต 

๖ ๐ ๑๒ Lecture ผศ.ดร.  

รัชภาคย        

จิตตอารี 

๑๖ สอบปลายภาค ๐ ๐ ๐   

 รวมจํานวน

ชั่วโมงตลอด

ภาคการศึกษา 

๔๒ ๐ ๘๔   

 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม

ท่ี 

ผลการเรียนรู* วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวน

ของการ

ประเมินผล 

๑ ๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ การสอบกลางภาคและปลายภาค ๘, ๑๖ ๗๐% 

๒ ๑.๑ พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาใน

การเขาเรียน-การสงงาน การปฏิบัติตาม

กฎระเบียบตางๆ การไมคัดลอกผลงาน

ของผูอ่ืน ความถูกตองในการอางอิง

ผลงานทางวิชาการในรายงาน การ

นําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง 

ตลอดภาค

การศกึษา 

๑๐% 



 มคอ.๓ ๓๒ 
 

 

กิจกรรม

ท่ี 

ผลการเรียนรู* วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวน

ของการ

ประเมินผล 

๓ ๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ ,๔.๑ 

,๕.๑ ,๕.๒ 

ผลงานที่ไดรบัมอบหมาย การนําเสนอ

ผลงาน พฤติกรรมการมีสวนรวมในการ

ทํางานกลุม การอภิปรายในชั้นเรียน 

กิจกรรมตางๆ และความเหมาะสมใน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตลอดภาค

การศกึษา 

๒๐% 

* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒ 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 

 ภาษาไทย 

  - 

 ภาษาอังกฤษ 

  Bahaa. A. Saleh and Malvin. Carl Teich, “ Fundamentals of photonics”, 

John Wiley & Sons, 1991. 

  Jia-Ming Liu, “Photonic Devices”, Cambridge, 2005. 

  Richard S. Quimby, “Photonics and lasers : an introduction”, John 

Wiley & Sons, 2006. 

  Ajoy Ghatak and K Thyagarajan, “Problems and Solutions in Optics and 

Photonics”, Tata McGraw Hill Education Private Limited, 2011. 

  S. O. Kasap, “Optoelectronics and Photonics”, Pearson, 2013. 

  Jia-Ming Liu, “Principles of Photonics”, Cambridge, 2016. 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 - 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 - 

 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 



 มคอ.๓ ๓๓ 
 

 

๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ๑.๑  นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรยีน 

 ๑.๒  นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

 ๑.๓  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

 ๑.๔  นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผาน social network ของภาควิชาฟสิกส หรือ

ของผูสอน 

๒.  กลยุทธการประเมินการสอน 

 ๒.๑  ประเมินจากแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

 ๒.๒  ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

 หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการประชุมการ

จัดการเรียนการสอน เพื่อปรบัปรงุการเรียนการสอน  และพัฒนารายวิชา 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ๔.๑  มีคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ

ขอสอบปลายภาค 

 ๔.๒  มีการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ๕.๑  ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ 

ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรยีนการสอน 

 ๕.๒  เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้ 

กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย 

 



 มคอ.๓ ๓๔ 
 

 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัมหิดล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส 
 

หมวดที่ ๑  ขอมูลท่ัวไป 

 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา 

 

วทฟส๕๓๑  รังสีคอสมิก  

 SCPY531  Cosmic Rays  

๒.  จํานวนหนวยกติ      ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ)  เปนรายวิชาใน

หมวดวิชาเลือก 

๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน   

 ๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ศ.ดร. เดวิด จอหน  รูฟโฟโล 

 ๔.๒  อาจารยผูสอน ศ.ดร. เดวิด จอหน  รูฟโฟโล 

    อ.ดร. วฤทธ์ิ  มิตรธรรมศิริ 

๕.  ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน 

 ภาคปลาย ชั้นปที่  ๒ 

๖.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite)  ไมมี 

๗.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite)  ไมมี 

๘.  สถานที่เรียน 

 วิทยาเขตพญาไทและวิทยาเขตศาลายาคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด    - 

 

 หมวดที่ ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

๑.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ 

 ๑.๑  วิเคราะหกระบวนการในการกําเนิดรังสีคอสมิกจากกาแล็กซี อนุภาคพลังงานสูงจาก

ดวงอาทิตย แหลงกําเนิดรงัสีคอสมิกอื่น ๆ 



 มคอ.๓ ๓๕ 
 

 

 ๑.๒  วิเคราะหกระบวนการทางฟสิกส เชน สัมพัทธภาพพิเศษ ฟสิกสอนุภาค การเรงอนุภาค 

การขนสงอนุภาคพลังงานสูงในอวกาศ  ที่เกี่ยวของกับรงัสีคอสมิก 

 ๑.๓  สังเคราะหผลกระทบของรังสีคอสมิกตอสภาพอวกาศและตัวอยางวิธีการตรวจวัดการ

อนุภาคพลังงานสูง 

๒.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพื่อปรบัปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 

๑.  คําอธิบายรายวิชา 

 ภาพรวมของรังสีคอสมิก ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ฟสิกสอนุภาค กลไกการเรงอนุภาค

พลังงานสูงในอวกาศ แหลงกําเนิดอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย อนุภาคพลังงานสูงอ่ืนๆ ในและ

รอบๆ ระบบสุริยะ แหลงกําเนิดรังสีคอสมิกจากภายในและภายนอกกาแล็กซี การวัดอนุภาค การ

ขนสงอนุภาคพลังงานสูงในอวกาศ จักรวาลวิทยา งานวิจัยดานรงัสีคอสมิก 

 Overview of cosmic rays, special relativity, elementary particle physics, 

acceleration of energetic particles in space, origin of solar energetic particles, other 

energetic particles in and around the solar system, origin of galactic and extragalactic 

cosmic rays, particle detection, transport of energetic particles in space, cosmology, 

cosmic-ray research 

๒.  จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

 จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห ๓ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห ๐ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานภาคสนามตอสัปดาห - ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง ๖ ชั่วโมง 

 

 

 ๓.  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศกึษาเปน

รายบุคคล 

 ๓.๑  อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรกึษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๓.๒  อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล  ๓ ชั่วโมงตอสัปดาห 

 ๓.๓  นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 



 มคอ.๓ ๓๖ 
 

 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

  ๑.๑.๑  มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ 

ขององคกร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม 

จริยธรรมได (ผลการเรยีนรูขอ ๑.๑) 

 ๑.๒  วิธีการสอน 

  ๑.๒.๑  บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ที่เก่ียวของกับคุณธรรมจริยธรรม 

  ๑.๒.๒  กําหนดกฎระเบียบที่ตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน

และการสงงาน 

  ๑.๒.๓  จัดการประชุมชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

  ๑.๒.๔  มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน 

 ๑.๓  วิธีการประเมินผล 

  ๑.๓.๑  พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาในการเขาเรียน-การสงงาน การ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ 

  ๑.๓.๒  การไมคัดลอกผลงานของผู อ่ืน ความถูกตองในการอางอิงผลงานทาง

วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริง 

๒.  ความรู 

 ๒.๑  ความรูที่ตองไดรับ 

  ๒.๑.๑  มีความรูและความเขาใจในเน้ือหาของหลักการและทฤษฎีที่เปนแกนของ 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 

  ๒.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรยีน 

  ๒.๒.๓  จัดการสัมมนาพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญหรือ มี

ประสบการณตรง 

  ๒.๒.๔  สงเสรมิกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 



 มคอ.๓ ๓๗ 
 

 

 ๒.๓  วิธีการประเมินผล 

  ๒.๓.๑  การสอบกลางภาคและปลายภาค 

  ๒.๓.๒  ผลงานที่ไดรบัมอบหมาย 

  ๒.๓.๓  การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 

๓.  ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก) 

 ๓.๑  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

  ๓.๑.๑  มีความใฝรู สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห ความรู ใน

ศาสตรสาขาฟสิกส ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ 

๓.๑) 

  ๓.๑.๒  สามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห และประยุกตความรู ในศาสตรสาขา

ฟสิกสเฉพาะดาน  โดยใชกระบวนการ วิจัยที่ถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๓.๒) 

 ๓.๒  วิธีการสอน 

  ๓.๒.๑  เนนการสอนที่กระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น

ตางๆ 

  ๓.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรยีน 

  ๓.๒.๓  แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห 

ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยที่ปรึกษา 

  ๓.๒.๔  สงเสรมิกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๓.๓  วิธีการประเมินผล 

  ๓.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

  ๓.๓.๒  งานที่ไดรับมอบหมาย 

  ๓.๓.๓  การสอบท่ีเนนการคิด-วิเคราะห 

๔.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

  ๔.๑.๑  มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธที่ดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถ

ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ทั้งในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง 

และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑) 

 ๔.๒  วิธีการสอน 

  ๔.๒.๑  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการทํางานเปนกลุม และงานท่ีตองมีปฎิ

สัมพันธระหวางบุคคล 

  ๔.๒.๒  จัดกิจกรรมที่มีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น 



 มคอ.๓ ๓๘ 
 

 

 ๔.๓  วิธีการประมวลผล 

  ๔.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

  ๔.๓.๒  พฤติกรรมในการทํางานกลุม 

  ๔.๓.๓  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

๕.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอง

พัฒนา 

  ๕.๑.๑  สามารถประยุกตความรูทางสถิติและคณิตศาสตร เพื่อการวิเคราะห 

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 จัดใหมีการนําเสนอในรายวิชา เพ่ือฝกทักษะในการสืบคน เก็บรวมรวบ 

วิเคราะห ประมวลผล และนําเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ 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

ท่ี 

หัวขอ จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการ

เรียนการสอน

และสื่อท่ีใช 

อาจารยผูสอน 

บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 



 มคอ.๓ ๓๙ 
 

 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการ

เรียนการสอน

และสื่อท่ีใช 

อาจารยผูสอน 

บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

๑-๒ ภาพรวมของรังสี

คอสมิก 

๖ ๐ ๑๒ บรรยาย 

กรณีศึกษา การ

สืบคนขอมูลผาน 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ศ. ดร.  เดวิด 

จอหน        รูฟ

โฟโล 

๓ ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

พิเศษ 

๓ ๐ ๖ บรรยาย 

กรณีศึกษา และ

การอภิปรายกลุม 

ศ. ดร.  เดวิด 

จอหน        รูฟ

โฟโล 

๔-๕ ฟสิกสอนุภาค ๖ ๐ ๑๒ บรรยาย ศ. ดร.  เดวิด 

จอหน        รูฟ

โฟโล 

๖ ปฏิกิริยาของรังสี

คอสมิกในบรรยากาศ

โลก 

๓ ๐ ๖ บรรยาย 

กรณีศึกษา และ

มอบหมายงาน 

ศ. ดร.  เดวิด 

จอหน        รูฟ

โฟโล 

๗ กลไกการเรงอนุภาค

พลังงานสูงในอวกาศ 

๓ ๐ ๖ บรรยาย 

กรณีศึกษา การ

สืบคนขอมูลผาน 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ศ. ดร.  เดวิด 

จอหน        รูฟ

โฟโล 

๘ สอบกลางภาค ๐ ๐ ๐   

๙ อนุภาคพลังงานสูงจาก

ดวงอาทิตย และใน

และรอบๆ ระบบสุริยะ 

๓ ๐ ๖ บรรยาย 

กรณีศึกษา 

อภิปรายกลุม 

 

อ.ดร.  วฤทธิ์        

มิตรธรรมศริิ 

๑๐ แหลงกําเนิดรังสี

คอสมิกจากกาแล็กซี 

๓ ๐ ๖ บรรยาย อ.ดร.  วฤทธิ์        

มิตรธรรมศริิ 

๑๑ จักรวาลวิทยา ๓ ๐ ๖ บรรยาย 

กรณีศึกษา 

อภิปรายกลุม 

อ.ดร.  วฤทธิ์        

มิตรธรรมศริิ 
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการ

เรียนการสอน

และสื่อท่ีใช 

อาจารยผูสอน 

บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

๑๒ แหลงกําเนิดรังสี

คอสมิกจากนอก

กาแล็กซี 

๓ ๐ ๖ บรรยาย 

กรณีศึกษา การ

สืบคนขอมูลผาน 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

อ.ดร.  วฤทธิ์        

มิตรธรรมศริิ 

๑๓ การวัดอนุภาค ๓ ๐ ๖ บรรยาย 

กรณีศึกษา และ

มอบหมายงาน 

อ.ดร.  วฤทธิ์        

มิตรธรรมศริิ 

๑๔ การขนสงอนุภาค

พลังงานสูงในอวกาศ 

๓ ๐ ๖ บรรยาย 

กรณีศึกษา 

อภิปรายกลุม 

อ.ดร.  วฤทธิ์        

มิตรธรรมศริิ 

๑๕ จักรวาลวิทยา 

งานวิจัยดานรงัสี

คอสมิก 

๓ ๐ ๖ บรรยาย อ.ดร.  วฤทธิ์        

มิตรธรรมศริิ 

๑๖ สอบปลายภาค ๐ ๐ ๐   

 รวมจํานวนช่ัวโมง

ตลอดภาคการศึกษา 

๔๒ ๐ ๘๔   

 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม

ท่ี 

ผลการเรียนรู* วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวน

ของการ

ประเมินผล 

๑ ๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ ผลสอบกลางภาค 

ผลสอบปลายภาค 

 

๘, ๑๖ ๕๐% 

๒ ๑.๑ พฤติกรรมในชั้นเรียนและการเขาฟง

บรรยาย เวลาในการเขาหองเรียน และ

ตลอดภาค

การศกึษา 

๑๐% 
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กิจกรรม

ท่ี 

ผลการเรียนรู* วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวน

ของการ

ประเมินผล 

เวลาในการสงงาน การไมลอกผลงงาน

กันหรือของผูอื่น 

๓ ๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ ,๔.๑ 

,๕.๑ ,๕.๒ 

การบาน และผลงานที่ไดรับมอบหมาย ตลอดภาค

การศกึษา 

๔๐% 

* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒ 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 

 ภาษาไทย 

  - 

 ภาษาอังกฤษ 

  Cravens, T., Physics of Solar System Plasmas, 1st edition, Cambridge 

University Press, 2004 

  Longair, M. S., High Energy Astrophysics, 2nd edition, Cambridge 

University Press, 1992 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 Koneman EW, Allen SD, Janda WM, Schreckenberger PC, Winn WC. Color Atlas 

and Textbook of Diagnostic Microbiology. 4th ed. Philadelphia: JB Lippincott, 1992. 

 Madigan MT, Martinko JM, Parkar J. Brock Biology of Microorganisms. 8th ed. 

New Jersey: Prentice-Hall, 1997. 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 http://www.cdc.gov/ncidod/diseases/eid/index.htm 

 http://www.fda.gov/ 

 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ๑.๑  นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรยีน 
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 ๑.๒  นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมนิผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

 ๑.๓  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

 ๑.๔  นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผาน social network ของภาควิชาฟสิกส หรือ

ของผูสอน 

๒.  กลยุทธการประเมินการสอน 

 ๒.๑  ประเมินจากแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

 ๒.๒  ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

 หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการประชุมการ

จัดการเรียนการสอน เพื่อปรบัปรงุการเรียนการสอน  และพัฒนารายวิชา 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ๔.๑  มีคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ

ขอสอบปลายภาค 

 ๔.๒  มีการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ๕.๑  ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ 

ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรยีนการสอน 

 ๕.๒  เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้ 

กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย 

 



 มคอ.๓ ๔๓ 
 

 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส 
 

หมวดที่ ๑  ขอมูลท่ัวไป 

 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา 

 

วทฟส๕๓๕  สัมพัทธภาพทั่วไป 

 SCPY535  General Relativity 

๒.  จํานวนหนวยกติ      ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ)  เปนรายวิชาใน

หมวดวิชาเลือก 

๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน   

 ๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อ.ดร. อเลฮานโดร  ซาอีส ริเวรา 

 ๔.๒  อาจารยผูสอน อ.ดร. อเลฮานโดร  ซาอีส ริเวรา 

๕.  ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน 

 ภาคปลาย ชั้นปที่  ๒ 

๖.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite)  ไมมี 

๗.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite)  ไมมี 

๘.  สถานที่เรียน 

 วิทยาเขตพญาไทและวิทยาเขตศาลายาคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด    - 

 

 หมวดที่ ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

๑.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ 

 ๑.๑  มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีของสัมพัทธภาพทั่วไป อัน

ไดแก แมนิโฟลด เทนเซอร เมตริก ขนสงขนาน ระยะทางที่สั้นที่สุดบนพ้ืนผิว ความโคง โคแวเรยีนซ

ทั่วไป ความโนมถวงคือการโคงของกาลอวกาศ สมการสนามของไอนสไตน ความโนมถวงเชิงเสน คลื่น

ความโนมถวง ขอจํากัดเชิงนิวตัน การยืดหดของเวลาทางความโนมถวง คําตอบสมการของชวารสชิลด 



 มคอ.๓ ๔๔ 
 

 

การทดสอบแบบดั้งเดิม คําตอบภายใน หลุมดํา การแกปญหาเชิงจักรวาลวิทยา จักรวาลวิทยา

กายภาพ 

 ๑.๒  สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพ่ือพัฒนาองคความรูในแขนงสัมพัทธ

ภาพท่ัวไปไดดวยตนเอง 

 ๑.๓  สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะหความรูในแขนงสัมพัทธภาพทั่วไป ได

อยางเปนระบบและมีเหตุผล 

๒.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพื่อปรบัปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 

๑.  คําอธิบายรายวิชา 

 แมนิโฟลด เทนเซอร เมตริก ขนสงขนาน ระยะทางที่สั้นที่สุดบนพื้นผิว ความโคง โคแว

เรียนซทั่วไป ความโนมถวงคือการโคงของกาลอวกาศ สมการสนามของไอนสไตน ความโนมถวงเชิง

เสน คลื่นความโนมถวง ขอจํากัดเชิงนิวตัน การยืดหดของเวลาทางความโนมถวง คําตอบสมการของ

ชวารสชิลด การทดสอบแบบดั้งเดิม คําตอบภายใน หลุมดํา การแกปญหาเชิงจักรวาลวิทยา จักรวาล

วิทยากายภาพ 

 Manifolds, tensors, metric, parallel transport, geodesics, curvature, general 

covariance, gravity as space-time curvature, Einstein's field equation, linearized 

gravity, gravitational waves, Newtonian limit, gravitational time dilation, Schwarzshild 

solution, classical tests, interior solution, black holes, cosmological solution, physical 

cosmology 

๒.  จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

 จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห ๓ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห ๐ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานภาคสนามตอสัปดาห - ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง ๖ ชั่วโมง 

 

 

 ๓.  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศกึษาเปน

รายบุคคล 

 ๓.๑  อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรกึษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๓.๒  อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล ๓ ชั่วโมงตอสัปดาห 

 ๓.๓  นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา 



 มคอ.๓ ๔๕ 
 

 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

  ๑.๑.๑  มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ 

ขององคกร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม 

จริยธรรมได (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑) 

 ๑.๒  วิธีการสอน 

  ๑.๒.๑  บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ที่เก่ียวของกับคุณธรรมจริยธรรม 

  ๑.๒.๒  กําหนดกฎระเบียบที่ตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน

และการสงงาน 

  ๑.๒.๓  จัดการประชุมชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

  ๑.๒.๔  มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน 

 ๑.๓  วิธีการประเมินผล 

  ๑.๓.๑  พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาในการเขาเรียน-การสงงาน การ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ 

  ๑.๓.๒  การไมคัดลอกผลงานของผู อ่ืน ความถูกตองในการอางอิงผลงานทาง

วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริง 

๒.  ความรู 

 ๒.๑  ความรูที่ตองไดรับ 

  ๒.๑.๑  มีความรูและความเขาใจในเน้ือหาของหลักการและทฤษฎีที่เปนแกนของ 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 

  ๒.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรยีน 

  ๒.๒.๓  จัดการสัมมนาพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญหรือ มี

ประสบการณตรง 



 มคอ.๓ ๔๖ 
 

 

  ๒.๒.๔  สงเสรมิกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๒.๓  วิธีการประเมินผล 

  ๒.๓.๑  การสอบกลางภาคและปลายภาค 

  ๒.๓.๒  ผลงานที่ไดรบัมอบหมาย 

  ๒.๓.๓  การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 

๓.  ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก) 

 ๓.๑  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

  ๓.๑.๑  มีความใฝรู สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห ความรู ใน

ศาสตรสาขาฟสิกส ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ 

๓.๑) 

  ๓.๑.๒  สามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห และประยุกตความรู ในศาสตรสาขา

ฟสิกสเฉพาะดาน  โดยใชกระบวนการ วิจัยที่ถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๓.๒) 

 ๓.๒  วิธีการสอน 

  ๓.๒.๑  เนนการสอนที่กระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น

ตางๆ 

  ๓.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรยีน 

  ๓.๒.๓  แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห 

ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยที่ปรึกษา 

  ๓.๒.๔  สงเสรมิกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๓.๓  วิธีการประเมินผล 

  ๓.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

  ๓.๓.๒  งานที่ไดรับมอบหมาย 

  ๓.๓.๓  การสอบท่ีเนนการคิด-วิเคราะห 

๔.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

  ๔.๑.๑  มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธที่ดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถ

ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ทั้งในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง 

และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑) 

 ๔.๒  วิธีการสอน 



 มคอ.๓ ๔๗ 
 

 

  ๔.๒.๑  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการทํางานเปนกลุม และงานท่ีตองมีปฎิ

สัมพันธระหวางบุคคล 

  ๔.๒.๒  จัดกิจกรรมที่มีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น 

 ๔.๓  วิธีการประมวลผล 

  ๔.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

  ๔.๓.๒  พฤติกรรมในการทํางานกลุม 

  ๔.๓.๓  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

๕.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอง

พัฒนา 

  ๕.๑.๑  สามารถประยุกตความรูทางสถิติและคณิตศาสตร เพื่อการวิเคราะห 

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 จัดใหมีการนําเสนอในรายวิชา เพ่ือฝกทักษะในการสืบคน เก็บรวมรวบ 

วิเคราะห ประมวลผล และนําเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ 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 กิจกรรมการเรียนการสอนและ อาจารย



 มคอ.๓ ๔๘ 
 

 

ท่ี บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

ส่ือที่ใช ผูสอน 

๑ แมนิโฟลด เทน

เซอร เมตริก 

ขนสงขนาน 

ระยะทางท่ีสั้น

ที่สุดบนพ้ืนผิว 

๓ ๐ ๖ Lecture อ.ดร.  อเล

ฮานโดร        

ซาอีส ริเว

รา 

๒-๕ ความโคง โคแว

เรียนซทั่วไป 

ความโนมถวง

คือการโคงของ

กาลอวกาศ 

๑๒ ๐ ๒๔ Lecture/Practice/Homework อ.ดร.  อเล

ฮานโดร        

ซาอีส ริเว

รา 

๖-๘ สมการสนาม

ของไอนสไตน 

ความโนมถวง

เชิงเสน คลื่น

ความโนมถวง 

ขอจํากัดเชิงนิว

ตัน การยืดหด

ของเวลาทาง

ความโนมถวง 

๙ ๐ ๑๘ Lecture/Practice/Homework อ.ดร.  อเล

ฮานโดร        

ซาอีส ริเว

รา 

๙ สอบกลางภาค ๐ ๐ ๐   

๑๐-๑๑ คําตอบสมการ

ของชวารสชิลด 

การทดสอบ

แบบด้ังเดิม 

คําตอบภายใน 

๖ ๐ ๑๒ Lecture/Practice/Homework อ.ดร.  อเล

ฮานโดร        

ซาอีส ริเว

รา 

๑๒-๑๔ หลุมดํา การ

แกปญหาเชิง

จักรวาลวิทยา 

จักรวาลวิทยา

กายภาพ 

๙ ๐ ๑๘ Lecture/Practice/Homework อ.ดร.  อเล

ฮานโดร        

ซาอีส ริเว

รา 



 มคอ.๓ ๔๙ 
 

 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอนและ

ส่ือที่ใช 

อาจารย

ผูสอน บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

๑๕ หัวขอชั้นสูง ๓ ๐ ๖ Lecture อ.ดร.  อเล

ฮานโดร        

ซาอีส ริเว

รา 

๑๖ สอบปลายภาค ๐ ๐ ๐   

 รวมจํานวน

ชั่วโมงตลอด

ภาคการศึกษา 

๔๒ ๐ ๘๔   

 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม

ท่ี 

ผลการเรียนรู* วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวน

ของการ

ประเมินผล 

๑ ๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ การสอบกลางภาคและปลายภาค ๙, ๑๖ ๗๐% 

๒ ๑.๑ พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาใน

การเขาเรียน-การสงงาน การปฏิบัติตาม

กฎระเบียบตางๆ การไมคัดลอกผลงาน

ของผูอ่ืน ความถูกตองในการอางอิง

ผลงานทางวิชาการในรายงาน การ

นําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง 

ตลอดภาค

การศกึษา 

๑๐% 

๓ ๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ ,๔.๑ 

,๕.๑ ,๕.๒ 

ผลงานที่ไดรบัมอบหมาย การนําเสนอ

ผลงาน พฤติกรรมการมีสวนรวมในการ

ทํางานกลุม การอภิปรายในชั้นเรียน 

กิจกรรมตางๆ และความเหมาะสมใน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตลอดภาค

การศกึษา 

๒๐% 

* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒ 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 



 มคอ.๓ ๕๐ 
 

 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 

 ภาษาไทย 

  - 

 ภาษาอังกฤษ 

  Wald, R. M., General Relativity (Chicago: U. of Chicago Press), 1984 

  Weinberg, S., Gravitation and Cosmology: Principles and Applications 

of the General Theory of Relativity (New York: Wiley), 1972 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 - 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 www.sciencedirect.com 

 www.scopus.com 

 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ๑.๑  นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรยีน 

 ๑.๒  นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมนิผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

 ๑.๓  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

 ๑.๔  นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผาน social network ของภาควิชาฟสิกส หรือ

ของผูสอน 

๒.  กลยุทธการประเมินการสอน 

 ๒.๑  ประเมินจากแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

 ๒.๒  ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

 หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการประชุมการ

จัดการเรียนการสอน เพื่อปรบัปรงุการเรียนการสอน  และพัฒนารายวิชา 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ๔.๑  มีคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ

ขอสอบปลายภาค 

 ๔.๒  มีการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 



 มคอ.๓ ๕๑ 
 

 

 ๕.๑  ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ 

ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรยีนการสอน 

 ๕.๒  เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้ 

กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย 

 



 มคอ.๓ ๕๒ 
 

 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส 
 

หมวดที่ ๑  ขอมูลท่ัวไป 

 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา 

 

วทฟส๕๗๔  วิธีเชิงตัวเลขสําหรับสมการเชิงอนุพันธ 
 SCPY574  Numerical Methods For Differential Equations 

๒.  จํานวนหนวยกติ      ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ)  เปนรายวิชาใน

หมวดวิชาเลือก 

๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน   

 ๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อ.ดร. ชัยวุฒิ  บุญญศิริวัฒน 

 ๔.๒  อาจารยผูสอน อ.ดร. ชัยวุฒิ  บุญญศิริวัฒน 

๕.  ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน 

 ภาคปลาย ชั้นปที่  ๑ 

๖.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite)  ไมมี 

๗.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite)  ไมมี 

๘.  สถานที่เรียน 

 วิทยาเขตพญาไทและวิทยาเขตศาลายาคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด    - 

 

 หมวดที่ ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

๑.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ 

 ๑.๑  มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีของวิธีเชิงตัวเลขสําหรับ

สมการเชิงอนุพันธ อันไดแก วิธีผลตางจํากัด วิธีสมาชิกจํากัด วิธีปรมิาตรจํากัด วิธีเชิงสเปกตรัม การ

สรางกริด การวิเคราะหความเสถียร 



 มคอ.๓ ๕๓ 
 

 

 ๑.๒  สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพ่ือพัฒนาองคความรูในแขนงวิธีเชิง

ตัวเลขสําหรับสมการเชิงอนุพันธไดดวยตนเอง 

 ๑.๓  สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะหความรูในแขนงวิธีเชิงตัวเลขสําหรับ

สมการเชิงอนุพันธ ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล 

๒.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพื่อปรบัปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 

๑.  คําอธิบายรายวิชา 

 วิธีผลตางจํากัด วิธีสมาชิกจํากัด วิธีปริมาตรจํากัด วิธีเชิงสเปกตรัม การสรางกริด การ

วิเคราะหความเสถียร 

 Finite-difference method (FD), finite-element method (FE), finite-volume 

method (FV), spectral method, grid generation, stability analysis 

๒.  จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

 จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห ๓ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห ๐ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานภาคสนามตอสัปดาห - ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง ๖ ชั่วโมง 

 

 

 ๓.  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศกึษาเปน

รายบุคคล 

 ๓.๑  อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรกึษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 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 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม 

จริยธรรมได (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑) 



 มคอ.๓ ๕๔ 
 

 

 ๑.๒  วิธีการสอน 

  ๑.๒.๑  บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ที่เก่ียวของกับคุณธรรมจริยธรรม 

  ๑.๒.๒  กําหนดกฎระเบียบที่ตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน

และการสงงาน 

  ๑.๒.๓  จัดการประชุมชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

  ๑.๒.๔  มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน 

 ๑.๓  วิธีการประเมินผล 

  ๑.๓.๑  พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาในการเขาเรียน-การสงงาน การ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ 

  ๑.๓.๒  การไมคัดลอกผลงานของผู อ่ืน ความถูกตองในการอางอิงผลงานทาง

วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริง 

๒.  ความรู 

 ๒.๑  ความรูที่ตองไดรับ 

  ๒.๑.๑  มีความรูและความเขาใจในเน้ือหาของหลักการและทฤษฎีที่เปนแกนของ 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 

  ๒.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพ่ิมเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน 

  ๒.๒.๓  จัดการสัมมนาพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญหรือ มี

ประสบการณตรง 

  ๒.๒.๔  สงเสรมิกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๒.๓  วิธีการประเมินผล 

  ๒.๓.๑  การสอบกลางภาคและปลายภาค 

  ๒.๓.๒  ผลงานที่ไดรบัมอบหมาย 

  ๒.๓.๓  การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 

๓.  ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก) 



 มคอ.๓ ๕๕ 
 

 

 ๓.๑  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

  ๓.๑.๑  มีความใฝรู สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห ความรู ใน

ศาสตรสาขาฟสิกส ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ 

๓.๑) 

  ๓.๑.๒  สามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห และประยุกตความรู ในศาสตรสาขา

ฟสิกสเฉพาะดาน  โดยใชกระบวนการ วิจัยที่ถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๓.๒) 

 ๓.๒  วิธีการสอน 

  ๓.๒.๑  เนนการสอนที่กระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น

ตางๆ 

  ๓.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรยีน 

  ๓.๒.๓  แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห 

ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยที่ปรึกษา 

  ๓.๒.๔  สงเสรมิกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๓.๓  วิธีการประเมินผล 

  ๓.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

  ๓.๓.๒  งานที่ไดรับมอบหมาย 

  ๓.๓.๓  การสอบท่ีเนนการคิด-วิเคราะห 

๔.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

  ๔.๑.๑  มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธที่ดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถ

ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ทั้งในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง 

และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑) 

 ๔.๒  วิธีการสอน 

  ๔.๒.๑  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการทํางานเปนกลุม และงานท่ีตองมีปฎิ

สัมพันธระหวางบุคคล 

  ๔.๒.๒  จัดกิจกรรมที่มีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น 

 ๔.๓  วิธีการประมวลผล 

  ๔.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

  ๔.๓.๒  พฤติกรรมในการทํางานกลุม 

  ๔.๓.๓  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 



 มคอ.๓ ๕๖ 
 

 

๕.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอง

พัฒนา 

  ๕.๑.๑  สามารถประยุกตความรูทางสถิติและคณิตศาสตร เพื่อการวิเคราะห 

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 จัดใหมีการนําเสนอในรายวิชา เพ่ือฝกทักษะในการสืบคน เก็บรวมรวบ 

วิเคราะห ประมวลผล และนําเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ 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

ท่ี 

หัวขอ จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอนและ

สื่อที่ใช 

อาจารย

ผูสอน บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

๑-๒ Governing 

equations of 

physical 

phenomena, 

finite 

difference 

๖ ๐ ๑๒ Lecture/Practice/Homework อ.ดร.  ชัย

วุฒิ        

บุญญศิรวิัฒน 



 มคอ.๓ ๕๗ 
 

 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอนและ

สื่อที่ใช 

อาจารย

ผูสอน บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

methods for 

time-

independent 

problems 

๓ Direct and 

iterative 

methods for 

solving linear 

systems of 

equations 

๓ ๐ ๖ Lecture/Practice/Homework อ.ดร.  ชัย

วุฒิ        

บุญญศิรวิัฒน 

๔-๖ Finite 

element 

methods for 

time-

independent 

problems, 

numerical 

integration 

๙ ๐ ๑๘ Lecture/Practice/Homework อ.ดร.  ชัย

วุฒิ        

บุญญศิรวิัฒน 

๗-๘ Grid 

generation 

methods, 

MATLAB PDE 

Toolbox 

๖ ๐ ๑๒ Lecture/Practice/Homework อ.ดร.  ชัย

วุฒิ        

บุญญศิรวิัฒน 

๙ สอบกลาง

ภาค 

๐ ๐ ๐   

๑๐-๑๑ Finite 

difference 

methods for 

time-

dependent 

problems, 
Stability 

๖ ๐ ๑๒ Lecture/Practice/Homework อ.ดร.  ชัย

วุฒิ        

บุญญศิรวิัฒน 



 มคอ.๓ ๕๘ 
 

 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอนและ

สื่อที่ใช 

อาจารย

ผูสอน บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

analysis 
 

๑๒ Finite 

element 

methods for 

time-

dependent 

problems 

๓ ๐ ๖ Lecture/Practice/Homework อ.ดร.  ชัย

วุฒิ        

บุญญศิรวิัฒน 

๑๓-๑๔ Spectral 

methods 
๖ ๐ ๑๒ Lecture/Practice/Homework อ.ดร.  ชัย

วุฒิ        

บุญญศิรวิัฒน 

๑๕ Finite 

volume 

method 

๓ ๐ ๖ Lecture/Practice/Homework อ.ดร.  ชัย

วุฒิ        

บุญญศิรวิัฒน 

๑๖ สอบปลาย

ภาค 

๐ ๐ ๐   

 รวมจํานวน

ชั่วโมงตลอด

ภาค

การศึกษา 

๔๒ ๐ ๘๔   

 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม

ท่ี 

ผลการเรียนรู* วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวน

ของการ

ประเมินผล 

๑ ๓.๒ ,๓.๑ ,๒.๒ ,๒.๑ การสอบกลางภาคและปลายภาค ๙, ๑๖ ๔๐% 

๒ ๑.๑ พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาใน

การเขาเรียน-การสงงาน การปฏิบัติตาม

กฎระเบียบตางๆ การไมคัดลอกผลงาน

ของผูอ่ืน ความถูกตองในการอางอิง

ตลอดภาค

การศกึษา 

๑๐% 



 มคอ.๓ ๕๙ 
 

 

กิจกรรม

ท่ี 

ผลการเรียนรู* วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวน

ของการ

ประเมินผล 

ผลงานทางวิชาการในรายงาน การ

นําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง 

๓ ๕.๒ ,๕.๑ ,๔.๑ ,๓.๒ ,๓.๑ 

,๒.๒ ,๒.๑ 

ผลงานที่ไดรบัมอบหมาย การนําเสนอ

ผลงาน พฤติกรรมการมีสวนรวมในการ

ทํางานกลุม การอภิปรายในชั้นเรียน 

กิจกรรมตางๆ และความเหมาะสมใน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตลอดภาค

การศกึษา 

๕๐% 

* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒ 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 

 ภาษาไทย 

  - 

 ภาษาอังกฤษ 

  Hughes, T. J. R., 2000, The Finite Element Method: Linear Static and 

Dynamic Finite Element Analysis, Dover. 

  LeVeque, R. J., 2007, Finite Difference Methods for Ordinary and Partial 

Differential Equation, SIAM. 

  Trefethen, L. N. 2000, Spectral Methods in MATLAB, SIAM. 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 - 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 Inan, U. S., and R. A. Marshall, 2011, Numerical Electromagnetics: The FDTD 

Method, Cambridge University Press. 

 Nocedal, J., and S. J. Wright, 2006, Numerical Optimization, Second Edition, 

Springer. 

 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 



 มคอ.๓ ๖๐ 
 

 

 

๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ๑.๑  นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรยีน 

 ๑.๒  นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมนิผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

 ๑.๓  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

 ๑.๔  นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผาน social network ของภาควิชาฟสิกส หรือ

ของผูสอน 

๒.  กลยุทธการประเมินการสอน 

 ๒.๑  ประเมินจากแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

 ๒.๒  ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

 หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการประชุมการ

จัดการเรียนการสอน เพื่อปรบัปรงุการเรียนการสอน  และพัฒนารายวิชา 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ๔.๑  มีคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ

ขอสอบปลายภาค 

 ๔.๒  มีการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ๕.๑  ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ 

ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรยีนการสอน 

 ๕.๒  เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้ 

กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย 

 



 มคอ.๓ ๖๑ 
 

 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส 
 

หมวดที่ ๑  ขอมูลท่ัวไป 

 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา 

 

วทฟส๕๙๖  สัมมนาในวิชาฟสิกส ๑ 

 SCPY596  Seminar in Physics I 

๒.  จํานวนหนวยกติ      ๑(๑-๐-๒) หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ)  เปนรายวิชาใน

หมวดวิชาบังคับ 

๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน   

 ๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  

  อ.ดร. อเลฮานโดร ซาอีส ริเวรา 

 ๔.๒  อาจารยผูสอน  

  อ.ดร. อเลฮานโดร ซาอีส ริเวรา  

อ.ดร. กรษิณุ ทิวากรศศิธร  

รศ.ดร. กิตติวิทย มาแทน 

๕.  ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน 

 ภาคตนและภาคปลาย ชั้นปที่  - 

๖.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite)  ไมมี 

๗.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite)  ไมมี 

๘.  สถานที่เรียน 

 วิทยาเขตพญาไทและวิทยาเขตศาลายาคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด    - 

 

 หมวดที่ ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

๑.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ 



 มคอ.๓ ๖๒ 
 

 

 ๑.๑  สามารถคนควาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหัวขอที่จะใหสัมมนาไดครบถวน 

 ๑.๒  เขาใจงานท่ีนําเสนออยางครบถวนและถองแท 

 ๑.๓  สามารถนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบที่ผูฟงเขาใจไดงาย 

 ๑.๔  สามารถรับฟงและทําความเขาเนื้อหาในสัมมนา และสามารถตั้งคําถามไดเมื่อไมเขาใจ 

๒.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพื่อปรบัปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 

๑.  คําอธิบายรายวิชา 

 หัวขอวิจัยท่ัวไปในฟสิกส การคนควาเอกสารทางวิชาการ การอางอิงแหลงที่มาอยางถูกตอง

เหมาะสม 

 General research topics in physics, literature review, proper referencing 

๒.  จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

 จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห ๑ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห ๐ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานภาคสนามตอสัปดาห - ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง ๒ ชั่วโมง 

 

 

 ๓.  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศกึษาเปน

รายบุคคล 

 ๓.๑  ถานักเรียนมีปญหา อาจารยจะจัดเวลาใหคําปรึกษา ๑  ชั่วโมงตอสัปดาห 

 ๓.๒  นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

  ๑.๑.๑  มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ 

ขององคกร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม 

จริยธรรมได (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑) 

 ๑.๒  วิธีการสอน 

  ๑.๒.๑  บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม 



 มคอ.๓ ๖๓ 
 

 

  ๑.๒.๒  กําหนดกฎระเบียบที่ตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน

และการสงงาน 

  ๑.๒.๓  จัดการประชุมชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

  ๑.๒.๔  มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน 

 ๑.๓  วิธีการประเมินผล 

  ๑.๓.๑  พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาในการเขาเรียน-การสงงาน การ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ 

  ๑.๓.๒  การไมคัดลอกผลงานของผู อ่ืน ความถูกตองในการอางอิงผลงานทาง

วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริง 

๒.  ความรู 

 ๒.๑  ความรูที่ตองไดรับ 

  ๒.๑.๑  มีความรูและความเขาใจในเน้ือหาของหลักการและทฤษฎีที่เปนแกนของ 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 

  ๒.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรยีน 

  ๒.๒.๓  จัดการสัมมนาพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญหรือ มี

ประสบการณตรง 

  ๒.๒.๔  สงเสรมิกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๒.๓  วิธีการประเมินผล 

  ๒.๓.๑  ผลงานที่ไดรบัมอบหมาย 

  ๒.๓.๒  การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 

๓.  ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก) 

 ๓.๑  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 



 มคอ.๓ ๖๔ 
 

 

  ๓.๑.๑  มีความใฝรู สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห ความรู ใน

ศาสตรสาขาฟสิกส ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ 

๓.๑) 

  ๓.๑.๒  สามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห และประยุกตความรู ในศาสตรสาขา

ฟสิกสเฉพาะดาน  โดยใชกระบวนการ วิจัยที่ถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๓.๒) 

 ๓.๒  วิธีการสอน 

  ๓.๒.๑  เนนการสอนที่กระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น

ตางๆ 

  ๓.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรยีน 

  ๓.๒.๓  แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห 

ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยที่ปรึกษา 

  ๓.๒.๔  สงเสรมิกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๓.๓  วิธีการประเมินผล 

  ๓.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

  ๓.๓.๒  งานที่ไดรับมอบหมาย 

๔.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

  ๔.๑.๑  มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธที่ดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถ

ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ทั้งในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนเอง 

และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑) 

 ๔.๒  วิธีการสอน 

  ๔.๒.๑  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการทํางานเปนกลุม และงานท่ีตองมีปฎิ

สัมพันธระหวางบุคคล 

  ๔.๒.๒  จัดกิจกรรมที่มีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น 

 ๔.๓  วิธีการประมวลผล 

  ๔.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

  ๔.๓.๒  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

๕.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอง

พัฒนา 



 มคอ.๓ ๖๕ 
 

 

  ๕.๑.๑  สามารถประยุกตความรูทางสถิติและคณิตศาสตร เพื่อการวิเคราะห 

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 จัดใหมีรายวิชาสัมมนา เพื่อฝกทักษะในการสืบคน เก็บรวมรวบ วิเคราะห 

ประมวลผล และนําเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

เหมาะสม 

  ๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ

เขารวมในกิจกรรมตางๆที่มุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 ๕.๓  วิธีการประเมิน 

  ๕.๓.๑  การนําเสนอผลงานที่ไดรับการมอบหมายในชั้นเรียน 

  ๕.๓.๒  การนําเสนอสัมมนา 

  ๕.๓.๓  ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง 

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

 

๑.  แผนการสอน 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการ

เรียนการสอน

และสื่อท่ีใช 

อาจารยผูสอน 

บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

๑ การเสนอผลงานวิจัย ๑ ๐ ๒ บรรยาย 

กรณีศึกษา การ

สืบคนขอมูลผาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

อ.ดร.  กริษณุ        

ทิวากรศศิธร, รศ.

ดร.  กิตติวิทย        

มาแทน, อ.ดร.  

อเลฮานโดร        

ซาอีส ริเวรา 

๒ สัมมนาพิเศษ ๑ ๐ ๒ ฟงบรรยาย 

กรณีศึกษา 

อ.ดร.  กริษณุ        

ทิวากรศศิธร, รศ.



 มคอ.๓ ๖๖ 
 

 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการ

เรียนการสอน

และสื่อท่ีใช 

อาจารยผูสอน 

บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

ดร.  กิตติวิทย        

มาแทน, อ.ดร.  

อเลฮานโดร        

ซาอีส ริเวรา 

๓-๑๕ ใหนักศึกษาสัมมนา ๑๓ ๐ ๒๖ การสัมมนาและ

การนําเสนอ

ผลงานของ

นักศึกษา 

อ.ดร.  กริษณุ        

ทิวากรศศิธร, รศ.

ดร.  กิตติวิทย        

มาแทน, อ.ดร.  

อเลฮานโดร        

ซาอีส ริเวรา 

 รวมจํานวนช่ัวโมง

ตลอดภาคการศึกษา 

๑๕ ๐ ๓๐   

 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม

ท่ี 

ผลการเรียนรู* วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวน

ของการ

ประเมินผล 

๑ ๑.๑ ,๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ 

,๔.๑ ,๕.๑ ,๕.๒ 

การนําเสนอสัมมนา ผลงานที่ไดรบั

มอบหมาย การไมคัดลอกผลงานของ

ผูอื่น ความถูกตองในการอางอิงผลงาน

ทางวิชาการในรายงาน การนําเสนอ

ขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริงและความ

เหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓-๑๕ ๙๐% 

๒ ๑.๑ ,๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ 

,๔.๑ ,๕.๑ ,๕.๒ 

พฤติกรรมการมีสวนรวมในการทํางาน

กลุม การอภิปรายในชั้นเรียน กิจกรรม

ตางๆ พฤติกรรมในชั้นเรียน และในการ

เขารวมสัมมนา ท้ังในฐานะผูฟง และ

ผูนําเสนอ การตรงตอเวลาในการเขา

เรียน-การสงงาน การปฏิบัติตาม

ตลอดภาค

การศกึษา 

๑๐% 



 มคอ.๓ ๖๗ 
 

 

กิจกรรม

ท่ี 

ผลการเรียนรู* วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวน

ของการ

ประเมินผล 

กฎระเบียบตางๆ 

* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒ 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 

 ภาษาไทย 

  - 

 ภาษาอังกฤษ 

  - 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 - 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 www.sciencedirect.com 

 www.scopus.com 

 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ๑.๑  นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรยีน 

 ๑.๒  นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมนิผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

 ๑.๓  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

 ๑.๔  นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผาน social network ของภาควิชาฟสิกส หรือ

ของผูสอน 

๒.  กลยุทธการประเมินการสอน 

 ๒.๑  ประเมินจากแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

 ๒.๒  ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา 

๓.  การปรับปรุงการสอน 



 มคอ.๓ ๖๘ 
 

 

 หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการประชุมการ

จัดการเรียนการสอน เพื่อปรบัปรงุการเรียนการสอน  และพัฒนารายวิชา 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ๔.๑  มีคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ

ขอสอบปลายภาค 

 ๔.๒  มีการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ๕.๑  ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ 

ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรยีนการสอน 

 ๕.๒  เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้ 

กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย 

 



 มคอ.๓ ๖๙ 
 

 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส 
 

หมวดที่ ๑  ขอมูลท่ัวไป 

 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา 

 

วทฟส๕๙๗  สัมมนาในวิชาฟสิกส ๒ 

 SCPY597  Seminar in Physics Ii 

๒.  จํานวนหนวยกติ      ๑(๑-๐-๒) หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ)  เปนรายวิชาใน

หมวดวิชาบังคับ 

๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน   

 ๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  

  อ.ดร. อเลฮานโดร ซาอีส ริเวรา 

 ๔.๒  อาจารยผูสอน  

  อ.ดร. อเลฮานโดร ซาอีส ริเวรา  

อ.ดร. กรษิณุ ทิวากรศศิธร  

รศ.ดร. กิตติวิทย มาแทน 

๕.  ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน 

 ภาคตนและภาคปลาย ชั้นปที่  - 

๖.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite) SCPY๕๙๖  Seminar in Physics I 

๗.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite)  ไมมี 

๘.  สถานที่เรียน 

 วิทยาเขตพญาไทและวิทยาเขตศาลายาคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด    - 

 

 หมวดที่ ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

๑.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ 



 มคอ.๓ ๗๐ 
 

 

 ๑.๑  สามารถคนควาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหัวขอที่จะใหสัมมนาไดครบถวน 

 ๑.๒  เขาใจงานท่ีนําเสนออยางครบถวนและถองแท 

 ๑.๓  สามารถนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบที่ผูฟงเขาใจไดงาย 

 ๑.๔  สามารถรับฟงและทําความเขาเนื้อหาในสัมมนา และสามารถตั้งคําถามไดเมื่อไมเขาใจ 

๒.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพื่อปรบัปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 

๑.  คําอธิบายรายวิชา 

 หัวขอวิจัยที่กําลังเปนที่สนใจในดานฟสิกส การเขียนเคาโครงงานวิจัย ความซื่อสัตยทาง

วิชาการ 

 Current research topics in physics,  research proposal writing, academic 

integrity 

๒.  จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

 จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห ๑ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห ๐ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานภาคสนามตอสัปดาห - ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง ๒ ชั่วโมง 

 

 

 ๓.  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศกึษาเปน

รายบุคคล 

 ๓.๑  ถานักเรียนมีปญหา อาจารยจะจัดเวลาใหคําปรึกษา ๑  ชั่วโมงตอสัปดาห 

 ๓.๒  นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

  ๑.๑.๑  มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ 

ขององคกร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม 

จรยิธรรมได (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑) 

 ๑.๒  วิธีการสอน 



 มคอ.๓ ๗๑ 
 

 

  ๑.๒.๑  บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ที่เก่ียวของกับคุณธรรมจริยธรรม 

  ๑.๒.๒  กําหนดกฎระเบียบที่ตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน

และการสงงาน 

  ๑.๒.๓  จัดการประชุมชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

  ๑.๒.๔  มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน 

 ๑.๓  วิธีการประเมินผล 

  ๑.๓.๑  พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาในการเขาเรียน-การสงงาน การ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ 

  ๑.๓.๒  การไมคัดลอกผลงานของผู อ่ืน ความถูกตองในการอางอิงผลงานทาง

วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริง 

๒.  ความรู 

 ๒.๑  ความรูที่ตองไดรับ 

  ๒.๑.๑  มีความรูและความเขาใจในเน้ือหาของหลักการและทฤษฎีที่เปนแกนของ 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 

  ๒.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรยีน 

  ๒.๒.๓  จัดการสัมมนาพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญหรือ มี

ประสบการณตรง 

  ๒.๒.๔  สงเสรมิกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๒.๓  วิธีการประเมินผล 

  ๒.๓.๑  ผลงานที่ไดรบัมอบหมาย 

  ๒.๓.๒  การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 

๓.  ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก) 

 ๓.๑  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 



 มคอ.๓ ๗๒ 
 

 

  ๓.๑.๑  มีความใฝรู สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห ความรู ใน

ศาสตรสาขาฟสิกส ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ 

๓.๑) 

  ๓.๑.๒  สามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห และประยุกตความรู ในศาสตรสาขา

ฟสิกสเฉพาะดาน  โดยใชกระบวนการ วิจัยที่ถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๓.๒) 

 ๓.๒  วิธีการสอน 

  ๓.๒.๑  เนนการสอนที่กระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น

ตางๆ 

  ๓.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรยีน 

  ๓.๒.๓  แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห 

ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยที่ปรึกษา 

  ๓.๒.๔  สงเสรมิกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๓.๓  วิธีการประเมินผล 

  ๓.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

  ๓.๓.๒  งานที่ไดรับมอบหมาย 

๔.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

  ๔.๑.๑  มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธที่ดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถ

ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ทั้งในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง 

และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑) 

 ๔.๒  วิธีการสอน 

  ๔.๒.๑  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการทํางานเปนกลุม และงานท่ีตองมีปฎิ

สัมพันธระหวางบุคคล 

  ๔.๒.๒  จัดกิจกรรมที่มีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น 

 ๔.๓  วิธีการประมวลผล 

  ๔.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

  ๔.๓.๒  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม 

๕.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอง

พัฒนา 
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  ๕.๑.๑  สามารถประยุกตความรูทางสถิติและคณิตศาสตร เพื่อการวิเคราะห 

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 จัดใหมีรายวิชาสัมมนา เพื่อฝกทักษะในการสืบคน เก็บรวมรวบ วิเคราะห 

ประมวลผล และนําเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

เหมาะสม 

  ๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ

เขารวมในกิจกรรมตางๆที่มุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 ๕.๓  วิธีการประเมิน 

  ๕.๓.๑  การนําเสนอผลงานที่ไดรับการมอบหมายในชั้นเรียน 

  ๕.๓.๒  การนําเสนอสัมมนา 

  ๕.๓.๓  ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง 

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

 

๑.  แผนการสอน 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการ

เรียนการสอน

และสื่อท่ีใช 

อาจารยผูสอน 

บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

๑ การเสนอผลงานวิจัย ๑ ๐ ๒ บรรยาย 

กรณีศึกษา การ

สืบคนขอมูลผาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

อ.ดร.  กริษณุ        

ทิวากรศศิธร, รศ.

ดร.  กิตติวิทย        

มาแทน, อ.ดร.  

อเลฮานโดร        

ซาอีส ริเวรา 

๒ สัมมนาพิเศษ ๑ ๐ ๒ ฟงบรรยาย 

กรณีศึกษา 

อาจารยพิเศษ, อ.

ดร.  กริษณุ        
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการ

เรียนการสอน

และสื่อท่ีใช 

อาจารยผูสอน 

บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

ทิวากรศศิธร, รศ.

ดร.  กิตติวิทย        

มาแทน, อ.ดร.  

อเลฮานโดร        

ซาอีส ริเวรา 

๓-๑๕ ใหนักศึกษาสัมมนา ๑๓ ๐ ๒๖ การสัมมนาและ

การนําเสนอ

ผลงานของ

นักศึกษา 

อ.ดร.  กริษณุ        

ทิวากรศศิธร, รศ.

ดร.  กิตติวิทย        

มาแทน, อ.ดร.  

อเลฮานโดร        

ซาอีส ริเวรา 

 รวมจํานวนช่ัวโมง

ตลอดภาคการศึกษา 

๑๕ ๐ ๓๐   

 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม

ท่ี 

ผลการเรียนรู* วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวน

ของการ

ประเมินผล 

๑ ๑.๑ ,๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ 

,๔.๑ ,๕.๑ ,๕.๒ 

การนําเสนอสัมมนา ผลงานที่ไดรบั

มอบหมาย การไมคัดลอกผลงานของ

ผูอื่น ความถูกตองในการอางอิงผลงาน

ทางวิชาการในรายงาน การนําเสนอ

ขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริงและความ

เหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓-๑๕ ๙๐% 

๒ ๑.๑ ,๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ 

,๔.๑ ,๕.๑ ,๕.๒ 

พฤติกรรมการมีสวนรวมในการทํางาน

กลุม การอภิปรายในชั้นเรียน กิจกรรม

ตางๆ พฤติกรรมในชั้นเรียน และในการ

เขารวมสัมมนา ท้ังในฐานะผูฟง และ

ผูนําเสนอ การตรงตอเวลาในการเขา

ตลอดภาค

การศกึษา 

๑๐% 
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กิจกรรม

ท่ี 

ผลการเรียนรู* วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวน

ของการ

ประเมินผล 

เรียน-การสงงาน การปฏิบัติตาม

กฎระเบียบตางๆ 

* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒ 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 

 ภาษาไทย 

  - 

 ภาษาอังกฤษ 

  - 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 - 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 www.sciencedirect.com 

 www.scopus.com 

 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ๑.๑  นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรยีน 

 ๑.๒  นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

 ๑.๓  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

 ๑.๔  นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผาน social network ของภาควิชาฟสิกส หรือ

ของผูสอน 

๒.  กลยุทธการประเมินการสอน 

 ๒.๑  ประเมินจากแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

 ๒.๒  ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
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 หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการประชุมการ

จัดการเรียนการสอน เพื่อปรบัปรงุการเรียนการสอน  และพัฒนารายวิชา 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ๔.๑  มีคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ

ขอสอบปลายภาค 

 ๔.๒  มีการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ๕.๑  ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ 

ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรยีนการสอน 

 ๕.๒  เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้ 

กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย 
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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส 
 

หมวดที่ ๑  ขอมูลท่ัวไป 

 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา 

 

วทฟส๖๑๒  ฟสิกสเชิงคํานวณ ๑ 

 SCPY612  Computational Physics I 

๒.  จํานวนหนวยกติ      ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ)  เปนรายวิชาใน

หมวดวิชาเลือก 

๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน   

 ๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร. ชรนิทร  โหมดชัง 

 ๔.๒  อาจารยผูสอน ผศ.ดร. ชรินทร  โหมดชัง 

๕.  ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน 

 ภาคปลาย ชั้นปที่  ๒ 

๖.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite)  ไมมี 

๗.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite)  ไมมี 

๘.  สถานที่เรียน 

 วิทยาเขตพญาไทและวิทยาเขตศาลายาคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด    - 

 

 หมวดที่ ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

๑.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ 

 ๑.๑  มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีของฟสิกสเชิงคาํนวณ อัน

ไดแก การเขียนโปรแกรม จุดตรงึและการหาราก ระบบสมการเชิงเสน ระบบสมการไมเชิงเสน การหา

คาเชิงตัวเลขของปริพันธ วิธีมอนทิคารโล คําตอบเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธสามัญและสมการ

เชิงอนุพันธยอย การประยุกตใชในปญหาฟสิกส 
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 ๑.๒  สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพ่ือพัฒนาองคความรูในแขนงฟสิกสเชิง

คํานวณไดดวยตนเอง 

 ๑.๓  สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะหความรูในแขนงฟสิกสเชิงคํานวณ ได

อยางเปนระบบและมีเหตุผล 

๒.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพื่อปรบัปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 

๑.  คําอธิบายรายวิชา 

 การเขียนโปรแกรม จุดตรึงและการหาราก ระบบสมการเชิงเสน ระบบสมการไมเชิงเสน การ

หาคาเชิงตัวเลขของปริพันธ วิธีมอนทิคารโล คําตอบเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธสามัญและ

สมการเชิงอนุพันธยอย การประยุกตใชในปญหาฟสิกส 

 Computer programming, fixed points and root finding, linear systems of 

equations, nonlinear systems of equations, numerical integration, Monte Carlo 

methods, numerical solutions to ordinary and partial differential equations, 

applications to physics problems 

๒.  จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

 จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห ๓ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห ๐ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานภาคสนามตอสัปดาห - ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง ๖ ชั่วโมง 

 

 

 ๓.  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศกึษาเปน

รายบุคคล 

 ๓.๑  อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรกึษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๓.๒  อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล ๓ ชั่วโมงตอสัปดาห 

 ๓.๓  นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 
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  ๑.๑.๑  มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ 

ขององคกร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม 

จริยธรรมได (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑) 

 ๑.๒  วิธีการสอน 

  ๑.๒.๑  บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ที่เก่ียวของกับคุณธรรมจริยธรรม 

  ๑.๒.๒  กําหนดกฎระเบียบที่ตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน

และการสงงาน 

  ๑.๒.๓  จัดการประชุมชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

  ๑.๒.๔  มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน 

 ๑.๓  วิธีการประเมินผล 

  ๑.๓.๑  พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาในการเขาเรียน-การสงงาน การ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ 

  ๑.๓.๒  การไมคัดลอกผลงานของผู อ่ืน ความถูกตองในการอางอิงผลงานทาง

วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริง 

๒.  ความรู 

 ๒.๑  ความรูที่ตองไดรับ 

  ๒.๑.๑  มีความรูและความเขาใจในเน้ือหาของหลักการและทฤษฎีที่เปนแกนของ 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 

  ๒.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรยีน 

  ๒.๒.๓  จัดการสัมมนาพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญหรือ มี

ประสบการณตรง 

  ๒.๒.๔  สงเสรมิกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๒.๓  วิธีการประเมินผล 

  ๒.๓.๑  การสอบกลางภาคและปลายภาค 
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  ๒.๓.๒  ผลงานที่ไดรบัมอบหมาย 

  ๒.๓.๓  การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 

๓.  ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก) 

 ๓.๑  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

  ๓.๑.๑  มีความใฝรู สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห ความรู ใน

ศาสตรสาขาฟสิกส ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ 

๓.๑) 

  ๓.๑.๒  สามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห และประยุกตความรู ในศาสตรสาขา

ฟสิกสเฉพาะดาน  โดยใชกระบวนการ วิจัยที่ถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๓.๒) 

 ๓.๒  วิธีการสอน 

  ๓.๒.๑  เนนการสอนที่กระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น

ตางๆ 

  ๓.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรยีน 

  ๓.๒.๓  แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห 

ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยที่ปรึกษา 

  ๓.๒.๔  สงเสรมิกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๓.๓  วิธีการประเมินผล 

  ๓.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

  ๓.๓.๒  งานที่ไดรับมอบหมาย 

  ๓.๓.๓  การสอบท่ีเนนการคิด-วิเคราะห 

๔.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

  ๔.๑.๑  มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธที่ดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถ

ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ทั้งในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง 

และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑) 

 ๔.๒  วิธีการสอน 

  ๔.๒.๑  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการทํางานเปนกลุม และงานท่ีตองมีปฎิ

สัมพันธระหวางบุคคล 

  ๔.๒.๒  จัดกิจกรรมที่มีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น 

 ๔.๓  วิธีการประมวลผล 

  ๔.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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  ๔.๓.๒  พฤติกรรมในการทํางานกลุม 

  ๔.๓.๓  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

๕.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอง

พัฒนา 

  ๕.๑.๑  สามารถประยุกตความรูทางสถิติและคณิตศาสตร เพื่อการวิเคราะห 

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 จัดใหมีการนําเสนอในรายวิชา เพ่ือฝกทักษะในการสืบคน เก็บรวมรวบ 

วิเคราะห ประมวลผล และนําเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ 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

ท่ี 

หัวขอ จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอนและ

ส่ือทีใ่ช 

อาจารย

ผูสอน บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

๑-๒ การเขียน

โปรแกรม จุด

๖ ๐ ๑๒ Lecture/Practice/Homework ผศ.ดร.  

ชรินทร        

โหมดชัง 
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอนและ

ส่ือทีใ่ช 

อาจารย

ผูสอน บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

ตรึง การหา

ราก และการ

หาคาเชิง

ตัวเลขของ

ปริพันธ 

๓-๔ คําตอบเชิง

ตัวเลขของ

สมการเชิง

อนุพันธสามัญ 

๖ ๐ ๑๒ Lecture/Practice/Homework ผศ.ดร.  

ชรินทร        

โหมดชัง 

๕-๖ ระบบสมการ

เชิงเสน และ

ระบบสมการ

ไมเชิงเสน 

๖ ๐ ๑๒ Lecture/Practice/Homework ผศ.ดร.  

ชรินทร        

โหมดชัง 

๗ คาํตอบเชิง

ตัวเลขของ

สมการเชิง

อนุพันธยอย 

๓ ๐ ๖ Lecture/Practice/Homework ผศ.ดร.  

ชรินทร        

โหมดชัง 

๘ สอบกลางภาค ๐ ๐ ๐   

๙-๑๐ คําตอบเชิง

ตัวเลขของ

สมการเชิง

อนุพันธยอย 

๖ ๐ ๑๒ Lecture/Practice/Homework ผศ.ดร.  

ชรินทร        

โหมดชัง 

๑๑-๑๒ วิธีมอนทิคารโล ๖ ๐ ๑๒ Lecture/Practice/Homework ผศ.ดร.  

ชรินทร        

โหมดชัง 

๑๓-๑๕ การประยุกตใช

ในปญหาฟสิกส 

ทํา

โครงงานวิจัย

๙ ๐ ๑๘ Lecture/Practice/Homework ผศ.ดร.  

ชรินทร        

โหมดชัง 
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอนและ

ส่ือทีใ่ช 

อาจารย

ผูสอน บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

และนําเสนอ

โครงงานวิจัย 

๑๖ สอบปลายภาค ๐ ๐ ๐   

 รวมจํานวน

ชั่วโมงตลอด

ภาคการศึกษา 

๔๒ ๐ ๘๔   

 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม

ท่ี 

ผลการเรียนรู* วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวน

ของการ

ประเมินผล 

๑ ๓.๒ ,๓.๑ ,๒.๒ ,๒.๑ การสอบกลางภาคและปลายภาค ๘, ๑๖ ๔๐% 

๒ ๑.๑ พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาใน

การเขาเรียน-การสงงาน การปฏิบัติตาม

กฎระเบียบตางๆ การไมคัดลอกผลงาน

ของผูอ่ืน ความถูกตองในการอางอิง

ผลงานทางวิชาการในรายงาน การ

นําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง 

ตลอดภาค

การศกึษา 

๑๐% 

๓ ๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ ,๔.๑ 

,๕.๑ ,๕.๒ 

ผลงานที่ไดรบัมอบหมาย การนําเสนอ

ผลงาน พฤติกรรมการมีสวนรวมในการ

ทํางานกลุม การอภิปรายในชั้นเรียน 

กิจกรรมตางๆ และความเหมาะสมใน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตลอดภาค

การศกึษา 

๕๐% 

* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒ 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 
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 ภาษาไทย 

  - 

 ภาษาอังกฤษ 

  Alejandro L. Garcia, Numerical Methods for Physics, Prentice Hall, 2nd 

edition, 2000. 

  Tao Pang, An Introduction to Computational Physics, Cambridge, 2nd 

edition, 2006. 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 - 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 - 

 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ๑.๑  นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน 

 ๑.๒  นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมนิผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

 ๑.๓  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

 ๑.๔  นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผาน social network ของภาควิชาฟสิกส หรือ

ของผูสอน 

๒.  กลยุทธการประเมินการสอน 

 ๒.๑  ประเมินจากแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

 ๒.๒  ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

 หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการประชุมการ

จัดการเรียนการสอน เพื่อปรบัปรงุการเรียนการสอน  และพัฒนารายวิชา 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ๔.๑  มีคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ

ขอสอบปลายภาค 

 ๔.๒  มีการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ๕.๑  ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ 

ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรยีนการสอน 



 มคอ.๓ ๘๕ 
 

 

 ๕.๒  เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้ 

กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย 

 



 มคอ.๓ ๘๖ 
 

 

 รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส 
 

หมวดที่ ๑  ขอมูลท่ัวไป 

 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา 

 

วทฟส๖๕๐  เทคโนโลยีและการประยุกตพลาสมา 

 SCPY650  Plasma Technologies and Applications 

๒.  จํานวนหนวยกติ      ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ)  เปนรายวิชาใน

หมวดวิชาเลือก 

๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน   

 ๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา รศ.ดร. สมศกัดิ์ แดงต๊ิบ 

 ๔.๒  อาจารยผูสอน รศ.ดร. สมศกัดิ์ แดงต๊ิบ 

๕.  ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน 

 ภาคปลาย ชั้นปที่  ๒ 

๖.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite) SCPY ๖๔๙ Plasma Physics 

๗.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite)  ไมมี 

๘.  สถานที่เรียน 

 วิทยาเขตพญาไทและวิทยาเขตศาลายาคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด    - 

 

 หมวดที่ ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

๑.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ 

 ๑.๑  อธิบายปฏิกิริยาตาง ๆ ในพลาสมา หลักการทํางานของเคร่ืองกําเนิดพลาสมา และ

จําแนกเครื่องกําเนิดพลาสมา และ ใหคําแนะนําตอการเลือกเครื่องกําเนิดพลาสมาแกการประยุกตใช

ไดอยางเหมาะสม 

 ๑.๒  วิเคราะหแนวคดิ และวางแผนการประยุกตเทคโนโลยีพลาสมาไดอยางเหมาะสม 



 มคอ.๓ ๘๗ 
 

 

 ๑.๓  แสดงความสัมพันธและวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางพลังงานจากพลาสมากับ

พลังงานจากทางเลือกอ่ืน ๆ ได 

 ๑.๔  รวบรวมและแนะนําแหลงความรูดานฟสิกสของพลาสมา ที่เชื่อถือไดและที่เปนปจจุบัน

ได 

 ๑.๕  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาปลายเปดทางฟสิกสของพลาสมา 

๒.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพื่อปรบัปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 

๑.  คําอธิบายรายวิชา 

 การผลิตพลาสมา เทคโนโลยีการผลิตพลาสมา การชนกันของอนุภาคในพลาสมา แบบจําลอง

พลาสมา การขนสงอนุภาคชนิดตาง ๆ ในพลาสมา อันตรกิริยาของพลาสมากับวัสดุ การประยุกต

พลาสมา 

 Plasma generation, technologies for plasma generation, collisions in plasma, 

plasma modeling, transport of particles in plasma, interactions of plasma with 

matters, plasma applications 

๒.  จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

 จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห ๓ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห ๐ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการ - ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง ๖ ชั่วโมง 

 

 

 ๓.  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนกัศกึษาเปน

รายบุคคล 

 ๓.๑  อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรกึษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๓.๒  อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล  ๓ ชั่วโมงตอสัปดาห 

 ๓.๓  นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 



 มคอ.๓ ๘๘ 
 

 

  ๑.๑.๑  มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ 

ขององคกร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม 

จริยธรรมได (ผลการเรยีนรูขอ ๑.๑) 

 ๑.๒  วิธีการสอน 

  ๑.๒.๑  บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ที่เก่ียวของกับคุณธรรมจริยธรรม 

  ๑.๒.๒  กําหนดกฎระเบียบที่ตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน

และการสงงาน 

  ๑.๒.๓  จัดการประชุมชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

  ๑.๒.๔  มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน 

 ๑.๓  วิธีการประเมินผล 

  ๑.๓.๑  พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาในการเขาเรียน-การสงงาน การ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ 

  ๑.๓.๒  การไมคัดลอกผลงานของผู อ่ืน ความถูกตองในการอางอิงผลงานทาง

วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริง 

๒.  ความรู 

 ๒.๑  ความรูที่ตองไดรับ 

  ๒.๑.๑  มีความรูและความเขาใจในเน้ือหาของหลักการและทฤษฎีที่เปนแกนของ 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 

  ๒.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรยีน 

  ๒.๒.๓  จัดการสัมมนาพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญหรือ มี

ประสบการณตรง 

  ๒.๒.๔  สงเสรมิกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๒.๓  วิธีการประเมินผล 

  ๒.๓.๑  การสอบกลางภาคและปลายภาค 



 มคอ.๓ ๘๙ 
 

 

  ๒.๓.๒  ผลงานที่ไดรบัมอบหมาย 

  ๒.๓.๓  การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 

๓.  ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก) 

 ๓.๑  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

  ๓.๑.๑  มีความใฝรู สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห ความรู ใน

ศาสตรสาขาฟสิกส ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ 

๓.๑) 

  ๓.๑.๒  สามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห และประยุกตความรู ในศาสตรสาขา

ฟสิกสเฉพาะดาน  โดยใชกระบวนการ วิจัยที่ถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๓.๒) 

 ๓.๒  วิธีการสอน 

  ๓.๒.๑  เนนการสอนที่กระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น

ตางๆ 

  ๓.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรยีน 

  ๓.๒.๓  แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห 

ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยที่ปรึกษา 

  ๓.๒.๔  สงเสรมิกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๓.๓  วิธีการประเมินผล 

  ๓.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

  ๓.๓.๒  งานที่ไดรับมอบหมาย 

  ๓.๓.๓  การสอบท่ีเนนการคิด-วิเคราะห 

๔.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

  ๔.๑.๑  มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธที่ดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถ

ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ทั้งในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง 

และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑) 

 ๔.๒  วิธีการสอน 

  ๔.๒.๑  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการทํางานเปนกลุม และงานท่ีตองมีปฎิ

สัมพันธระหวางบุคคล 

  ๔.๒.๒  จัดกิจกรรมที่มีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น 

 ๔.๓  วิธีการประมวลผล 

  ๔.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย 



 มคอ.๓ ๙๐ 
 

 

  ๔.๓.๒  พฤติกรรมในการทํางานกลุม 

  ๔.๓.๓  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

๕.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอง

พัฒนา 

  ๕.๑.๑  สามารถประยุกตความรูทางสถิติและคณิตศาสตร เพื่อการวิเคราะห 

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 จัดใหมีการนําเสนอในรายวิชา เพ่ือฝกทักษะในการสืบคน เก็บรวมรวบ 

วิเคราะห ประมวลผล และนําเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ 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

ท่ี 

หัวขอ จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการ

เรียนการสอน

และสื่อท่ีใช 

อาจารยผูสอน 

บรรยาย ปฎิบัติ ศกึษา

ดวย

ตนเอง 

๑-๒ การผลิตพลาสมา ๖ ๐ ๑๒ บรรยาย 

กรณีศึกษา 

รศ.ดร.  สมศักดิ์        

แดงต๊ิบ 



 มคอ.๓ ๙๑ 
 

 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการ

เรียนการสอน

และสื่อท่ีใช 

อาจารยผูสอน 

บรรยาย ปฎิบัติ ศกึษา

ดวย

ตนเอง 

๓-๔ เทคโนโลยีการผลิต

พลาสมา 

๖ ๐ ๑๒ บรรยาย การ

สืบคนขอมูลผาน

เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

รศ.ดร.  สมศักดิ์        

แดงต๊ิบ 

๕-๖ การชนกันของอนุภาค

ในพลาสมา 

๖ ๐ ๑๒ บรรยาย รศ.ดร.  สมศักด์ิ        

แดงต๊ิบ 

๗-๘ แบบจําลองพลาสมา ๖ ๐ ๑๒ บรรยาย 

กรณีศึกษา และ

มอบหมายงาน 

การสืบคนขอมูล

ผาน 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รศ.ดร.  สมศักดิ์        

แดงต๊ิบ 

๙ สอบกลางภาค ๐ ๐ ๐   

๑๐-๑๑ การขนสงอนุภาคชนิด

ตาง ๆ ในพลาสมา 

๖ ๐ ๑๒ บรรยาย 

กรณีศึกษา 

รศ.ดร.  สมศักดิ์  

แดงต๊ิบ 

๑๒-๑๓ อันตรกิริยาของ

พลาสมากับวัสดุ 

๖ ๐ ๑๒ บรรยาย 

กรณีศึกษา 

อภิปรายกลุม 

การสืบคนขอมูล

ผาน 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รศ.ดร.  สมศักดิ์        

แดงต๊ิบ 

๑๔-๑๕ การประยุกตพลาสมา ๖ ๐ ๑๒ บรรยาย การ

สืบคนขอมูลผาน 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รศ.ดร.  สมศักดิ์      

แดงต๊ิบ 

๑๖ สอบปลายภาค ๐ ๐ ๐   

 รวมจํานวนช่ัวโมง ๔๒ ๐ ๘๔   



 มคอ.๓ ๙๒ 
 

 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการ

เรียนการสอน

และสื่อท่ีใช 

อาจารยผูสอน 

บรรยาย ปฎิบัติ ศกึษา

ดวย

ตนเอง 

ตลอดภาคการศึกษา 

 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม

ท่ี 

ผลการเรียนรู* วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวน

ของการ

ประเมินผล 

๑ ๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ ผลสอบกลางภาค 

ผลสอบปลายภาค 

๙ ,๑๖ ๖๐% 

๒ ๑.๑ พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาใน

การเขาเรียน-การสงงาน การปฏิบัติตาม

กฎระเบียบตางๆ การไมคัดลอกผลงาน

ของผูอ่ืน ความถูกตองในการอางอิง

ผลงานทางวิชาการในรายงาน การ

นําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง 

ตลอดภาค

การศกึษา 

๑๐% 

๓ ๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ ,๔.๑ 

,๕.๑ ,๕.๒ 

ผลงานที่ไดรบัมอบหมาย การนําเสนอ

ผลงาน พฤติกรรมการมีสวนรวมในการ

ทํางานกลุม การอภิปรายในชั้นเรียน 

กิจกรรมตางๆ และความเหมาะสมใน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒, ๕, ๘, 

๑๑, ๑๓, 

๑๔, และ 

๑๕ 

๓๐% 

* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒ 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 

 ภาษาไทย 

  - 

 ภาษาอังกฤษ 



 มคอ.๓ ๙๓ 
 

 

  Hippler, R., Editor,  Low temperature plasmas : fundamentals, 

technologies and techniques, Weinheim: Wiley-Vch, c2008. 

  Mitsuharu, K., Plasma techniques for film deposition, Alpha Science, 

Harrow, UK, c2005. 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 Naval Research Laboratory, NRL Plasma Formulary, 2011 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 http://www.plasmacoalition.org/ 

 http://www.eskimo.com/~billb/tesla/plasplan.html 

 http://plasma-gate.weizmann.ac.il/directories/plasma-on-the-internet/plasma-

periodicals/ 

 http://www.ipr.res.in/c16iupap/plasmaprocessing.html 

 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ๑.๑  นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรยีน 

 ๑.๒  นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมนิผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

 ๑.๓  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

 ๑.๔  นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผาน social network ของภาควิชาฟสิกส หรือ

ของผูสอน 

๒.  กลยุทธการประเมินการสอน 

 ๒.๑  ประเมินจากแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

 ๒.๒  ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

 หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการประชุมการ

จัดการเรียนการสอน เพื่อปรบัปรงุการเรียนการสอน  และพัฒนารายวิชา 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ๔.๑  มีคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ

ขอสอบปลายภาค 

 ๔.๒  มีการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 



 มคอ.๓ ๙๔ 
 

 

 ๕.๑  ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ 

ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรยีนการสอน 

 ๕.๒  เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้ 

กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย 

 

 


