
 มคอ.๓ ๑ 
 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส 
 

หมวดที ่๑  ขอมูลทั่วไป 

 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา 

 

วทฟส๕๐๒  กลศาสตรคลาสสิก 
 SCPY502  Classical Mechanics 

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

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ)  เปนรายวิชาใน

หมวดวิชาบังคับ 

๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน   

 ๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

  ๑.  อ.ดร.  อเลฮานโดร        ซาอีส ริเวรา 

       สถานท่ีติดตอ : ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร 

       e-mail: asaizrivera@gmail.com 

 ๔.๒  อาจารยผูสอน 

  ๑.  อ.ดร.  อเลฮานโดร        ซาอีส ริเวรา 

       สถานท่ีติดตอ : ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร 

       e-mail: asaizrivera@gmail.com 

๕.  ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรยีน 

 ภาคตน ชั้นปท่ี  ๑ 

๖.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน(Pre-requisite)  ไมมี 

๗.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite)  ไมมี 

๘.  สถานท่ีเรียน 

 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด    - 

 

 หมวดที่ ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 



 มคอ.๓ ๒ 
 

๑.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

 เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ 

 ๑.๑  สรางรูปนัยฟงกชันลารกรอง และเขียนสมการออยเลอร-ลารกรองของระบบเชิงกลได 

 ๑.๒  วิเคราะหและแกปญหากลศาสตรท่ีมีเง่ือนไขบังคับโดยใชวิธีของลารกรองได 

 ๑.๓  วิเคราะหและแกปญหากลศาสตรของอนุภาคท่ีมีพลศาสตรภายใตแรงศูนยกลางได 

 ๑.๔  วิเคราะหและแกปญหากลศาสตรของอนุภาคท่ีมีพลศาสตรภายใตแรงยืดหยุนได 

 ๑.๕  วิเคราะหและแกปญหากลศาสตรของอนุภาคท่ีมีพลศาสตรเชิงสัมพัทธได 

 ๑.๖  สรางรูปนัยฟงกชันแฮรมิลตัน และเขียนสมการแฮรมิลตันของระบบเชิงกลได 

 ๑.๗  วิเคราะหการแปลงแบบบัญญัติของตัวแปรแบบบัญญัติในรูปนัยแฮรมิลลตันได 

 ๑.๘  วิเคราะหและแกปญหาเชิงกลโดยใชวิธีของแฮรมิลตันได 

๒.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพ่ือปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 

๑.  คําอธิบายรายวิชา 

 สมการของลากรองจ สมการของแฮมิลตัน หลักการแปรผัน สัมพัทธภาพพิเศษ การเคลื่อนท่ี

ของสองวัตถุภายใตแรงโนมถวง การหมุนของวัตถุเกร็ง การสั่นและโหมดปกติ 

 Lagrange's equations, Hamilton's equations, variational principles, special 

relativity, gravitational two-body problem, rigid-body rotation, oscillations and normal 

modes 

๒.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

 จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห ๓ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห ๐ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการ - ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง ๖ ชั่วโมง 

 

 

 ๓.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน

รายบุคคล 

 ๓.๑  อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๓.๒  นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา 

หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 



 มคอ.๓ ๓ 
 

 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

  ๑.๑.๑  มีความซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ 

ขององคกร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม 

จริยธรรมได (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑) 

 ๑.๒  วธิีการสอน 

  ๑.๒.๑  บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ท่ีเก่ียวของกับคุณธรรมจริยธรรม 

  ๑.๒.๒  กําหนดกฎระเบียบท่ีตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน

และการสงงาน 

  ๑.๒.๓  จัดการประชุมชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

  ๑.๒.๔  มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน 

 ๑.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๑.๓.๑  พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาในการเขาเรียน-การสงงาน การ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ 

  ๑.๓.๒  การไมคัดลอกผลงานของผู อ่ืน ความถูกตองในการอางอิงผลงานทาง

วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริง 

๒.  ความรู 

 ๒.๑  ความรูท่ีตองไดรับ 

  ๒.๑.๑  มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีท่ีเปนแกนของ ๔ 

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

หพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของ (ผล

การเรียนรูขอ ๒.๑) 

  ๒.๑.๒  มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกส อยางนอยหนึ่งแขนงวิชา 

ในระดับท่ีสามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพ่ือพัฒนาองคความรูในแขนงวิชาเฉพาะนั้น

ไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒) 

 ๒.๒  วธิีการสอน 

  ๒.๒.๑  การบรรยายในชั้นเรียน 

  ๒.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพ่ิมเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน 

  ๒.๒.๓  จัดการสัมมนาพิเศษโดยวิทยากรภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือ มี

ประสบการณตรง 
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  ๒.๒.๔  สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๒.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๒.๓.๑  การสอบกลางภาคและปลายภาค 

  ๒.๓.๒  ผลงานท่ีไดรับมอบหมาย 

  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 วิจัยท่ีถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๓.๒) 

 ๓.๒  วธิีการสอน 

  ๓.๒.๑  เนนการสอนท่ีกระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น

ตางๆ 

  ๓.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพ่ิมเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน 

  ๓.๒.๓  แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห 

ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยท่ีปรึกษา 

  ๓.๒.๔  สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๓.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๓.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ท้ังในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

  ๓.๓.๒  งานท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๓.๓.๓  การสอบท่ีเนนการคิด-วิเคราะห 

๔.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

  ๔.๑.๑  มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน สามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี ท้ังในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนเอง 

และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑) 

 ๔.๒  วธิีการสอน 



 มคอ.๓ ๕ 
 

  ๔.๒.๑  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการทํางานเปนกลุม และงานท่ีตองมีปฎิ

สัมพันธระหวางบุคคล 

  ๔.๒.๒  จัดกิจกรรมท่ีมีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น 

 ๔.๓  วธิีการประมวลผล 

  ๔.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๔.๓.๒  พฤติกรรมในการทํางานกลุม 

  ๔.๓.๓  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ท้ังในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

๕.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอง

พัฒนา 

  ๕.๑.๑  สามารถประยุกตความรูทางสถิติและคณิตศาสตร เพ่ือการวิเคราะห 

ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑) 

  ๕.๑.๒  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ

ขอมูล การสื่อสารและถายทอดองคความรู ท้ังในเชิงวิชาการ และการนําเสนอตอสาธารณชนท่ัวไป ได

อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๒) 

 ๕.๒  วธิีการสอน 

  ๕.๒.๑ จัดใหมีการนําเสนอในรายวิชา เพ่ือฝกทักษะในการสืบคน เก็บรวมรวบ 

วิเคราะห ประมวลผล และนําเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเหมาะสม 

  ๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ

เขารวมในกิจกรรมตางๆท่ีมุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 ๕.๓  วธิีการประเมิน 

  ๕.๓.๑  การนําเสนอผลงานท่ีไดรับ 

  ๕.๓.๒  ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง 

 

 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

 

๑.  แผนการสอน 

สัปดาห หัวขอ จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการ อาจารยผูสอน 



 มคอ.๓ ๖ 
 

ท่ี บรรยาย ปฎิบัต ิ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

เรียนการสอน

และส่ือท่ีใช 

๑ ทบทวนหลักกลศาสตร

นิวตัน 

๓ ๐ ๖ บรรยาย อ.ดร.  อเลฮานโดร        

ซาอีส ริเวรา 

๒ วิธีการแปรผัน 

หลักการของแฮรมิล

ตัน และรูปนัยลาร

กรอง 

 

๓ ๐ ๖ บรรยาย อ.ดร.  อเลฮานโดร        

ซาอีส ริเวรา 

๓ วิธีการลารกรองใน

กรณีท่ีมีเง่ือนไขบังคับ 

๓ ๐ ๖ บรรยาย อ.ดร.  อเลฮานโดร        

ซาอีส ริเวรา 

๔ พลศาสตรอนุภาค

ภายใตแรงศูนยกลาง - 

รูปนัยท่ัวไป 

๓ ๐ ๖ บรรยาย อ.ดร.  อเลฮานโดร        

ซาอีส ริเวรา 

๕ การโคจรของวัตถุ

ภายใตแรงโนมถวง 

๓ ๐ ๖ บรรยาย อ.ดร.  อเลฮานโดร        

ซาอีส ริเวรา 

๖ การกระเจิงของ

อนุภาคจากแรงคู

ลอมบ 

๓ ๐ ๖ บรรยาย 

มอบหมายงาน 

และอภิปราย 

อ.ดร.  อเลฮานโดร        

ซาอีส ริเวรา 

๗ พลศาสตรของอนุภาค

แบบแกวงกวัด

เล็กนอย 

๓ ๐ ๖ บรรยาย อ.ดร.  อเลฮานโดร        

ซาอีส ริเวรา 

๘ พลศาสตรเชิงสัมพัทธ ๓ ๐ ๖ บรรยาย อ.ดร.  อเลฮานโดร        

ซาอีส ริเวรา 

๙ สอบกลางภาค ๐ ๐ ๐   

๑๐ ฟงกชันแฮรมิลตัน 

และสมการแฮรมิลตัน 

๓ ๐ ๖ บรรยาย อ.ดร.  อเลฮานโดร        

ซาอีส ริเวรา 

๑๑ ตัวแปรแบบบัญญัติ 

ปริภูมิเฟส และ

ตะกราปวซอง 

๓ ๐ ๖ บรรยาย อ.ดร.  อเลฮานโดร        

ซาอีส ริเวรา 

๑๒ การแปลงแบบบัญญัติ ๓ ๐ ๖ บรรยาย อ.ดร.  อเลฮานโดร        

ซาอีส ริเวรา 
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการ

เรียนการสอน

และส่ือท่ีใช 

อาจารยผูสอน 

บรรยาย ปฎิบัต ิ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

๑๓ ทฤษฎีแฮรมิลตัน-ยาโค

บ ี

๓ ๐ ๖ บรรยาย 

มอบหมายงาน 

และอภิปราย 

อ.ดร.  อเลฮานโดร        

ซาอีส ริเวรา 

๑๔ ทฤษฎีการรบกวนแบบ

บัญญัติ 

๓ ๐ ๖ บรรยาย อ.ดร.  อเลฮานโดร        

ซาอีส ริเวรา 

๑๕ รูปนัยลารกรองและ

แฮรมิลตันของระบบ

เชิงกลตอเนื่อง 

๓ ๐ ๖ บรรยาย อ.ดร.  อเลฮานโดร        

ซาอีส ริเวรา 

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 การสอบกลางภาคและปลายภาค ๐๙ และ ๑๖ ๖๐% 

๒ ๑.๑ พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาใน

การเขาเรียน-การสงงาน การปฏิบัติตาม

กฎระเบียบตางๆ การไมคัดลอกผลงาน

ของผูอ่ืน ความถูกตองในการอางอิง

ผลงานทางวิชาการในรายงาน การ

นําเสนอขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริง 

ตลอดภาค

การศึกษา 

๑๐% 

๓ ๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ ,๔.๑ 

,๕.๑ ,๕.๒ 

ผลงานท่ีไดรับมอบหมาย การนําเสนอ

ผลงาน พฤติกรรมการมีสวนรวมในการ

ทํางานกลุม การอภิปรายในชั้นเรียน 

กิจกรรมตางๆ และความเหมาะสมใน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖ และ ๑๓ ๓๐% 
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* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒ 

 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 

 ภาษาไทย 

  Ruffolo D. Classical Mechanics.  Bangkok, Chulalongkorn University 

๒๐๐๒ 

 ภาษาอังกฤษ 

  Goldstein H., Poole C. and Safko J. Classical Mechanics. 3rd edition, 

San Francisco, Addison-Wesley 2002 

  Jose J. V., and Saletan E. J., Classical Dynamics: A contemporary 

approach, New York, Cambridge University Press, 1998 

  Chow T. L., Classical Mechanics, New York, John Wiley and Sons, 1995 

  Finn J. M., Classical Mechanics, New Delhi, Infinity Science Press, 2008 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 - 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 - 

 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ๑.๑  นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน 

 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 เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน  และพัฒนารายวิชา 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ๔.๑  มีคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ

ขอสอบปลายภาค 

 ๔.๒  มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ๕.๑  ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 

ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรียนการสอน 

 ๕.๒  เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้ 

กับปญหาท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารย 



 มคอ.๓ ๑๐ 
 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส 

 

หมวดที ่๑  ขอมูลทั่วไป 

 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา 

 

วทฟส๕๐๓  กลศาสตรควอนตัม 

 SCPY503  Quantum Mechanics 

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

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ)  เปนรายวิชาใน

หมวดวิชาบังคับ 

๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน   

 ๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

  ๑.  รศ.ดร.  กิตติวิทย        มาแทน 

       สถานท่ีติดตอ : ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร 

 ๔.๒  อาจารยผูสอน 

  ๑.  รศ.ดร.  กิตติวิทย        มาแทน 

๕.  ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรยีน 

 ภาคตน ชั้นปท่ี  ๑ 

๖.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน(Pre-requisite)  ไมมี 

๗.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite)  ไมมี 

๘.  สถานท่ีเรียน 

 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด    - 

 

 หมวดที่ ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

๑.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

 เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ 

 ๑.๑  เขาใจความเปนมาและความคิดพ้ืนฐานของกลศาสตรควอนตัม 
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 ๑.๒  วิเคราะหความคิดพ้ืนฐาน และประยุกตทฤษฎีทางกลศาสตรควอนตัมเพ่ือท่ีจะ

แกปญหาทางกลศาสตรควอนตัมและดานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของได 

๒.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายวิชา 

 เพ่ือปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 

๑.  คําอธิบายรายวิชา 

 ความคิดพ้ืนฐานของกลศาสตรควอนตัม คณิตศาสตรสําหรับกลศาสตรควอนตัม สมการชเรอ

ดิงเงอร  แผนภาพของอันตรกิริยา สมมาตรในกลศาสตรควอนตัม ระบบท่ีมีลําดับชั้นแหงความอิสระ

เปน N กลุมการหมุนและตัวดําเนิน การโมเมนตัมเชิงมุม วิธีการประมาณ ทฤษฎีการรบกวน ทฤษฎี

การกระเจิง 

 Concepts of quantum mechanics, mathematics for quantum mechanics, 

Schr?dinger equations, interaction picture, symmetry in quantum mechanics, system 

with N degrees of freedom, rotation group and angular momentum operators, 

approximation methods, perturbation theory, scattering theory 

๒.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

 จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห ๓ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห ๐ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการ - ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง ๖ ชั่วโมง 

 

 

 ๓.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน

รายบุคคล 

 ๓.๑  อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๓.๒  อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล  ๓ ชั่วโมงตอสัปดาห 

 ๓.๓  นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา 

หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 



 มคอ.๓ ๑๒ 
 

  ๑.๑.๑  มีความซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ 

ขององคกร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม 

จริยธรรมได (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑) 

 ๑.๒  วธิีการสอน 

  ๑.๒.๑  บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ท่ีเก่ียวของกับคุณธรรมจริยธรรม 

  ๑.๒.๒  กําหนดกฎระเบียบท่ีตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน

และการสงงาน 

  ๑.๒.๓  จัดการประชุมชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

  ๑.๒.๔  มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน 

 ๑.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๑.๓.๑  พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาในการเขาเรียน-การสงงาน การ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ 

  ๑.๓.๒  การไมคัดลอกผลงานของผู อ่ืน ความถูกตองในการอางอิงผลงานทาง

วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริง 

๒.  ความรู 

 ๒.๑  ความรูท่ีตองไดรับ 

  ๒.๑.๑  มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีท่ีเปนแกนของ ๔ 

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

หพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของ (ผล

การเรียนรูขอ ๒.๑) 

  ๒.๑.๒  มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกส อยางนอยหนึ่งแขนงวิชา 

ในระดับท่ีสามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพ่ือพัฒนาองคความรูในแขนงวิชาเฉพาะนั้น

ไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒) 

 ๒.๒  วธิีการสอน 

  ๒.๒.๑  การบรรยายในชั้นเรียน 

  ๒.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพ่ิมเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน 

  ๒.๒.๓  จัดการสัมมนาพิเศษโดยวิทยากรภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือ มี

ประสบการณตรง 

  ๒.๒.๔  สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๒.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๒.๓.๑  การสอบกลางภาคและปลายภาค 
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  ๒.๓.๒  ผลงานท่ีไดรับมอบหมาย 

  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 วิจัยท่ีถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๓.๒) 

 ๓.๒  วธิีการสอน 

  ๓.๒.๑  เนนการสอนท่ีกระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น

ตางๆ 

  ๓.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพ่ิมเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน 

  ๓.๒.๓  แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห 

ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยท่ีปรึกษา 

  ๓.๒.๔  สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๓.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๓.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ท้ังในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

  ๓.๓.๒  งานท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๓.๓.๓  การสอบท่ีเนนการคิด-วิเคราะห 

๔.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

  ๔.๑.๑  มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน สามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี ท้ังในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนเอง 

และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑) 

 ๔.๒  วธิีการสอน 

  ๔.๒.๑  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการทํางานเปนกลุม และงานท่ีตองมีปฎิ

สัมพันธระหวางบุคคล 

  ๔.๒.๒  จัดกิจกรรมท่ีมีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น 

 ๔.๓  วธิีการประมวลผล 

  ๔.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
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  ๔.๓.๒  พฤติกรรมในการทํางานกลุม 

  ๔.๓.๓  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ท้ังในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

๕.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอง

พัฒนา 

  ๕.๑.๑  สามารถประยุกตความรูทางสถิติและคณิตศาสตร เพ่ือการวิเคราะห 

ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑) 

  ๕.๑.๒  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ

ขอมูล การสื่อสารและถายทอดองคความรู ท้ังในเชิงวิชาการ และการนําเสนอตอสาธารณชนท่ัวไป ได

อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๒) 

 ๕.๒  วธิีการสอน 

  ๕.๒.๑ จัดใหมีการนําเสนอในรายวิชา เพ่ือฝกทักษะในการสืบคน เก็บรวมรวบ 

วิเคราะห ประมวลผล และนําเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเหมาะสม 

  ๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ

เขารวมในกิจกรรมตางๆท่ีมุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 ๕.๓  วธิีการประเมิน 

  ๕.๓.๑  การนําเสนอผลงานท่ีไดรับ 

  ๕.๓.๒  การนําเสนอสัมมนา การสอบ โครงรางวิทยานิพนธ และการสอบ

วิทยานิพนธ 

  ๕.๓.๓  ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง 

 

 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

 

๑.  แผนการสอน 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการ

เรียนการสอน

และส่ือท่ีใช 

อาจารยผูสอน 

บรรยาย ปฎิบัต ิ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการ

เรียนการสอน

และส่ือท่ีใช 

อาจารยผูสอน 

บรรยาย ปฎิบัต ิ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

๑ Concepts in Quantum 

Mechanics 
๓ ๐ ๖ บรรยาย และ 

มอบหมายงาน 

รศ.ดร.  กิตติวิทย        

มาแทน 

๒ Operators, 

Measurements and 

Observables 

๓ ๐ ๖ บรรยาย และ 

มอบหมายงาน 

รศ.ดร.  กิตติวิทย        

มาแทน 

๓ Matrix 

Representations 
๓ ๐ ๖ บรรยาย และ 

มอบหมายงาน 

รศ.ดร.  กิตติวิทย        

มาแทน 

๔ Changing 

Representation, Wave 

Functions in Position 

and Momentum 

๓ ๐ ๖ บรรยาย และ 

มอบหมายงาน 

รศ.ดร.  กิตติวิทย        

มาแทน 

๕ Schrodinger Equation ๓ ๐ ๖ บรรยาย และ 

มอบหมายงาน 

รศ.ดร.  กิตติวิทย        

มาแทน 

๖ Heisenberg Picture of 

Time Evolution 
๓ ๐ ๖ บรรยาย และ 

มอบหมายงาน 

รศ.ดร.  กิตติวิทย        

มาแทน 

๗ Symmetry in 

Quantum Mechanics 
๓ ๐ ๖ บรรยาย และ 

มอบหมายงาน 

รศ.ดร.  กิตติวิทย        

มาแทน 

๘ สอบกลางภาค ๐ ๐ ๐   

๙ System with N 

Degrees of Freedom 
๓ ๐ ๖ บรรยาย และ 

มอบหมายงาน  

รศ.ดร.  กิตติวิทย        

มาแทน 

๑๐ Rotation and Rotation 

Operators 
๓ ๐ ๖ บรรยาย และ 

มอบหมายงาน 

รศ.ดร.  กิตติวิทย        

มาแทน 

๑๑ Addition of Angular 

Momentum 
๓ ๐ ๖ บรรยาย และ 

มอบหมายงาน 

รศ.ดร.  กิตติวิทย        

มาแทน 

๑๓ System of Two Spin-

๑/๒ Particles 

๓ ๐ ๖ บรรยาย และ 

มอบหมายงาน 

รศ.ดร.  กิตติวิทย        

มาแทน 

๑๔ Variational and WKB 

Methods 
๓ ๐ ๖ บรรยาย และ 

มอบหมายงาน 

รศ.ดร.  กิตติวิทย        

มาแทน 

๑๕ Perturbation Theory ๓ ๐ ๖ บรรยาย และ รศ.ดร.  กิตติวิทย        

มาแทน 
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการ

เรียนการสอน

และส่ือท่ีใช 

อาจารยผูสอน 

บรรยาย ปฎิบัต ิ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

มอบหมายงาน 

๑๖ Introduction to 

Scattering Theory 
๓ ๐ ๖ บรรยาย และ 

มอบหมายงาน 

รศ.ดร.  กิตติวิทย        

มาแทน 

๑๗ สอบปลายภาค ๐ ๐ ๐   

 รวมจํานวนช่ัวโมง

ตลอดภาคการศึกษา 

๘๔ ๐ ๑๖๘   

 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม

ท่ี 

ผลการเรียนรู* วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวน

ของการ

ประเมินผล 

๑ ๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ การสอบกลางภาคและปลายภาค ๘ และ ๑๗ ๘๐% 

๒ ๑.๑ พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาใน

การเขาเรียน-การสงงาน การปฏิบัติตาม

กฎระเบียบตางๆ การไมคัดลอกผลงาน

ของผูอ่ืน ความถูกตองในการอางอิง

ผลงานทางวิชาการในรายงาน การ

นําเสนอขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริง 

ตลอดภาค

การศึกษา 

๑๐% 

๓ ๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ ,๔.๑ 

,๕.๑ ,๕.๒ 

ผลงานท่ีไดรับมอบหมาย การนําเสนอ

ผลงาน พฤติกรรมการมีสวนรวมในการ

ทํางานกลุม การอภิปรายในชั้นเรียน 

กิจกรรมตางๆ และความเหมาะสมใน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑-๗ และ ๙-

๑๖ 

๑๐% 

* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒ 

 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 



 มคอ.๓ ๑๗ 
 

 ภาษาไทย 

  - 

 ภาษาอังกฤษ 

  J.J. Sakurai Modern Quantum Mechanics  Addison-Wesley publishing 

company, 1994. 

  John S. Townsend A Modern Approach to Quantum Mechanics 

McGraw-Hill, Inc. 1992. 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 Richard L. Liboff Introductory Quantum Mechanics, 4th edtion Addison-

Wesley 2002. 

 Kurt Gottfried, Tung-Mow Yan Quantum Mechanics Springer Science & 

Business 2003. 

 Michael D. Fayer Elements of Quantum Mechanics Oxford University press 

2001. 

 Ajoy K. Ghatak, S. Lokanathan Quantum Mechanics springer, 2004. 

 R. J. Scherrer  Quantum mechanics: an accessible introduction Benjamim 

Cummings, 2006. 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 - 

 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ๑.๑  นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน 

 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 



 มคอ.๓ ๑๘ 
 

 หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการประชุมการ

จัดการเรียนการสอน เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน  และพัฒนารายวิชา 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ๔.๑  มีคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ

ขอสอบปลายภาค 

 ๔.๒  มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ๕.๑  ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 

ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรียนการสอน 

 ๕.๒  เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้ 

กับปญหาท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารย 



 มคอ.๓ ๑๙ 
 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส 

 

หมวดที ่๑  ขอมูลทั่วไป 

 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา 

 

วทฟส๕๐๕  วิธีการทางคณิตศาสตรสําหรับนักฟสิกส 

 SCPY505  Mathematical Methods For Physicists 

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

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ)  เปนรายวิชาใน

หมวดวิชาเลือก 

๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน   

 ๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

  ๑.  รศ.ดร.  ไมเคิล แอนโทนี่        อเลน 

       สถานท่ีติดตอ : ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร 

       e-mail: maa๕๖๕๒@gmail.com 

 ๔.๒  อาจารยผูสอน 

  ๑.  รศ.ดร.  ไมเคิล แอนโทนี่        อเลน 

       สถานท่ีติดตอ : ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร 

       e-mail: maa๕๖๕๒@gmail.com 

๕.  ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรยีน 

 ภาคตน ชั้นปท่ี  ๑ 

๖.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน(Pre-requisite)  ไมมี 

๗.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite)  ไมมี 

๘.  สถานท่ีเรียน 

 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด    - 

 

 หมวดที่ ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 



 มคอ.๓ ๒๐ 
 

๑.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

 เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ 

 ๑.๑  เลือกและใชวิธีการทางคณิตศาสตรในการแกโจทยปญหาทางฟสิกสไดอยางเหมาะสม

และถูกตอง 

 ๑.๒  มีประสบการณการใชวิธีการทางคณิตศาสตรแบบหลากลายในการแกโจทยปญหาทาง

ฟสิกส 

 ๑.๓  มีความพรอมในการทํางานวิจัยแบบวิเคราะหโดยใชวิธีการทางคณิตศาสตร 

๒.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายวิชา 

 เพ่ือปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 

๑.  คําอธิบายรายวิชา 

 การดําเนินการเวกเตอร ผลคูณเวกเตอรและเอกลักษณ พิกัดเชิงเสนโคง แคลคูลัสของการ

แปรผัน ตัวคูณ  ลากรานจ การแปลงเชิงเสน คาลักษณะเฉพาะและเวกเตอรลักษณะเฉพาะ สมการ

เชิงอนุพันธสามัญ ผลเฉลยแบบอนุกรมของสมการเชิงอนุพันธสามัญ ฟงกชั่นพิเศษ สมการเชิงอนุพันธ

ยอย วิธีการแยกตัวแปรสําหรับสมการเชิงอนุพันธยอย สมการคลื่น สมการการแพร สมการเฮมโอลตซ 

สมการลาปลาส  การวิเคราะหจํานวนเชิงซอนเบื้องตน ทฤษฎีบทสวนตกคาง การแปลงฟูเรียร 

 Vector operations, vector products and identities, curvilinear coordinates; 

calculus of variation, Lagrange's multipliers, linear transformation, eigenvalues and 

eigenvectors, ordinary differential equations (ODEs), series solutions to ODEs, special 

functions, partial differential equations (PDEs), separation of variables method for 

PDEs, wave equation, diffusion equation, Helmholtz equation, Laplace equation, 

elementary complex analysis, residue theorem, Fourier transforms 

๒.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

 จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห ๓ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห ๐ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการ - ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง ๖ ชั่วโมง 

 

 

 ๓.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน

รายบุคคล 



 มคอ.๓ ๒๑ 
 

 ๓.๑  อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๓.๒  อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล ๓ ชั่วโมงตอสัปดาห 

 ๓.๓  นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา 

หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

  ๑.๑.๑  มีความซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ 

ขององคกร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม 

จริยธรรมได (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑) 

 ๑.๒  วธิีการสอน 

  ๑.๒.๑  บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ท่ีเก่ียวของกับคุณธรรมจริยธรรม 

  ๑.๒.๒  กําหนดกฎระเบียบท่ีตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน

และการสงงาน 

  ๑.๒.๓  จัดการประชุมชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

  ๑.๒.๔  มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน 

 ๑.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๑.๓.๑  พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาในการเขาเรียน-การสงงาน การ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ 

  ๑.๓.๒  การไมคัดลอกผลงานของผู อ่ืน ความถูกตองในการอางอิงผลงานทาง

วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริง 

๒.  ความรู 

 ๒.๑  ความรูท่ีตองไดรับ 

  ๒.๑.๑  มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีท่ีเปนแกนของ ๔ 

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

หพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของ (ผล

การเรียนรูขอ ๒.๑) 

  ๒.๑.๒  มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกส อยางนอยหนึ่งแขนงวิชา 

ในระดับท่ีสามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพ่ือพัฒนาองคความรูในแขนงวิชาเฉพาะนั้น

ไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒) 

 ๒.๒  วธิีการสอน 

  ๒.๒.๑  การบรรยายในชั้นเรียน 



 มคอ.๓ ๒๒ 
 

  ๒.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพ่ิมเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน 

  ๒.๒.๓  จัดการสัมมนาพิเศษโดยวิทยากรภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือ มี

ประสบการณตรง 

  ๒.๒.๔  สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๒.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๒.๓.๑  การสอบกลางภาคและปลายภาค 

  ๒.๓.๒  ผลงานท่ีไดรับมอบหมาย 

  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 วิจัยท่ีถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๓.๒) 

 ๓.๒  วธิีการสอน 

  ๓.๒.๑  เนนการสอนท่ีกระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น

ตางๆ 

  ๓.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพ่ิมเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน 

  ๓.๒.๓  แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห 

ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยท่ีปรึกษา 

  ๓.๒.๔  สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๓.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๓.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ท้ังในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

  ๓.๓.๒  งานท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๓.๓.๓  การสอบท่ีเนนการคิด-วิเคราะห 

๔.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 



 มคอ.๓ ๒๓ 
 

  ๔.๑.๑  มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน สามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี ท้ังในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนเอง 

และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑) 

 ๔.๒  วธิีการสอน 

  ๔.๒.๑  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการทํางานเปนกลุม และงานท่ีตองมีปฎิ

สัมพันธระหวางบุคคล 

  ๔.๒.๒  จัดกิจกรรมท่ีมีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น 

 ๔.๓  วธิีการประมวลผล 

  ๔.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๔.๓.๒  พฤติกรรมในการทํางานกลุม 

  ๔.๓.๓  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ท้ังในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

๕.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอง

พัฒนา 

  ๕.๑.๑  สามารถประยุกตความรูทางสถิติและคณิตศาสตร เพ่ือการวิเคราะห 

ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑) 

  ๕.๑.๒  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ

ขอมูล การสื่อสารและถายทอดองคความรู ท้ังในเชิงวิชาการ และการนําเสนอตอสาธารณชนท่ัวไป ได

อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๒) 

 ๕.๒  วธิีการสอน 

  ๕.๒.๑ จัดใหมีการนําเสนอในรายวิชา เพ่ือฝกทักษะในการสืบคน เก็บรวมรวบ 

วิเคราะห ประมวลผล และนําเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเหมาะสม 

  ๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ

เขารวมในกิจกรรมตางๆท่ีมุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 ๕.๓  วธิีการประเมิน 

  ๕.๓.๑  การนําเสนอผลงานท่ีไดรับ 

  ๕.๓.๒  ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง 

 

 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 



 มคอ.๓ ๒๔ 
 

 

๑.  แผนการสอน 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการ

เรียนการสอน

และส่ือท่ีใช 

อาจารยผูสอน 

บรรยาย ปฎิบัต ิ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

๑ ตัวแปรเชิงซอน 

สมการโคชี-รีมาน 

สมการลาปลาซ การ

อินทิเกรตแบบคอน

ทัวร ทฤษฎีของชี สูตร

การอินทิเกรตของโคชี 

๓ ๐ ๖ บรรยาย/

อภิปรายกลุม/

แบบฝกหัดใน

หองเรียน/

การบาน 

รศ.ดร.  ไมเคลิ 

แอนโทน่ี        

อเลน 

๒ อนุกรมเทเลอร อนุกร

มลอเรนต ทฤษฎีเรส

ซิดิว การหาคาของอิน

ติกรัลจํานวนจริง 

๓ ๐ ๖ บรรยาย/

อภิปรายกลุม/

แบบฝกหัดใน

หองเรียน/

การบาน 

รศ.ดร.  ไมเคลิ 

แอนโทน่ี        

อเลน 

๓ การสงคงรูปแบบคอน

ฟอรมอล การแปลง

เชิงเสนของโมบิอุส 

๓ ๐ ๖ บรรยาย/

อภิปรายกลุม/

แบบฝกหัดใน

หองเรียน/

การบาน 

รศ.ดร.  ไมเคลิ 

แอนโทน่ี        

อเลน 

๔ การวิเคราะหเวกเตอร 

ผลคูณสเกลลาทริป

เปล ปริภูมิหลายมิติ 

การเปลี่ยนพิกัด 

ขอตกลงสําหรับการ

บวก เวกเตอรคอนตรา

วาเรียนและเวกเตอร

โควาเรียน 

๓ ๐ ๖ บรรยาย/

อภิปรายกลุม/

แบบฝกหัดใน

หองเรียน/

การบาน 

รศ.ดร.  ไมเคลิ 

แอนโทน่ี        

อเลน 

๕ การวิเคราะหเทนเซอร 

เดลตาฟงกชั่นของโคล

๓ ๐ ๖ บรรยาย/

อภิปรายกลุม/

รศ.ดร.  ไมเคลิ 

แอนโทน่ี        

อเลน 



 มคอ.๓ ๒๕ 
 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการ

เรียนการสอน

และส่ือท่ีใช 

อาจารยผูสอน 

บรรยาย ปฎิบัต ิ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

เน็กเกอร เทนเซอร

อันดับหนึ่งและสอง 

เทนเชอรอันดับ

มากกวาสอง เทนเซอร

โมเมนตความเฉ่ือย 

และเทนเซอรความ

เคน 

แบบฝกหัดใน

หองเรียน/

การบาน 

๖ พิกัดโคง  การเปลี่ยน

พิกัด พิกัดโคงตั้งฉาก 

สวนโคงและปริมาตร 

พิกัดทรงกระบอก 

พิกัดทรงกลม 

๓ ๐ ๖ บรรยาย/

อภิปรายกลุม/

แบบฝกหัดใน

หองเรียน/

การบาน 

รศ.ดร.  ไมเคลิ 

แอนโทน่ี        

อเลน 

๗ แคลคูลัสของการแปร

ผัน คาท่ีนอยท่ีสุดของ

อินติกรัล ขอบังคับ 

หลักการของฮามิลตัน 

สมการออยเลอร-ลาก

รอนจ โจทยพ้ืนท่ีตอ

เสนรอบรูป หรือ 

ปริมาตรตอพ้ืนท่ีผิว 

๓ ๐ ๖ บรรยาย/

อภิปรายกลุม/

แบบฝกหัดใน

หองเรียน/

การบาน 

รศ.ดร.  ไมเคลิ 

แอนโทน่ี        

อเลน 

๘ สอบกลางภาค ๐ ๐ ๐   

๙ การแปลงอินทิกรัล 

การแปลงแบบฟูเรียร 

การแปลงแบบ

ลาพลาซ การแปลง

ของฮิวเบิรต 

๓ ๐ ๖ บรรยาย/

อภิปรายกลุม/

แบบฝกหัดใน

หองเรียน/

การบาน 

รศ.ดร.  ไมเคลิ 

แอนโทน่ี        

อเลน 

๑๐ ทฤษฎีฟูเรียร อนุกรม

ฟูเรียร ฟูเรียร

อินทิกรัล คอนโวลูชัน 

๓ ๐ ๖ บรรยาย 

กรณีศึกษา การ

สืบคนขอมูลผาน

รศ.ดร.  ไมเคลิ 

แอนโทน่ี        

อเลน 



 มคอ.๓ ๒๖ 
 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการ

เรียนการสอน

และส่ือท่ีใช 

อาจารยผูสอน 

บรรยาย ปฎิบัต ิ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๑๑ ฟงกชันพิเศษ เบสเซล

ฟงกชั่น แกมมา

ฟงกชั่น สูตรของ

สเตอรลิ่ง 

๓ ๐ ๖ บรรยาย/

อภิปรายกลุม/

แบบฝกหัดใน

หองเรียน/

การบาน 

รศ.ดร.  ไมเคลิ 

แอนโทน่ี        

อเลน 

๑๒ ฟงกชันพิเศษ (ตอ) ๓ ๐ ๖ บรรยาย/

อภิปรายกลุม/

แบบฝกหัดใน

หองเรียน/

การบาน 

รศ.ดร.  ไมเคลิ 

แอนโทน่ี        

อเลน 

๑๓ สมการเชิงอนุพันธ

แบบสามัญ 

๓ ๐ ๖ บรรยาย/

อภิปรายกลุม/

แบบฝกหัดใน

หองเรียน/

การบาน 

รศ.ดร.  ไมเคลิ 

แอนโทน่ี        

อเลน 

๑๔ สมการเชิงอนุพันธยอย ๓ ๐ ๖ บรรยาย/

อภิปรายกลุม/

แบบฝกหัดใน

หองเรียน/

การบาน 

รศ.ดร.  ไมเคลิ 

แอนโทน่ี        

อเลน 

๑๕ สมการชนิดไมเอกพันธ

พรอมดวยวิธีการท่ีใช

ฟงกชันของกรีน

ฟงกชันพิเศษ 

๓ ๐ ๖ บรรยาย 

กรณีศึกษา 

อภิปรายกลุม 

รศ.ดร.  ไมเคลิ 

แอนโทน่ี        

อเลน 

๑๖ เทคนิคตัวดําเนินการ

ในกลศาสตรควอนตัม 

๓ ๐ ๖ บรรยาย/

อภิปรายกลุม/

แบบฝกหัดใน

รศ.ดร.  ไมเคลิ 

แอนโทน่ี        

อเลน 



 มคอ.๓ ๒๗ 
 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการ

เรียนการสอน

และส่ือท่ีใช 

อาจารยผูสอน 

บรรยาย ปฎิบัต ิ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

หองเรียน/

การบาน 

 

๑๗ สอบปลายภาค ๐ ๐ ๐   

 รวมจํานวนช่ัวโมง

ตลอดภาคการศึกษา 

๑๒๙ ๐ ๒๕๘   

 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม

ท่ี 

ผลการเรียนรู* วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวน

ของการ

ประเมินผล 

๑ ๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ การสอบกลางภาคและปลายภาค ๘ และ ๑๗ ๗๐% 

๒ ๑.๑ พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาใน

การเขาเรียน-การสงงาน การปฏิบัติตาม

กฎระเบียบตางๆ การไมคัดลอกผลงาน

ของผูอ่ืน ความถูกตองในการอางอิง

ผลงานทางวิชาการในรายงาน การ

นําเสนอขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริง 

ตลอดภาค

การศึกษา 

๑๐% 

๓ ๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ ,๔.๑ 

,๕.๑ ,๕.๒ 

ผลงานท่ีไดรับมอบหมาย การนําเสนอ

ผลงาน พฤติกรรมการมีสวนรวมในการ

ทํางานกลุม การอภิปรายในชั้นเรียน 

กิจกรรมตางๆ และความเหมาะสมใน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตลอดภาค

การศึกษา 

๒๐% 

* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒ 

 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 



 มคอ.๓ ๒๘ 
 

 ภาษาไทย 

  - 

 ภาษาอังกฤษ 

  K. F. Riley, M. P. Hobson, “Essential Mathematical Methods for the 

Physical Science,” Cambridge University Press (2011). 

  G. B. Arfken, Hans J. Weber, Frank E. Harris, “Mathematical Methods for 

Physicists,” Elsevier Academic Press (2005) 

  T. L. Chow, “Mathematical Methods for Physicists: A Concise 

Introduction,” Cambridge University Press (2000) 

  E. Butkov, “Mathematical Physics,” Edison and Wiley, (1973) 

  L. P. Lebedev, “Special Functions and Their Applications,” Prentice-

Hall, Inc. (1965). 

  Erwin Kreyszig, “Advanced Engineering Mathematics,” John Wiley & 

Sons (1983). 

  M. R. Spiegel, “Vector Analysis,” McGraw-Hill (1988). 

  A. I. Borisenko,  I. E. Tarapov, “Vector and Tensor Analysis with 

Applications,” Dover (1968). 

  R. Weinstock, “Calculus of Variations,” Dover (1974). 

  J. H. Mathews, “Complex Variables for Mathematics and Engineering,” 

2nd Edt,WCB (1998). 

  L. P. Lebedev, M.J. Cloud, V.A. Eremeyev, “Tensor Analysis with 

Applications in Mechanics,” World Scientific (2010) 

  E. C. Young, “Vector and Tensor Analysis,” 2nd Edt. Marcel Dekker 

(1993) 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 - 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 - 

 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ๑.๑  นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน 



 มคอ.๓ ๒๙ 
 

 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 เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน  และพัฒนารายวิชา 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ๔.๑  มีคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ

ขอสอบปลายภาค 

 ๔.๒  มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ๕.๑  ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 

ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรียนการสอน 

 ๕.๒  เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้ 

กับปญหาท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารย 



 มคอ.๓ ๓๐ 
 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส 

 

หมวดที ่๑  ขอมูลทั่วไป 

 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา 

 

วทฟส๕๒๖  ทัศนศาสตรควอนตัม 

 SCPY526  Quantum Optics 

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

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ)  เปนรายวิชาใน

หมวดวิชาเลือก 

๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน   

 ๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

  ๑.  อ.ดร.  วิศิษฐ        สิงหสมโรจน 

       สถานท่ีติดตอ : ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร 

       e-mail: wisit.sin@mahidol.ac.th 

 ๔.๒  อาจารยผูสอน 

  ๑.  อ.ดร.  วิศิษฐ        สิงหสมโรจน 

       สถานท่ีติดตอ : ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร 

       e-mail: wisit.sin@mahidol.ac.th 

๕.  ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรยีน 

 ภาคตน ชั้นปท่ี  ๒ 

๖.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน(Pre-requisite)  ไมมี 

๗.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite)  ไมมี 

๘.  สถานท่ีเรียน 

 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด    - 

 

 หมวดที่ ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 



 มคอ.๓ ๓๑ 
 

๑.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

 เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ 

 ๑.๑  มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีของทัศนศาสตรควอนตัม อัน

ไดแก ฟงกชันโคเฮียเรนทแบบควอนตัม ตัวแยกลําแสงและมาตรแทรกสอด การบีบอัดแบบจตุภาค 

สถานะบีบอัดเชิงจํานวน เทคนิคการวัดโฟตอน สถิติของโฟตอน การแปลงลดลงแบบอิงพารามิเตอร

ชนิดเกิดเอง มาตรแทรกสอดแบบฮอง-อู-แมนเดล การลบลางแบบควอนตัม โคเฮียเรนซแบบ

เหนี่ยวนํา การทันเนลแบบซุปเปอรลามินอลของโฟตอน ความพัวพัน สัญญาณรบกวนเชิงควอนตัม 

การทดลองการไมถูกทําลายเชิงควอนตัม การทดสอบพ้ืนฐานของกลศาสตรควอนตัม การใช   โฟตอน

เปนคิวบิทส โฟตอนเดี่ยวแบบรูลวงหนา การตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะของคิวบิทสโฟตอนิก 

 ๑.๒  สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพ่ือพัฒนาองคความรูในแขนงทัศน

ศาสตรควอนตัมไดดวยตนเอง 

 ๑.๓  สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะหความรูในแขนงทัศนศาสตรควอนตัม 

ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล 

๒.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายวิชา 

 เพ่ือปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 

๑.  คําอธิบายรายวิชา 

 ฟงกชันโคเฮียเรนทแบบควอนตัม ตัวแยกลําแสงและมาตรแทรกสอด การบีบอัดแบบจตุภาค 

สถานะบีบอัดเชิงจํานวน เทคนิคการวัดโฟตอน สถิติของโฟตอน การแปลงลดลงแบบอิงพารามิเตอร

ชนิดเกิดเอง มาตรแทรกสอดแบบฮอง-อู-แมนเดล การลบลางแบบควอนตัม โคเฮียเรนซแบบ

เหนี่ยวนํา การทันเนลแบบซุปเปอรลามินอลของโฟตอน ความพัวพัน สัญญาณรบกวนเชิงควอนตัม 

การทดลองการไมถูกทําลายเชิงควอนตัม การทดสอบพ้ืนฐานของกลศาสตรควอนตัม การใช   โฟตอน

เปนคิวบิทส โฟตอนเดี่ยวแบบรูลวงหนา การตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะของคิวบิทสโฟตอนิก 

 Quantum coherence functions, beam splitters and interferometers, 

quadrature squeezing, number squeezed states, photodetection techniques, photon 

statistics, spontaneous parametric down-conversion, Hong-Ou-Mandel interferometer, 

quantum eraser, induced coherence, superluminal tunneling of photons, 

entanglement, quantum noise, quantum non-demolition (QND) measurements, 

fundamental tests of quantum mechanics,  photons as qubits, heralded single 

photons, characterizing photonic qubits 

๒.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 



 มคอ.๓ ๓๒ 
 

 จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห ๓ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห ๐ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานภาคสนามตอสัปดาห - ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง ๖ ชั่วโมง 

 

 

 ๓.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน

รายบุคคล 

 ๓.๑  ถานักเรียนมีปญหา อาจารยจะจัดเวลาใหคําปรึกษา ๑  ชั่วโมงตอสัปดาห 

 ๓.๒  นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา 

หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

  ๑.๑.๑  มีความซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ 

ขององคกร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม 

จริยธรรมได (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑) 

 ๑.๒  วธิีการสอน 

  ๑.๒.๑  บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ท่ีเก่ียวของกับคุณธรรมจริยธรรม 

  ๑.๒.๒  กําหนดกฎระเบียบท่ีตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน

และการสงงาน 

  ๑.๒.๓  จัดการประชุมชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

  ๑.๒.๔  มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน 

 ๑.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๑.๓.๑  พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาในการเขาเรียน-การสงงาน การ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ 

  ๑.๓.๒  การไมคัดลอกผลงานของผู อ่ืน ความถูกตองในการอางอิงผลงานทาง

วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริง 

๒.  ความรู 

 ๒.๑  ความรูท่ีตองไดรับ 

  ๒.๑.๑  มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีท่ีเปนแกนของ ๔ 

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



 มคอ.๓ ๓๓ 
 

หพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของ (ผล

การเรียนรูขอ ๒.๑) 

  ๒.๑.๒  มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกส อยางนอยหนึ่งแขนงวิชา 

ในระดับท่ีสามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพ่ือพัฒนาองคความรูในแขนงวิชาเฉพาะนั้น

ไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒) 

 ๒.๒  วธิีการสอน 

  ๒.๒.๑  การบรรยายในชั้นเรียน 

  ๒.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพ่ิมเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน 

  ๒.๒.๓  จัดการสัมมนาพิเศษโดยวิทยากรภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือ มี

ประสบการณตรง 

  ๒.๒.๔  สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๒.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๒.๓.๑  การสอบกลางภาคและปลายภาค 

  ๒.๓.๒  ผลงานท่ีไดรับมอบหมาย 

  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 วิจัยท่ีถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๓.๒) 

 ๓.๒  วธิีการสอน 

  ๓.๒.๑  เนนการสอนท่ีกระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น

ตางๆ 

  ๓.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพ่ิมเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน 

  ๓.๒.๓  แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห 

ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยท่ีปรึกษา 

  ๓.๒.๔  สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๓.๓  วธิีการประเมินผล 



 มคอ.๓ ๓๔ 
 

  ๓.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สมัมนา ท้ังในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

  ๓.๓.๒  งานท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๓.๓.๓  การสอบท่ีเนนการคิด-วิเคราะห 

๔.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

  ๔.๑.๑  มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน สามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี ท้ังในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนเอง 

และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑) 

 ๔.๒  วธิีการสอน 

  ๔.๒.๑  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการทํางานเปนกลุม และงานท่ีตองมีปฎิ

สัมพันธระหวางบุคคล 

  ๔.๒.๒  จัดกิจกรรมท่ีมีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น 

 ๔.๓  วธิีการประมวลผล 

  ๔.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๔.๓.๒  พฤติกรรมในการทํางานกลุม 

  ๔.๓.๓  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ท้ังในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

๕.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอง

พัฒนา 

  ๕.๑.๑  สามารถประยุกตความรูทางสถิติและคณิตศาสตร เพ่ือการวิเคราะห 

ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑) 

  ๕.๑.๒  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ

ขอมูล การสื่อสารและถายทอดองคความรู ท้ังในเชิงวิชาการ และการนําเสนอตอสาธารณชนท่ัวไป ได

อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๒) 

 ๕.๒  วธิีการสอน 

  ๕.๒.๑ จัดใหมีการนําเสนอในรายวิชา เพ่ือฝกทักษะในการสืบคน เก็บรวมรวบ 

วิเคราะห ประมวลผล และนําเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเหมาะสม 

  ๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ

เขารวมในกิจกรรมตางๆท่ีมุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 



 มคอ.๓ ๓๕ 
 

 ๕.๓  วธิีการประเมิน 

  ๕.๓.๑  การนําเสนอผลงานท่ีไดรับ 

  ๕.๓.๒  ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง 

 

 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

 

๑.  แผนการสอน 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอนและ

ส่ือท่ีใช 

อาจารย

ผูสอน บรรยาย ปฎิบัต ิ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

๑ Field 

Quantization 
๓ ๐ ๖ Lecture/Practice/Discussion อ.ดร.  

วิศิษฐ        

สิงหสม

โรจน 

๒ Generation of 

Coherent 

States 

๓ ๐ ๖ Lecture/Practice/Discussion อ.ดร.  

วิศิษฐ        

สิงหสม

โรจน 

๓ Coherent 

States – 

Operators And 

Time Evolution 

๓ ๐ ๖ Lecture/Practice/Discussion อ.ดร.  

วิศิษฐ        

สิงหสม

โรจน 

๔ Atom-field 

Interactions – 

Classical 

Models 

๓ ๐ ๖ Lecture/Practice/Discussion อ.ดร.  

วิศิษฐ        

สิงหสม

โรจน 

๕ Atom-field 

Interactions – 

Quantum 

Models 

๓ ๐ ๖ Lecture/Practice/Discussion อ.ดร.  

วิศิษฐ        

สิงหสม

โรจน 

๖ Quantum 

Coherence 

Functions 

๓ ๐ ๖ Lecture/Practice/Discussion อ.ดร.  

วิศิษฐ        

สิงหสม



 มคอ.๓ ๓๖ 
 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอนและ

ส่ือท่ีใช 

อาจารย

ผูสอน บรรยาย ปฎิบัต ิ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

โรจน 

๗ Beam Splitters 

And 

Interferometers 

๓ ๐ ๖ Lecture/Practice/Discussion อ.ดร.  

วิศิษฐ        

สิงหสม

โรจน 

๘ สอบกลางภาค ๐ ๐ ๐   

๙ Nonclassical 

Light – 

Squeezed 

States 

๓ ๐ ๖ Lecture/Practice/Discussion อ.ดร.  

วิศิษฐ        

สิงหสม

โรจน 

๑๐ Decoherence ๓ ๐ ๖ Lecture/Practice/Discussion อ.ดร.  

วิศิษฐ        

สิงหสม

โรจน 

๑๑ Optical Tests 

of Quantum 

Mechanics 

๓ ๐ ๖ Lecture/Practice/Discussion อ.ดร.  

วิศิษฐ        

สิงหสม

โรจน 

๑๒ Cavity QED ๓ ๐ ๖ Lecture/Practice/Discussion อ.ดร.  

วิศิษฐ        

สิงหสม

โรจน 

๑๓ Entanglement - 

Teleportation 
๓ ๐ ๖ Lecture/Practice/Discussion อ.ดร.  

วิศิษฐ        

สิงหสม

โรจน 

๑๔ Quantum 

Cryptography I 

– Keys, 

Random 

Number 

Generator 

๓ ๐ ๖ Lecture/Practice/Discussion อ.ดร.  

วิศิษฐ        

สิงหสม

โรจน 



 มคอ.๓ ๓๗ 
 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอนและ

ส่ือท่ีใช 

อาจารย

ผูสอน บรรยาย ปฎิบัต ิ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

๑๕ Quantum 

Cryptography II 

– Gates, Error 

Correction 

๓ ๐ ๖ Lecture/Practice/Discussion อ.ดร.  

วิศิษฐ        

สิงหสม

โรจน 

๑๖ สอบปลายภาค ๐ ๐ ๐   

 รวมจํานวน

ช่ัวโมงตลอด

ภาคการศึกษา 

๑๗๑ ๐ ๓๔๒   

 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม

ท่ี 

ผลการเรียนรู* วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวน

ของการ

ประเมินผล 

๑ ๓.๒ ,๓.๑ ,๒.๒ ,๒.๑ สอบกลางภาคและปลายภาค ๘, ๑๖ ๖๐% 

๒ ๑.๑ พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาใน

การเขาเรียน-การสงงาน การปฏิบัติตาม

กฎระเบียบตางๆ การไมคัดลอกผลงาน

ของผูอ่ืน ความถูกตองในการอางอิง

ผลงานทางวิชาการในรายงาน การ

นําเสนอขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริง 

ตลอดภาค

การศึกษา 

๑๐% 

๓ ๒.๒ ,๓.๒ ,๕.๑ ,๕.๒ ,๔.๑ 

,๓.๑ ,๒.๑ 

ผลงานท่ีไดรับมอบหมาย การนําเสนอ

ผลงาน พฤติกรรมการมีสวนรวมในการ

ทํางานกลุม การอภิปรายในชั้นเรียน 

กิจกรรมตางๆ และความเหมาะสมใน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตลอดภาค

การศึกษา 

๓๐% 

* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒ 

 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 



 มคอ.๓ ๓๘ 
 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 

 ภาษาไทย 

  - 

 ภาษาอังกฤษ 

  C. C. Gerry, P. L. Knight, Introductory Quantum Optics, Cambridge 

University Press, 2005 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 - 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 - 

 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ๑.๑  นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน 

 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 เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน  และพัฒนารายวิชา 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ๔.๑  มีคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ

ขอสอบปลายภาค 

 ๔.๒  มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ๕.๑  ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 

ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรียนการสอน 



 มคอ.๓ ๓๙ 
 

 ๕.๒  เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้ 

กับปญหาท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารย 



 มคอ.๓ ๔๐ 
 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส 

 

หมวดที ่๑  ขอมูลทั่วไป 

 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา 

 

วทฟส๕๓๒  ดาราศาสตรกาแล็กซี 

 SCPY532  Galactic Astronomy 

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

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ)  เปนรายวิชาใน

หมวดวิชาเลือก 

๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน   

 ๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

  ๑.  ผศ.ดร.  สุรพงษ        อยูมา 

       สถานท่ีติดตอ : ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร 

       e-mail: suraphong.yum@mahidol.ac.th 

 ๔.๒  อาจารยผูสอน 

  ๑.  ผศ.ดร.  สุรพงษ        อยูมา 

       สถานท่ีติดตอ : ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร 

       e-mail: suraphong.yum@mahidol.ac.th 

๕.  ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรยีน 

 ภาคตน ชั้นปท่ี  ๒ 

๖.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน(Pre-requisite)  ไมมี 

๗.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite)  ไมมี 

๘.  สถานท่ีเรียน 

 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด    - 

 

 หมวดที่ ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 



 มคอ.๓ ๔๑ 
 

๑.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

 เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ 

 ๑.๑  มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีของดาราศาสตรกาแล็กซี อัน

ไดแก ภาพรวมของเทคนิคท่ีใชในการสังเกตการณทางดาราศาสตร กระบวนการแผรังสี การวัด

ระยะทางของเทหวัตถุ วิวัฒนาการของดาวฤกษชนิดตางๆ การคนพบและชนิดของกาแล็กซี กาแล็กซี

ทางชางเผือก กลุมกาแล็กซีทองถ่ิน กาแล็กซีรูปเกลียว กาแล็กซีรูปวงรี กาแล็กซีกัมมันต การเกิดและ

วิวัฒนาการของกาแล็กซี งานวิจัยในปจจุบันท่ีเก่ียวของ 

 ๑.๒  สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพ่ือพัฒนาองคความรูในแขนงดารา

ศาสตรกาแล็กซีไดดวยตนเอง 

 ๑.๓  สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะหความรูในแขนงดาราศาสตรกาแล็กซี 

ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล 

๒.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพ่ือปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 

๑.  คําอธิบายรายวิชา 

 ภาพรวมของเทคนิคท่ีใชในการสังเกตการณทางดาราศาสตร กระบวนการแผรังสี การวัด

ระยะทางของเทหวัตถุ วิวัฒนาการของดาวฤกษชนิดตางๆ การคนพบและชนิดของกาแล็กซี กาแล็กซี

ทางชางเผือก กลุมกาแล็กซีทองถ่ิน กาแล็กซีรูปเกลียว กาแล็กซีรูปวงรี กาแล็กซีกัมมันต การเกิดและ

วิวัฒนาการของกาแล็กซี งานวิจัยในปจจุบันท่ีเก่ียวของ 

 Overview of observational techniques used in Astronomy, radiative process, 

distance measurement for astronomical objects, stellar evolution, discoveries and 

types of galaxies, Milky Way Galaxy, local group, spiral galaxies, elliptical galaxies, 

active galactic nuclei, galaxy formation, galaxy evolution,  recent research in the field 

๒.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

 จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห ๓ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห ๐ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานภาคสนามตอสัปดาห - ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง ๖ ชั่วโมง 

 

 



 มคอ.๓ ๔๒ 
 

 ๓.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน

รายบุคคล 

 ๓.๑  ถานักเรียนมีปญหา อาจารยจะจัดเวลาใหคําปรึกษา ๑  ชั่วโมงตอสัปดาห 

 ๓.๒  นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา 

หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

  ๑.๑.๑  มีความซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ 

ขององคกร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม 

จริยธรรมได (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑) 

 ๑.๒  วธิีการสอน 

  ๑.๒.๑  บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ท่ีเก่ียวของกับคุณธรรมจริยธรรม 

  ๑.๒.๒  กําหนดกฎระเบียบท่ีตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน

และการสงงาน 

  ๑.๒.๓  จัดการประชุมชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

  ๑.๒.๔  มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน 

 ๑.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๑.๓.๑  พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาในการเขาเรียน-การสงงาน การ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ 

  ๑.๓.๒  การไมคัดลอกผลงานของผู อ่ืน ความถูกตองในการอางอิงผลงานทาง

วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริง 

๒.  ความรู 

 ๒.๑  ความรูท่ีตองไดรับ 

  ๒.๑.๑  มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีท่ีเปนแกนของ ๔ 

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

หพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของ (ผล

การเรียนรูขอ ๒.๑) 

  ๒.๑.๒  มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกส อยางนอยหนึ่งแขนงวิชา 

ในระดับท่ีสามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพ่ือพัฒนาองคความรูในแขนงวิชาเฉพาะนั้น

ไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒) 

 ๒.๒  วธิีการสอน 



 มคอ.๓ ๔๓ 
 

  ๒.๒.๑  การบรรยายในชั้นเรียน 

  ๒.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพ่ิมเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน 

  ๒.๒.๓  จัดการสัมมนาพิเศษโดยวิทยากรภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือ มี

ประสบการณตรง 

  ๒.๒.๔  สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๒.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๒.๓.๑  การสอบกลางภาคและปลายภาค 

  ๒.๓.๒  ผลงานท่ีไดรับมอบหมาย 

  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 วิจัยท่ีถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๓.๒) 

 ๓.๒  วธิีการสอน 

  ๓.๒.๑  เนนการสอนท่ีกระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น

ตางๆ 

  ๓.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพ่ิมเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน 

  ๓.๒.๓  แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห 

ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยท่ีปรึกษา 

  ๓.๒.๔  สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๓.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๓.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สมัมนา ท้ังในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

  ๓.๓.๒  งานท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๓.๓.๓  การสอบท่ีเนนการคิด-วิเคราะห 

๔.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 



 มคอ.๓ ๔๔ 
 

  ๔.๑.๑  มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน สามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี ท้ังในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนเอง 

และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑) 

 ๔.๒  วธิีการสอน 

  ๔.๒.๑  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการทํางานเปนกลุม และงานท่ีตองมีปฎิ

สัมพันธระหวางบุคคล 

  ๔.๒.๒  จัดกิจกรรมท่ีมีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น 

 ๔.๓  วธิีการประมวลผล 

  ๔.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๔.๓.๒  พฤติกรรมในการทํางานกลุม 

  ๔.๓.๓  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ท้ังในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

๕.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอง

พัฒนา 

  ๕.๑.๑  สามารถประยุกตความรูทางสถิติและคณิตศาสตร เพ่ือการวิเคราะห 

ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑) 

  ๕.๑.๒  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ

ขอมูล การสื่อสารและถายทอดองคความรู ท้ังในเชิงวิชาการ และการนําเสนอตอสาธารณชนท่ัวไป ได

อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๒) 

 ๕.๒  วธิีการสอน 

  ๕.๒.๑ จัดใหมีการนําเสนอในรายวิชา เพ่ือฝกทักษะในการสืบคน เก็บรวมรวบ 

วิเคราะห ประมวลผล และนําเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเหมาะสม 

  ๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ

เขารวมในกิจกรรมตางๆท่ีมุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 ๕.๓  วธิีการประเมิน 

  ๕.๓.๑  การนําเสนอผลงานท่ีไดรับ 

  ๕.๓.๒  ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง 

 

 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 



 มคอ.๓ ๔๕ 
 

 

๑.  แผนการสอน 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการ

สอนและส่ือท่ีใช 

อาจารยผูสอน 

บรรยาย ปฎิบัต ิ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

๑ Overview of 

observational 

techniques used in 

Astronomy 

๓ ๐ ๖ Lecture ผศ.ดร.  สุรพงษ        

อยูมา 

๒ Radiative process ๓ ๐ ๖ Lecture/Practice ผศ.ดร.  สุรพงษ        

อยูมา 

๓ Distance 

measurement for 

astronomical 

objects 

๓ ๐ ๖ Lecture/Homework ผศ.ดร.  สุรพงษ        

อยูมา 

๔ Stellar evolution ๓ ๐ ๖ Lecture/Practice ผศ.ดร.  สุรพงษ        

อยูมา 

๕ Discoveries and 

types of galaxies 
๓ ๐ ๖ Lecture/Homework ผศ.ดร.  สุรพงษ        

อยูมา 

๖ Milky Way Galaxy ๓ ๐ ๖ Lecture/Practice ผศ.ดร.  สุรพงษ        

อยูมา 

๗ Local group ๓ ๐ ๖ Lecture/Homework ผศ.ดร.  สุรพงษ        

อยูมา 

๘ สอบกลางภาค ๐ ๐ ๐   

๙ Spiral galaxies ๓ ๐ ๖ Lecture/Practice ผศ.ดร.  สุรพงษ        

อยูมา 

๑๐ Elliptical galaxies ๓ ๐ ๖ Lecture/Homework ผศ.ดร.  สุรพงษ        

อยูมา 

๑๑ Active galactic 

nuclei 
๓ ๐ ๖ Lecture/Practice ผศ.ดร.  สุรพงษ        

อยูมา 

๑๒ Galaxy formation ๓ ๐ ๖ Lecture/Homework ผศ.ดร.  สุรพงษ        

อยูมา 

๑๓ Galaxy evolution ๓ ๐ ๖ Lecture/Practice ผศ.ดร.  สุรพงษ        

อยูมา 

๑๔-๑๕ Recent research in ๖ ๐ ๑๒ Lecture/Homework ผศ.ดร.  สุรพงษ        



 มคอ.๓ ๔๖ 
 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการ

สอนและส่ือท่ีใช 

อาจารยผูสอน 

บรรยาย ปฎิบัต ิ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

the field อยูมา 

๑๖ สอบปลายภาค ๐ ๐ ๐   

 รวมจํานวนช่ัวโมง

ตลอดภาค

การศึกษา 

๒๑๓ ๐ ๔๒๖   

 

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 พฤติกรรมในชัน้เรียน การตรงตอเวลาใน

การเขาเรียน-การสงงาน การปฏิบัติตาม

กฎระเบียบตางๆ การไมคัดลอกผลงาน

ของผูอ่ืน ความถูกตองในการอางอิง

ผลงานทางวิชาการในรายงาน การ

นําเสนอขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริง 

ตลอดภาค

การศึกษา 

๑๐% 

๓ ๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ ,๔.๑ 

,๕.๑ ,๕.๒ 

ผลงานท่ีไดรับมอบหมาย การนําเสนอ

ผลงาน พฤติกรรมการมีสวนรวมในการ

ทํางานกลุม การอภิปรายในชั้นเรียน 

กิจกรรมตางๆ และความเหมาะสมใน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตลอดภาค

การศึกษา 

๒๐% 

* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒ 

 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 

 ภาษาไทย 



 มคอ.๓ ๔๗ 
 

  - 

 ภาษาอังกฤษ 

  Extragalactic Astronomy & Cosmology, 2006, P. Schneider, (Berlin: 

Springer). 

  Galaxies in the Universe, 2007, L. Sparke &amp;amp;amp;amp; J. 

Gallagher (2nd edition) (Cambridge). 

  Oxford Companion to Cosmology, 2008, A.Liddle &amp; J. Loveday 

(Oxford). 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 - 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 - 

 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ๑.๑  นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน 

 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 เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน  และพัฒนารายวิชา 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ๔.๑  มีคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ

ขอสอบปลายภาค 

 ๔.๒  มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 



 มคอ.๓ ๔๘ 
 

 ๕.๑  ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 

ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรียนการสอน 

 ๕.๒  เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้ 

กับปญหาท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารย 



 มคอ.๓ ๔๙ 
 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส 

 

หมวดที ่๑  ขอมูลทั่วไป 

 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา 

 

วทฟส๕๗๐  การประมวลผลสัญญาณและรูปภาพ 

 SCPY570  Signal and Image Processing 

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

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ)  เปนรายวิชาใน

หมวดวิชาเลือก 

๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน   

 ๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

  ๑.  อ.ดร.  ชัยวุฒิ        บุญญศิริวัฒน 

       e-mail: chaiwoot@gmail.com 

 ๔.๒  อาจารยผูสอน 

  ๑.  อ.ดร.  ชัยวุฒิ        บุญญศิริวัฒน 

       e-mail: chaiwoot@gmail.com 

๕.  ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรยีน 

 ภาคตน ชั้นปท่ี  ๒ 

๖.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน(Pre-requisite)  ไมมี 

๗.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite)  ไมมี 

๘.  สถานท่ีเรียน 

 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด    - 

 

 หมวดที่ ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

๑.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

 เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ 



 มคอ.๓ ๕๐ 
 

 ๑.๑  อธิบายหลักการของสุมตัวอยางสัญญาณตอเนื่องและการสรางสัญญาณตอเนื่องข้ึนมา

ใหมได 

 ๑.๒  เขียนโปรแกรมเพ่ือสุมตัวอยางสัญญาณตอเนื่องและสรางสัญญาณตอเนื่องข้ึนมาใหมได 

 ๑.๓  อธิบายหลักการของการวิเคราะหและสังเคราะหสัญญาณได 

 ๑.๔  เขียนโปรแกรมเพ่ือวิเคราะหและสังเคราะหสัญญาณได 

 ๑.๕  อธิบายหลักการของการออกแบบตัวกรองสัญญาณได 

 ๑.๖  เขียนโปรแกรมเพ่ือออกแบบตัวกรองสัญญาณได 

 ๑.๗  อธิบายหลักการของการประมวลผลรูปภาพและตัวกรองรูปภาพได 

 ๑.๘  เขียนโปรแกรมเพ่ือประมวลผลรูปภาพได 

๒.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายวิชา 

 เพ่ือปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 

๑.  คําอธิบายรายวิชา 

 ชนิดของสัญญาณ การชักตัวอยางสัญญาณ การกรองสัญญาณ การแปลงฟูเรียร การแปลง

แบบแซด การแปลง แบบเวฟเล็ท โครงขายประสาทเทียม ปริภูมิสีและการแปลงคาสี การกรองภาพ 

การปรับปรุงคุณภาพของรูปภาพ การแบงสวนภาพ การจดทะเบียนภาพ การแปลงทางเลขาคณิต 

การบีบอัดภาพ การวิเคราะหภาพ 

 Signal types, signal sampling, signal filtering, Fourier transform, Z transform, 

wavelet transforms, artificial neural network, color space and conversion, image 

filtering, image enhancement, image segmentation, image registration, geometric 

transformation, image compression, image analysis 

๒.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

 จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห ๓ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห ๐ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการ - ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง ๖ ชั่วโมง 

 

 

 ๓.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน

รายบุคคล 

 ๓.๑  อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๓.๒  อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล  ๓ ชั่วโมงตอสัปดาห 



 มคอ.๓ ๕๑ 
 

 ๓.๓  นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา 

หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

  ๑.๑.๑  มีความซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ 

ขององคกร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม 

จริยธรรมท่ีซับซอนเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑) 

 ๑.๒  วธิีการสอน 

  ๑.๒.๑  บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ท่ีเก่ียวของกับคุณธรรมจริยธรรม 

  ๑.๒.๒  กําหนดกฎระเบียบท่ีตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน

และการสงงาน 

  ๑.๒.๓  จัดการประชุมชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

  ๑.๒.๔  มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน 

 ๑.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๑.๓.๑  พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาในการเขาเรียน-การสงงาน การ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ 

  ๑.๓.๒  การไมคัดลอกผลงานของผู อ่ืน ความถูกตองในการอางอิงผลงานทาง

วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริง 

๒.  ความรู 

 ๒.๑  ความรูท่ีตองไดรับ 

  ๒.๑.๑  มีความรูและความเขาใจ    ในระดับเชี่ยวชาญสูงสุดในเนื้อหาของหลักการ

และทฤษฎีท่ีเปนแกนของ ๔ แขนงวิชาหลักของสาขาวิชาฟสิกส อันไดแก (๑) กลศาสตรคลาสสิก (๒) 

กลศาสตรควอนตัม (๓) อุณหพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และ

คณิตศาสตรท่ีเก่ียวของ (ผลการเรียนรูขอ ๒.๑) 

  ๒.๑.๒  มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกส อยางนอยหนึ่งแขนงวิชา 

ในระดับท่ีสามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพ่ือพัฒนาองคความรูในแขนงวิชาเฉพาะนั้น

ไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒) 

 ๒.๒  วธิีการสอน 

  ๒.๒.๑  การบรรยายในชั้นเรียน 

  ๒.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพ่ิมเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน 



 มคอ.๓ ๕๒ 
 

  ๒.๒.๓  จัดการสัมมนาพิเศษโดยวิทยากรภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือ มี

ประสบการณตรง 

  ๒.๒.๔  สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๒.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๒.๓.๑  การสอบกลางภาคและปลายภาค 

  ๒.๓.๒  ผลงานท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๒.๓.๓  การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 

๓.  ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก) 

 ๓.๑  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

  ๓.๑.๑  มีความใฝรู มีความคิดริเริ่ม-สรางสรรค สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน 

และสังเคราะห ความรู ในศาสตรสาขาฟสิกส ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล ตามหลักการทาง

วิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ ๓.๑) 

  ๓.๑.๒  สามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห และประยุกตความรู ในศาสตรสาขา

ฟสิกสเฉพาะ เพ่ือสรางองคความรูใหม โดยใชกระบวนการวิจัยท่ีถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรู

ขอ ๓.๒) 

 ๓.๒  วธิีการสอน 

  ๓.๒.๑  เนนการสอนท่ีกระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น

ตางๆ 

  ๓.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพ่ิมเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน 

  ๓.๒.๓  แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห 

ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยท่ีปรึกษา 

  ๓.๒.๔  สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๓.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๓.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ท้ังในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

  ๓.๓.๒  งานท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๓.๓.๓  การสอบท่ีเนนการคิด-วิเคราะห 

๔.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 



 มคอ.๓ ๕๓ 
 

  ๔.๑.๑  มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน สามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี ท้ังในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนเอง 

และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑) 

 ๔.๒  วธิีการสอน 

  ๔.๒.๑  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการทํางานเปนกลุม และงานท่ีตองมีปฎิ

สัมพันธระหวางบุคคล 

  ๔.๒.๒  จัดกิจกรรมท่ีมีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น 

 ๔.๓  วธิีการประมวลผล 

  ๔.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๔.๓.๒  พฤติกรรมในการทํางานกลุม 

  ๔.๓.๓  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ท้ังในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

๕.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอง

พัฒนา 

  ๕.๑.๑  สามารถประยุกตความรูทางสถิติและคณิตศาสตร เพ่ือการวิเคราะห 

ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม   (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑) 

  ๕.๑.๒  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ

ขอมูล การสื่อสารและถายทอดองคความรูท้ังในเชิงวิชาการ และการนําเสนอตอสาธารณชนท่ัวไป ได

อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๒) 

 ๕.๒  วธิีการสอน 

  ๕.๒.๑ จัดใหมีการนําเสนอในรายวิชา เพ่ือฝกทักษะในการสืบคน เก็บรวมรวบ 

วิเคราะห ประมวลผล และนําเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเหมาะสม 

  ๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ

เขารวมในกิจกรรมตางๆท่ีมุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 ๕.๓  วธิีการประเมิน 

  ๕.๓.๑  การนําเสนอผลงานท่ีไดรับ 

  ๕.๓.๒  ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง 

 

 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 



 มคอ.๓ ๕๔ 
 

 

๑.  แผนการสอน 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการ

เรียนการสอน

และส่ือท่ีใช 

อาจารยผูสอน 

บรรยาย ปฎิบัต ิ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

๑ Classification of 

signals and systems, 

frequency response, 

impulse response, 

sampling and re-

construction of 

continuous-time 

signals, sam-pling 

theorem 

๓ ๐ ๖ บรรยาย 

สาธิต 

อ.ดร.  ชัยวุฒิ        

บุญญศริิวัฒน 

๒ Discrete-time signals 

and systems, 

difference equations, 

convolution, 

correlation 

๓ ๐ ๖ บรรยาย 

สาธิต 

อ.ดร.  ชัยวุฒิ        

บุญญศริิวัฒน 

๓ Z transform, methods 

for computing inverse 

Z transform 

๓ ๐ ๖ บรรยาย 

สาธิต 

อ.ดร.  ชัยวุฒิ        

บุญญศริิวัฒน 

๔ Transfer function, 

frequency response, 

system identification 

๓ ๐ ๖ บรรยาย 

สาธิต 

อ.ดร.  ชัยวุฒิ        

บุญญศริิวัฒน 

๕ Discrete Fourier 

transform, fast Fourier 

transform (FFT), 

convolution and 

correlation using FFT, 

spectral analysis 

๓ ๐ ๖ บรรยาย 

สาธิต 

อ.ดร.  ชัยวุฒิ        

บุญญศริิวัฒน 

๖ Frequency-selective 

filters, linear-phase 

and zero-phase filters, 

minimum-phase and 

๓ ๐ ๖ บรรยาย 

สาธิต 

อ.ดร.  ชัยวุฒิ        

บุญญศริิวัฒน 



 มคอ.๓ ๕๕ 
 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการ

เรียนการสอน

และส่ือท่ีใช 

อาจารยผูสอน 

บรรยาย ปฎิบัต ิ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

allpass filters, 

quadrature filters, 

notch filters and 

resonators, 

narrowband filters 

and filter banks 

๗ FIR filter design: 

windowing method, 

frequency-sampling 

method, least-

squares method, 

equiripple filters, 

differentiators, Hilbert 

transformers, 

quadrature filters 

๓ ๐ ๖ บรรยาย 

สาธิต 

อ.ดร.  ชัยวุฒิ        

บุญญศริิวัฒน 

๘ IIR filter design: filter 

design by pole-zero 

placement, filter 

design parameters, 

classical analog filters, 

bilinear-

transformation 

method, frequency 

transformations 

๓ ๐ ๖ บรรยาย 

สาธิต 

อ.ดร.  ชัยวุฒิ        

บุญญศริิวัฒน 

๙ สอบกลางภาค ๐ ๐ ๐  อ.ดร.  ชัยวุฒิ        

บุญญศริิวัฒน 

๑๐ Image acquisition, 

printing and storage 

of images, human 

vision 

๓ ๐ ๖ บรรยาย 

สาธิต 

อ.ดร.  ชัยวุฒิ        

บุญญศริิวัฒน 

๑๑ Correcting imaging 

defects 
๓ ๐ ๖ บรรยาย 

สาธิต 

อ.ดร.  ชัยวุฒิ        

บุญญศริิวัฒน 



 มคอ.๓ ๕๖ 
 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการ

เรียนการสอน

และส่ือท่ีใช 

อาจารยผูสอน 

บรรยาย ปฎิบัต ิ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

๑๒ Image enhancement 

in the spatial domain 
๓ ๐ ๖ บรรยาย 

สาธิต 

อ.ดร.  ชัยวุฒิ        

บุญญศริิวัฒน 

๑๓ Processing images in 

the frequency 

domain 

๓ ๐ ๖ บรรยาย 

สาธิต 

อ.ดร.  ชัยวุฒิ        

บุญญศริิวัฒน 

๑๔ Image segmentation 

and thresholding 
๓ ๐ ๖ บรรยาย 

สาธิต 

อ.ดร.  ชัยวุฒิ        

บุญญศริิวัฒน 

๑๕ Processing binary 

images 
๓ ๐ ๖ บรรยาย 

สาธิต 

อ.ดร.  ชัยวุฒิ        

บุญญศริิวัฒน 

๑๖ สอบปลายภาคและ

นําเสนอผลงาน 

๐ ๐ ๐  อ.ดร.  ชัยวุฒิ        

บุญญศริิวัฒน 

 รวมจํานวนช่ัวโมง

ตลอดภาคการศึกษา 

๒๕๕ ๐ ๕๑๐   

 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม

ท่ี 

ผลการเรียนรู* วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวน

ของการ

ประเมินผล 

๑ ๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ คะแนนจากการสอบ ๙ และ ๑๖ ๓๐% 

๒ ๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ โครงงานวิจัย และการนําเสนอผลงาน ตลอดภาค

การศึกษา 

๓๐% 

๓ ๑.๑ ,๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ 

,๔.๑ ,๕.๑ ,๕.๒ 

ผลงานท่ีไดรับมอบหมาย ตลอดภาค

การศึกษา 

๔๐% 

* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒ 

 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 



 มคอ.๓ ๕๗ 
 

 ภาษาไทย 

  - 

 ภาษาอังกฤษ 

  Schilling, R. J., and S. L. Harris, 2012, Introduction to Digital Signal 

Processing using MATLAB, Second Edition, Cengage Learning. 

  Russ, J. C., and F. B. Neal, 2016, The Image Processing Handbook, 

Seventh Edition, CRC Press. 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 - 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 Abood, S.I., 2020, Digital Signal Processing: A Primer with MATLAB, CRC Press. 

 Rao, K.D., and M.N.S. Swamy, 2018, Digital Signal Processing: Theory and 

Practice, Springer. 

 Das, A., 2015, Guide to Signals and Patterns in Image Processing: Foundations, 

Methods and Applications, Springer. 

 Gong, S., C. Liu, Y. Ji, B. Zhong, Y. Li, and H. Dong, 2019, Advanced Image and 

Video Processing using MATLAB, Springer. 

 Moeslund, T.B., 2012, Introduction to Video and Image Processing: Building 

Real Systems and Applications, Springer. 

 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ๑.๑  นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน 

 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 



 มคอ.๓ ๕๘ 
 

 หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการประชุมการ

จัดการเรียนการสอน เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน  และพัฒนารายวิชา 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ๔.๑  มีคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ

ขอสอบปลายภาค 

 ๔.๒  มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ๕.๑  ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 

ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรียนการสอน 

 ๕.๒  เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้ 

กับปญหาท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารย 



 มคอ.๓ ๕๙ 
 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส 

 

หมวดที ่๑  ขอมูลทั่วไป 

 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา 

 

วทฟส๕๗๔  วิธีเชิงตัวเลขสําหรับสมการเชิงอนุพันธ 

 SCPY574  Numerical Methods For Differential Equations 

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

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ)  เปนรายวิชาใน

หมวดวิชาเลือก 

๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน   

 ๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

  ๑.  อ.ดร.  ชัยวุฒิ        บุญญศิริวัฒน 

       e-mail: chaiwoot@gmail.com 

 ๔.๒  อาจารยผูสอน 

  ๑.  อ.ดร.  ชัยวุฒิ        บุญญศิริวัฒน 

       e-mail: chaiwoot@gmail.com 

๕.  ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรยีน 

 ภาคตน ชั้นปท่ี  ๒ 

๖.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน(Pre-requisite)  ไมมี 

๗.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite)  ไมมี 

๘.  สถานท่ีเรียน 

 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด    ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

 หมวดที่ ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

๑.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

 เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ 



 มคอ.๓ ๖๐ 
 

 ๑.๑  แกปญหาคาเริ่มตนดวยวิธี Euler, Heun, Runge-Kutta ได 

 ๑.๒  แกปญหาคาขอบเขตดวยวิธี finite difference, finite element, spectral, finite 

volume ได 

 ๑.๓  จําลองการเคลื่อนท่ีของคลื่นกลและคลื่นแมเหล็กไฟฟาในโดเมนไมจํากัดขอบเขตได 

๒.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายวิชา 

 เพ่ือปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน 

หมวดที ่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.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

 จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห ๓ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห ๐ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานภาคสนามตอสัปดาห - ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง ๖ ชั่วโมง 

 

 

 ๓.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน

รายบุคคล 

 ๓.๑  อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๓.๒  อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล ๓ ชั่วโมงตอสัปดาห 

 ๓.๓  นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา 

หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

  ๑.๑.๑  มีความซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ 

ขององคกร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม 

จริยธรรมได (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑) 



 มคอ.๓ ๖๑ 
 

 ๑.๒  วธิีการสอน 

  ๑.๒.๑  บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ท่ีเก่ียวของกับคุณธรรมจริยธรรม 

  ๑.๒.๒  กําหนดกฎระเบียบท่ีตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน

และการสงงาน 

  ๑.๒.๓  จัดการประชุมชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

  ๑.๒.๔  มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน 

 ๑.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๑.๓.๑  พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาในการเขาเรียน-การสงงาน การ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ 

  ๑.๓.๒  การไมคัดลอกผลงานของผู อ่ืน ความถูกตองในการอางอิงผลงานทาง

วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริง 

๒.  ความรู 

 ๒.๑  ความรูท่ีตองไดรับ 

  ๒.๑.๑  มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีท่ีเปนแกนของ ๔ 

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

หพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของ (ผล

การเรียนรูขอ ๒.๑) 

  ๒.๑.๒  มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกส อยางนอยหนึ่งแขนงวิชา 

ในระดับท่ีสามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพ่ือพัฒนาองคความรูในแขนงวิชาเฉพาะนั้น

ไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒) 

 ๒.๒  วธิีการสอน 

  ๒.๒.๑  การบรรยายในชั้นเรียน 

  ๒.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพ่ิมเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน 

  ๒.๒.๓  จัดการสัมมนาพิเศษโดยวิทยากรภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือ มี

ประสบการณตรง 

  ๒.๒.๔  สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๒.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๒.๓.๑  การสอบกลางภาคและปลายภาค 

  ๒.๓.๒  ผลงานท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๒.๓.๓  การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 

๓.  ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก) 



 มคอ.๓ ๖๒ 
 

 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 วิจัยท่ีถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๓.๒) 

 ๓.๒  วธิีการสอน 

  ๓.๒.๑  เนนการสอนท่ีกระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น

ตางๆ 

  ๓.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพ่ิมเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน 

  ๓.๒.๓  แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห 

ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยท่ีปรึกษา 

  ๓.๒.๔  สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๓.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๓.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ท้ังในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

  ๓.๓.๒  งานท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๓.๓.๓  การสอบท่ีเนนการคิด-วิเคราะห 

๔.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

  ๔.๑.๑  มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน สามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี ท้ังในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนเอง 

และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑) 

 ๔.๒  วธิีการสอน 

  ๔.๒.๑  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการทํางานเปนกลุม และงานท่ีตองมีปฎิ

สัมพันธระหวางบุคคล 

  ๔.๒.๒  จัดกิจกรรมท่ีมีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น 

 ๔.๓  วธิีการประมวลผล 

  ๔.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๔.๓.๒  พฤติกรรมในการทํางานกลุม 

  ๔.๓.๓  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ท้ังในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 



 มคอ.๓ ๖๓ 
 

๕.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอง

พัฒนา 

  ๕.๑.๑  สามารถประยุกตความรูทางสถิติและคณิตศาสตร เพ่ือการวิเคราะห 

ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑) 

  ๕.๑.๒  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ

ขอมูล การสื่อสารและถายทอดองคความรู ท้ังในเชิงวิชาการ และการนําเสนอตอสาธารณชนท่ัวไป ได

อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๒) 

 ๕.๒  วธิีการสอน 

  ๕.๒.๑ จัดใหมีการนําเสนอในรายวิชา เพ่ือฝกทักษะในการสืบคน เก็บรวมรวบ 

วิเคราะห ประมวลผล และนําเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเหมาะสม 

  ๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ

เขารวมในกิจกรรมตางๆท่ีมุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 ๕.๓  วธิีการประเมิน 

  ๕.๓.๑  การนําเสนอผลงานท่ีไดรับ 

  ๕.๓.๒  ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง 

 

 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

 

๑.  แผนการสอน 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการ

เรียนการสอน

และส่ือท่ีใช 

อาจารยผูสอน 

บรรยาย ปฎิบัต ิ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

๑ Review of analytic 

methods for ODEs, 

numerical methods 

for initial value 

problems (one-step 

methods, multistep 

๓ ๐ ๖ บรรยาย 

สาธิต 

อ.ดร.  ชัยวุฒิ        

บุญญศริิวัฒน 



 มคอ.๓ ๖๔ 
 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการ

เรียนการสอน

และส่ือท่ีใช 

อาจารยผูสอน 

บรรยาย ปฎิบัต ิ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

methods, multivalue 

methods) 

๒ Numerical methods 

for boundary value 

problems (shooting 

method, finite-

difference method, 

collocation method, 

Galerkin method, 

least-squares 

method), nonlinear 

boundary value 

problems 

๓ ๐ ๖ บรรยาย 

สาธิต 

อ.ดร.  ชัยวุฒิ        

บุญญศริิวัฒน 

๓ Finite-difference 

methods for elliptic 

and parabolic PDEs, 

Dirichlet and 

Neumann boundary 

conditions 

๓ ๐ ๖ บรรยาย 

สาธิต 

อ.ดร.  ชัยวุฒิ        

บุญญศริิวัฒน 

๔ Finite-difference time-

domain (FDTD) 

methods, numerical 

dispersion, stability 

analysis, absorbing 

boundary conditions 

๓ ๐ ๖ บรรยาย 

สาธิต 

อ.ดร.  ชัยวุฒิ        

บุญญศริิวัฒน 

๕-๖ Weighted residual 

methods, finite-

element methods 

๖ ๐ ๑๒ บรรยาย 

สาธิต 

อ.ดร.  ชัยวุฒิ        

บุญญศริิวัฒน 

๗-๘ Grid generation 

methods 
 

๖ ๐ ๑๒ บรรยาย 

สาธิต 

อ.ดร.  ชัยวุฒิ        

บุญญศริิวัฒน 

๙ สอบกลางภาค ๐ ๐ ๐  อ.ดร.  ชัยวุฒิ        

บุญญศริิวัฒน 



 มคอ.๓ ๖๕ 
 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการ

เรียนการสอน

และส่ือท่ีใช 

อาจารยผูสอน 

บรรยาย ปฎิบัต ิ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

๑๐ Spectral element 

method 
๓ ๐ ๖ บรรยาย 

สาธิต 

อ.ดร.  ชัยวุฒิ        

บุญญศริิวัฒน 

๑๑ Fourier spectral 

collocation method 
๓ ๐ ๖ บรรยาย 

สาธิต 

อ.ดร.  ชัยวุฒิ        

บุญญศริิวัฒน 

๑๒ Chebyshev spectral 

collocation method 
๓ ๐ ๖ บรรยาย 

สาธิต 

อ.ดร.  ชัยวุฒิ        

บุญญศริิวัฒน 

๑๓ Conservation laws, 

method of 

characteristics, 

Riemann problems 

๓ ๐ ๖ บรรยาย 

สาธิต 

อ.ดร.  ชัยวุฒิ        

บุญญศริิวัฒน 

๑๔-๑๕ Finite volume 

methods 
๖ ๐ ๑๒ บรรยาย 

สาธิต 

อ.ดร.  ชัยวุฒิ        

บุญญศริิวัฒน 

๑๖ สอบปลายภาคและ

นําเสนอผลงาน 

๐ ๐ ๐  อ.ดร.  ชัยวุฒิ        

บุญญศริิวัฒน 

 รวมจํานวนช่ัวโมง

ตลอดภาคการศึกษา 

๒๙๗ ๐ ๕๙๔   

 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม

ท่ี 

ผลการเรียนรู* วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวน

ของการ

ประเมินผล 

๑ ๓.๒ ,๓.๑ ,๒.๒ ,๒.๑ การสอบกลางภาคและปลายภาค ๙ และ ๑๖ ๓๐% 

๒ ๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ โครงงานวิจัย และการนําเสนอผลงาน ๑๖ ๓๐% 

๓ ๑.๑ ,๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ 

,๔.๑ ,๕.๑ ,๕.๒ 

การบาน ตลอดภาค

การศึกษา 

๔๐% 

* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒ 

 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 



 มคอ.๓ ๖๖ 
 

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. 

  Heath, M.T., 2002, Scientific Computing: An Introductory Survey, 

McGrawHill. 

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

FDTD Method, Cambridge University Press. 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 - 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

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

Springer. 

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

Differential Equation, SIAM. 

 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ๑.๑  นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน 

 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 



 มคอ.๓ ๖๗ 
 

 หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการประชุมการ

จัดการเรียนการสอน เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน  และพัฒนารายวิชา 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ๔.๑  มีคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ

ขอสอบปลายภาค 

 ๔.๒  มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ๕.๑  ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 

ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรียนการสอน 

 ๕.๒  เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้ 

กับปญหาท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารย 



 มคอ.๓ ๖๘ 
 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส 

 

หมวดที ่๑  ขอมูลทั่วไป 

 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา 

 

วทฟส๕๙๖  สัมมนาในวิชาฟสิกส ๑ 

 SCPY596  Seminar in Physics I 

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

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ)  เปนรายวิชาใน

หมวดวิชาบังคับ 

๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน   

 ๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

  ๑.  อ.ดร.  อเลฮานโดร        ซาอีส ริเวรา 

       สถานท่ีติดตอ : ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร 

       e-mail: asaizrivera@gmail.com 

 ๔.๒  อาจารยผูสอน 

  ๑.  อ.ดร.  อเลฮานโดร        ซาอีส ริเวรา 

       สถานท่ีติดตอ : ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร 

       e-mail: asaizrivera@gmail.com 

  ๒.  ผศ.ดร.  กริษณุ        ทิวากรศศิธร 

       สถานท่ีติดตอ : ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร 

       e-mail: kritsanu.tiv@mahidol.ac.th 

  ๓.  รศ.ดร.  กิตติวิทย        มาแทน 

  ๔.  ผศ.ดร.  สุจินต        สุวรรณะ 

๕.  ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรยีน 

 ภาคตนและภาคปลาย ชั้นปท่ี  - 

๖.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน(Pre-requisite)  ไมมี 

๗.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite)  ไมมี 

๘.  สถานท่ีเรียน 



 มคอ.๓ ๖๙ 
 

 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด    - 

 

 หมวดที่ ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

๑.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

 เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ 

 ๑.๑  สามารถคนควาผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหัวขอท่ีจะใหสัมมนาไดครบถวน 

 ๑.๒  เขาใจงานท่ีนําเสนออยางครบถวนและถองแท 

 ๑.๓  สามารถนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบท่ีผูฟงเขาใจไดงาย 

 ๑.๔  สามารถรับฟงและทําความเขาเนื้อหาในสัมมนา และสามารถตั้งคําถามไดเม่ือไมเขาใจ 

๒.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายวิชา 

 เพ่ือปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 

๑.  คําอธิบายรายวิชา 

 หัวขอวิจัยท่ัวไปในฟสิกส การคนควาเอกสารทางวิชาการ การอางอิงแหลงท่ีมาอยางถูกตอง

เหมาะสม 

 General research topics in physics, literature review, proper referencing 

๒.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

 จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห ๑ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห ๐ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานภาคสนามตอสัปดาห - ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง ๒ ชั่วโมง 

 

 

 ๓.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน

รายบุคคล 

 ๓.๑  ถานักเรียนมีปญหา อาจารยจะจัดเวลาใหคําปรึกษา ๑  ชั่วโมงตอสัปดาห 

 ๓.๒  นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา 

หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 



 มคอ.๓ ๗๐ 
 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

  ๑.๑.๑  มีความซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ 

ขององคกร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม 

จริยธรรมได (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑) 

 ๑.๒  วธิีการสอน 

  ๑.๒.๑  บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ท่ีเก่ียวของกับคุณธรรมจริยธรรม 

  ๑.๒.๒  กําหนดกฎระเบียบท่ีตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน

และการสงงาน 

  ๑.๒.๓  จัดการประชุมชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

  ๑.๒.๔  มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน 

 ๑.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๑.๓.๑  พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาในการเขาเรียน-การสงงาน การ

ปฏิบตัิตามกฎระเบียบตางๆ 

  ๑.๓.๒  การไมคัดลอกผลงานของผู อ่ืน ความถูกตองในการอางอิงผลงานทาง

วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริง 

๒.  ความรู 

 ๒.๑  ความรูท่ีตองไดรับ 

  ๒.๑.๑  มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีท่ีเปนแกนของ ๔ 

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

หพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของ (ผล

การเรียนรูขอ ๒.๑) 

  ๒.๑.๒  มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกส อยางนอยหนึ่งแขนงวิชา 

ในระดับท่ีสามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพ่ือพัฒนาองคความรูในแขนงวิชาเฉพาะนั้น

ไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒) 

 ๒.๒  วธิีการสอน 

  ๒.๒.๑  การบรรยายในชั้นเรียน 

  ๒.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพ่ิมเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน 

  ๒.๒.๓  จัดการสัมมนาพิเศษโดยวิทยากรภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือ มี

ประสบการณตรง 

  ๒.๒.๔  สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 
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 ๒.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๒.๓.๑  ผลงานท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๒.๓.๒  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 วิจัยท่ีถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๓.๒) 

 ๓.๒  วธิีการสอน 

  ๓.๒.๑  เนนการสอนท่ีกระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น

ตางๆ 

  ๓.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพ่ิมเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน 

  ๓.๒.๓  แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห 

ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยท่ีปรึกษา 

  ๓.๒.๔  สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๓.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๓.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ท้ังในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

  ๓.๓.๒  งานท่ีไดรับมอบหมาย 

๔.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

  ๔.๑.๑  มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน สามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี ท้ังในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนเอง 

และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑) 

 ๔.๒  วธิีการสอน 

  ๔.๒.๑  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการทํางานเปนกลุม และงานท่ีตองมีปฎิ

สัมพันธระหวางบุคคล 

  ๔.๒.๒  จัดกิจกรรมท่ีมีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น 

 ๔.๓  วธิีการประมวลผล 

  ๔.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
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  ๔.๓.๒  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ท้ังในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

๕.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอง

พัฒนา 

  ๕.๑.๑  สามารถประยุกตความรูทางสถิติและคณิตศาสตร เพ่ือการวิเคราะห 

ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑) 

  ๕.๑.๒  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ

ขอมูล การสื่อสารและถายทอดองคความรู ท้ังในเชิงวิชาการ และการนําเสนอตอสาธารณชนท่ัวไป ได

อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๒) 

 ๕.๒  วธิีการสอน 

  ๕.๒.๑ จัดใหมีรายวิชาสัมมนา เพ่ือฝกทักษะในการสืบคน เก็บรวมรวบ วิเคราะห 

ประมวลผล และนําเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

เหมาะสม 

  ๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ

เขารวมในกิจกรรมตางๆท่ีมุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 ๕.๓  วธิีการประเมิน 

  ๕.๓.๑  การนําเสนอผลงานท่ีไดรับการมอบหมายในชั้นเรียน 

  ๕.๓.๒  การนําเสนอสัมมนา 

  ๕.๓.๓  ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง 

 

 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

 

๑.  แผนการสอน 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการ

เรียนการสอน

และส่ือท่ีใช 

อาจารยผูสอน 

บรรยาย ปฎิบัต ิ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

๑ การเสนอผลงานวิจัย ๑ ๐ ๒ บรรยาย 

กรณีศึกษา การ

ผศ.ดร.  กริษณ ุ       

ทิวากรศศิธร, รศ.

ดร.  กิตติวิทย        
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการ

เรียนการสอน

และส่ือท่ีใช 

อาจารยผูสอน 

บรรยาย ปฎิบัต ิ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

สืบคนขอมูลผาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มาแทน, อ.ดร.  

อเลฮานโดร        

ซาอีส ริเวรา, ผศ.

ดร.  สุจินต        สุ

วรรณะ 

๒ สัมมนาพิเศษ ๑ ๐ ๒ ฟงบรรยาย 

กรณีศึกษา 

ผศ.ดร.  กริษณ ุ       

ทิวากรศศิธร, รศ.

ดร.  กิตติวิทย        

มาแทน, อ.ดร.  

อเลฮานโดร        

ซาอีส ริเวรา, ผศ.

ดร.  สุจินต        สุ

วรรณะ 

๓-๑๕ ใหนักศึกษาสัมมนา ๑๓ ๐ ๒๖ การสัมมนาและ

การนําเสนอ

ผลงานของ

นักศึกษา 

ผศ.ดร.  กริษณ ุ       

ทิวากรศศิธร, รศ.

ดร.  กิตติวิทย        

มาแทน, อ.ดร.  

อเลฮานโดร        

ซาอีส ริเวรา, ผศ.

ดร.  สุจินต        สุ

วรรณะ 

 รวมจํานวนช่ัวโมง

ตลอดภาคการศึกษา 

๓๑๒ ๐ ๖๒๔   

 

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 ผลงานท่ีไดรับ

มอบหมาย การไมคัดลอกผลงานของ

๓-๑๕ ๙๐% 
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กิจกรรม

ท่ี 

ผลการเรียนรู* วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวน

ของการ

ประเมินผล 

ผูอ่ืน ความถูกตองในการอางอิงผลงาน

ทางวิชาการในรายงาน การนําเสนอ

ขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริงและความ

เหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

กฎระเบียบตางๆ 

ตลอดภาค

การศึกษา 

๑๐% 

* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒ 

 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 

 ภาษาไทย 

  - 

 ภาษาอังกฤษ 

  - 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 - 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 www.sciencedirect.com 

 www.scopus.com 

 

 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
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๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ๑.๑  นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน 

 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 เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน  และพัฒนารายวิชา 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ๔.๑  มีคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ

ขอสอบปลายภาค 

 ๔.๒  มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ๕.๑  ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 

ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรียนการสอน 

 ๕.๒  เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้ 

กับปญหาท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารย 
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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส 

 

หมวดที ่๑  ขอมูลทั่วไป 

 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา 

 

วทฟส๕๙๗  สัมมนาในวิชาฟสิกส ๒ 

 SCPY597  Seminar in Physics Ii 

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

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ)  เปนรายวิชาใน

หมวดวิชาบังคับ 

๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน   

 ๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

  ๑.  อ.ดร.  อเลฮานโดร        ซาอีส ริเวรา 

       สถานท่ีติดตอ : ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร 

       e-mail: asaizrivera@gmail.com 

 ๔.๒  อาจารยผูสอน 

  ๑.  อ.ดร.  อเลฮานโดร        ซาอีส ริเวรา 

       สถานท่ีติดตอ : ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร 

       e-mail: asaizrivera@gmail.com 

  ๒.  ผศ.ดร.  กริษณุ        ทิวากรศศิธร 

       สถานท่ีติดตอ : ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร 

       e-mail: kritsanu.tiv@mahidol.ac.th 

  ๓.  รศ.ดร.  กิตติวิทย        มาแทน 

  ๔.  ผศ.ดร.  สุจินต        สุวรรณะ 

๕.  ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรยีน 

 ภาคตนและภาคปลาย ชั้นปท่ี  - 

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

๗.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite)  ไมมี 

๘.  สถานท่ีเรียน  - 
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๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด    - 

 

 หมวดที่ ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

๑.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

 เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ 

 ๑.๑  สามารถคนควาผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหัวขอท่ีจะใหสัมมนาไดครบถวน 

 ๑.๒  เขาใจงานท่ีนําเสนออยางครบถวนและถองแท 

 ๑.๓  สามารถนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบท่ีผูฟงเขาใจไดงาย 

 ๑.๔  สามารถรับฟงและทําความเขาเนื้อหาในสัมมนา และสามารถตั้งคําถามไดเม่ือไมเขาใจ 

๒.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายวิชา 

 เพ่ือปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 

๑.  คําอธิบายรายวิชา 

 หัวขอวิจัยท่ีกําลังเปนท่ีสนใจในดานฟสิกส การเขียนเคาโครงงานวิจัย ความซ่ือสัตยทาง

วิชาการ 

 Current research topics in physics,  research proposal writing, academic 

integrity 

๒.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

 จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห ๑ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห ๐ ชัว่โมง 

 จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานภาคสนามตอสัปดาห - ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง ๒ ชั่วโมง 

 

 

 ๓.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน

รายบุคคล 

 ๓.๑  ถานักเรียนมีปญหา อาจารยจะจัดเวลาใหคําปรึกษา ๑  ชั่วโมงตอสัปดาห 

 ๓.๒  นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา 

หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
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๑.  คุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

  ๑.๑.๑  มีความซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ 

ขององคกร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม 

จริยธรรมได (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑) 

 ๑.๒  วธิีการสอน 

  ๑.๒.๑  บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ท่ีเก่ียวของกับคุณธรรมจริยธรรม 

  ๑.๒.๒  กําหนดกฎระเบียบท่ีตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน

และการสงงาน 

  ๑.๒.๓  จัดการประชุมชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

  ๑.๒.๔  มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน 

 ๑.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๑.๓.๑  พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาในการเขาเรียน-การสงงาน การ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ 

  ๑.๓.๒  การไมคัดลอกผลงานของผู อ่ืน ความถูกตองในการอางอิงผลงานทาง

วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริง 

๒.  ความรู 

 ๒.๑  ความรูท่ีตองไดรับ 

  ๒.๑.๑  มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีท่ีเปนแกนของ ๔ 

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

หพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของ (ผล

การเรียนรูขอ ๒.๑) 

  ๒.๑.๒  มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกส อยางนอยหนึ่งแขนงวิชา 

ในระดับท่ีสามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพ่ือพัฒนาองคความรูในแขนงวิชาเฉพาะนั้น

ไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒) 

 ๒.๒  วธิีการสอน 

  ๒.๒.๑  การบรรยายในชั้นเรียน 

  ๒.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพ่ิมเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน 

  ๒.๒.๓  จัดการสัมมนาพิเศษโดยวิทยากรภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือ มี

ประสบการณตรง 

  ๒.๒.๔  สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 
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 ๒.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๒.๓.๑  ผลงานท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๒.๓.๒  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 วิจัยท่ีถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๓.๒) 

 ๓.๒  วธิีการสอน 

  ๓.๒.๑  เนนการสอนท่ีกระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น

ตางๆ 

  ๓.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพ่ิมเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน 

  ๓.๒.๓  แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห 

ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยท่ีปรึกษา 

  ๓.๒.๔  สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๓.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๓.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ท้ังในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

  ๓.๓.๒  งานท่ีไดรับมอบหมาย 

๔.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

  ๔.๑.๑  มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน สามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี ท้ังในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนเอง 

และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑) 

 ๔.๒  วธิีการสอน 

  ๔.๒.๑  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการทํางานเปนกลุม และงานท่ีตองมีปฎิ

สัมพันธระหวางบุคคล 

  ๔.๒.๒  จัดกิจกรรมท่ีมีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น 

 ๔.๓  วธิีการประมวลผล 

  ๔.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
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  ๔.๓.๒  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม 

๕.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอง

พัฒนา 

  ๕.๑.๑  สามารถประยุกตความรูทางสถิติและคณิตศาสตร เพ่ือการวิเคราะห 

ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑) 

  ๕.๑.๒  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ

ขอมูล การสื่อสารและถายทอดองคความรู ท้ังในเชิงวิชาการ และการนําเสนอตอสาธารณชนท่ัวไป ได

อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๒) 

 ๕.๒  วธิีการสอน 

  ๕.๒.๑ จัดใหมีรายวิชาสัมมนา เพ่ือฝกทักษะในการสืบคน เก็บรวมรวบ วิเคราะห 

ประมวลผล และนําเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

เหมาะสม 

  ๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ

เขารวมในกิจกรรมตางๆท่ีมุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 ๕.๓  วธิีการประเมิน 

  ๕.๓.๑  การนําเสนอผลงานท่ีไดรับการมอบหมายในชั้นเรียน 

  ๕.๓.๒  การนําเสนอสัมมนา 

  ๕.๓.๓  ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง 

 

 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

 

๑.  แผนการสอน 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการ

เรียนการสอน

และส่ือท่ีใช 

อาจารยผูสอน 

บรรยาย ปฎิบัต ิ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

๑ การเสนอผลงานวิจัย ๑ ๐ ๒ บรรยาย 

กรณีศึกษา การ

สืบคนขอมูลผาน

ผศ.ดร.  กริษณ ุ       

ทิวากรศศิธร, รศ.

ดร.  กิตติวิทย        

มาแทน, อ.ดร.  
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการ

เรียนการสอน

และส่ือท่ีใช 

อาจารยผูสอน 

บรรยาย ปฎิบัต ิ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

อเลฮานโดร        

ซาอีส ริเวรา, ผศ.

ดร.  สุจินต        สุ

วรรณะ 

๒ สัมมนาพิเศษ ๑ ๐ ๒ ฟงบรรยาย 

กรณีศึกษา 

อาจารยพิเศษ, ผศ.

ดร.  กริษณ ุ       

ทิวากรศศิธร, รศ.

ดร.  กิตติวิทย        

มาแทน, อ.ดร.  

อเลฮานโดร        

ซาอีส ริเวรา, ผศ.

ดร.  สุจินต        สุ

วรรณะ 

๓-๑๕ ใหนักศึกษาสัมมนา ๑๓ ๐ ๒๖ การสัมมนาและ

การนําเสนอ

ผลงานของ

นักศึกษา 

ผศ.ดร.  กริษณ ุ       

ทิวากรศศิธร, รศ.

ดร.  กิตติวิทย        

มาแทน, อ.ดร.  

อเลฮานโดร        

ซาอีส ริเวรา, ผศ.

ดร.  สุจินต        สุ

วรรณะ 

 รวมจํานวนช่ัวโมง

ตลอดภาคการศึกษา 

๓๒๗ ๐ ๖๕๔   

 

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 ผลงานท่ีไดรับ

มอบหมาย การไมคัดลอกผลงานของ

๓-๑๕ ๙๐% 
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กิจกรรม

ท่ี 

ผลการเรียนรู* วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวน

ของการ

ประเมินผล 

ผูอ่ืน ความถูกตองในการอางอิงผลงาน

ทางวิชาการในรายงาน การนําเสนอ

ขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริงและความ

เหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

กฎระเบียบตางๆ 

ตลอดภาค

การศึกษา 

๑๐% 

* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒ 

 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 

 ภาษาไทย 

  - 

 ภาษาอังกฤษ 

  - 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 - 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 www.sciencedirect.com 

 www.scopus.com 

 

 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
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๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ๑.๑  นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน 

 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 เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน  และพัฒนารายวิชา 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ๔.๑  มีคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ

ขอสอบปลายภาค 

 ๔.๒  มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ๕.๑  ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 

ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรียนการสอน 

 ๕.๒  เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้ 

กับปญหาท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารย 
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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส 
 

หมวดที ่๑  ขอมูลทั่วไป 

 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา 

 

วทฟส๖๑๒  ฟสิกสเชิงคํานวณ ๑ 
 SCPY612  Computational Physics I 

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

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ)  เปนรายวิชาใน

หมวดวิชาเลือก 

๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน   

 ๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

  ๑.  ผศ.ดร. มัลลิกา ซ่ือวัฒนะ 

       สถานท่ีติดตอ : ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร 

 ๔.๒  อาจารยผูสอน 

  ๑.  ผศ.ดร. มัลลิกา ซ่ือวัฒนะ 

       สถานท่ีติดตอ : ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร 

๕.  ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรยีน 

 ภาคตน ชั้นปท่ี  ๒ 

๖.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน(Pre-requisite)  ไมมี 

๗.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite)  ไมมี 

๘.  สถานท่ีเรียน 

 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด    - 

 

 หมวดที่ ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

๑.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

 เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ 
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 ๑.๑  มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีของฟสิกสเชิงคํานวณ อัน

ไดแก การเขียนโปรแกรม จุดตรึงและการหาราก ระบบสมการเชิงเสน ระบบสมการไมเชิงเสน การหา

คาเชิงตัวเลขของปริพันธ วิธีมอนทิคารโล คําตอบเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธสามัญและสมการ

เชิงอนุพันธยอย การประยุกตใชในปญหาฟสิกส 

 ๑.๒  สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพ่ือพัฒนาองคความรูในแขนงฟสิกสเชิง

คํานวณไดดวยตนเอง 

 ๑.๓  สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะหความรูในแขนงฟสิกสเชิงคํานวณ ได

อยางเปนระบบและมีเหตุผล 

๒.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายวิชา 

 เพ่ือปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน 

หมวดที ่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.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

 จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห ๓ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห ๐ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานภาคสนามตอสัปดาห - ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง ๖ ชั่วโมง 

 

 

 ๓.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน

รายบุคคล 

 ๓.๑  อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๓.๒  อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล ๓ ชั่วโมงตอสัปดาห 

 ๓.๓  นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา 



 มคอ.๓ ๘๖ 
 

หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

  ๑.๑.๑  มีความซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ 

ขององคกร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม 

จริยธรรมได (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑) 

 ๑.๒  วธิีการสอน 

  ๑.๒.๑  บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ท่ีเก่ียวของกับคุณธรรมจริยธรรม 

  ๑.๒.๒  กําหนดกฎระเบียบท่ีตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน

และการสงงาน 

  ๑.๒.๓  จัดการประชุมชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

  ๑.๒.๔  มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน 

 ๑.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๑.๓.๑  พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาในการเขาเรียน-การสงงาน การ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ 

  ๑.๓.๒  การไมคัดลอกผลงานของผู อ่ืน ความถูกตองในการอางอิงผลงานทาง

วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริง 

๒.  ความรู 

 ๒.๑  ความรูท่ีตองไดรับ 

  ๒.๑.๑  มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีท่ีเปนแกนของ ๔ 

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

หพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของ (ผล

การเรียนรูขอ ๒.๑) 

  ๒.๑.๒  มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกส อยางนอยหนึ่งแขนงวิชา 

ในระดับท่ีสามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพ่ือพัฒนาองคความรูในแขนงวิชาเฉพาะนั้น

ไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒) 

 ๒.๒  วธิีการสอน 

  ๒.๒.๑  การบรรยายในชั้นเรียน 

  ๒.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพ่ิมเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน 

  ๒.๒.๓  จัดการสัมมนาพิเศษโดยวิทยากรภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือ มี

ประสบการณตรง 
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  ๒.๒.๔  สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๒.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๒.๓.๑  การสอบกลางภาคและปลายภาค 

  ๒.๓.๒  ผลงานท่ีไดรับมอบหมาย 

  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 วิจัยท่ีถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๓.๒) 

 ๓.๒  วธิีการสอน 

  ๓.๒.๑  เนนการสอนท่ีกระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น

ตางๆ 

  ๓.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพ่ิมเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน 

  ๓.๒.๓  แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห 

ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยท่ีปรึกษา 

  ๓.๒.๔  สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๓.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๓.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ท้ังในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

  ๓.๓.๒  งานท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๓.๓.๓  การสอบท่ีเนนการคิด-วิเคราะห 

๔.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

  ๔.๑.๑  มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน สามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี ท้ังในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนเอง 

และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑) 

 ๔.๒  วธิีการสอน 



 มคอ.๓ ๘๘ 
 

  ๔.๒.๑  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการทํางานเปนกลุม และงานท่ีตองมีปฎิ

สัมพันธระหวางบุคคล 

  ๔.๒.๒  จัดกิจกรรมท่ีมีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น 

 ๔.๓  วธิีการประมวลผล 

  ๔.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๔.๓.๒  พฤติกรรมในการทํางานกลุม 

  ๔.๓.๓  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ท้ังในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

๕.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอง

พัฒนา 

  ๕.๑.๑  สามารถประยุกตความรูทางสถิติและคณิตศาสตร เพ่ือการวิเคราะห 

ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑) 

  ๕.๑.๒  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ

ขอมูล การสื่อสารและถายทอดองคความรู ท้ังในเชิงวิชาการ และการนําเสนอตอสาธารณชนท่ัวไป ได

อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๒) 

 ๕.๒  วธิีการสอน 

  ๕.๒.๑ จัดใหมีการนําเสนอในรายวิชา เพ่ือฝกทักษะในการสืบคน เก็บรวมรวบ 

วิเคราะห ประมวลผล และนําเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเหมาะสม 

  ๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ

เขารวมในกิจกรรมตางๆท่ีมุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 ๕.๓  วธิีการประเมิน 

  ๕.๓.๑  การนําเสนอผลงานท่ีไดรับ 

  ๕.๓.๒  ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง 

 

 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

 

๑.  แผนการสอน 

สัปดาห หัวขอ จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอนและ อาจารย



 มคอ.๓ ๘๙ 
 

ท่ี บรรยาย ปฎิบัต ิ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

ส่ือท่ีใช ผูสอน 

๑-๒ การเขียน

โปรแกรม จุด

ตรึง การหา

ราก และการ

หาคาเชิง

ตัวเลขของ

ปริพันธ 

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

มัลลิกา        

ซื่อวัฒนะ 

๓-๔ คําตอบเชิง

ตัวเลขของ

สมการเชิง

อนุพันธสามัญ 

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

มัลลิกา        

ซื่อวัฒนะ 

๕-๖ ระบบสมการ

เชิงเสน และ

ระบบสมการ

ไมเชิงเสน 

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

มัลลิกา        

ซื่อวัฒนะ 

๗ คําตอบเชิง

ตัวเลขของ

สมการเชิง

อนุพันธยอย 

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

มัลลิกา        

ซื่อวัฒนะ 

๘ สอบกลางภาค ๐ ๐ ๐   

๙-๑๐ คําตอบเชิง

ตัวเลขของ

สมการเชิง

อนุพันธยอย 

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

มัลลิกา        

ซื่อวัฒนะ 

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

มัลลิกา        

ซื่อวัฒนะ 

๑๓-๑๕ การประยุกตใช

ในปญหาฟสิกส 

ทํา

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

มัลลิกา        

ซื่อวัฒนะ 



 มคอ.๓ ๙๐ 
 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอนและ

ส่ือท่ีใช 

อาจารย

ผูสอน บรรยาย ปฎิบัต ิ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

โครงงานวิจัย

และนําเสนอ

โครงงานวิจัย 

๑๖ สอบปลายภาค ๐ ๐ ๐   

 รวมจํานวน

ช่ัวโมงตลอด

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

นําเสนอขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริง 

ตลอดภาค

การศึกษา 

๑๐% 

๓ ๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ ,๔.๑ 

,๕.๑ ,๕.๒ 

ผลงานท่ีไดรับมอบหมาย การนําเสนอ

ผลงาน พฤติกรรมการมีสวนรวมในการ

ทํางานกลุม การอภิปรายในชั้นเรียน 

กิจกรรมตางๆ และความเหมาะสมใน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตลอดภาค

การศึกษา 

๕๐% 

* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒ 

 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 



 มคอ.๓ ๙๑ 
 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 

 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 

 - 

 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ๑.๑  นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน 

 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 เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน  และพัฒนารายวิชา 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ๔.๑  มีคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ

ขอสอบปลายภาค 

 ๔.๒  มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 



 มคอ.๓ ๙๒ 
 

 ๕.๑  ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 

ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรียนการสอน 

 ๕.๒  เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้ 

กับปญหาท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารย 



 มคอ.๓ ๙๓ 
 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส 

 

หมวดที ่๑  ขอมูลทั่วไป 

 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา 

 

วทฟส๖๓๐  ฟสิกสของโลกท่ีเปนของแข็ง 

 SCPY630  Physics of The Solid Earth 

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

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ)  เปนรายวิชาใน

หมวดวิชาเลือก 

๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน   

 ๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  

๑.  อ.ดร. สุทธิพงษ นอยสกุล 

       สถานท่ีติดตอ : ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร 

๒.  อ.ดร. ภูวิศ อมาตยกุล 

       สถานท่ีติดตอ : ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร 

 ๔.๒  อาจารยผูสอน  

๑.  อ.ดร. สุทธิพงษ นอยสกุล 

       สถานท่ีติดตอ : ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร 

๒.  อ.ดร. ภูวิศ อมาตยกุล 

       สถานท่ีติดตอ : ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร 

๕.  ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรยีน 

 ภาคตน ชั้นปท่ี  ๒ 

๖.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน(Pre-requisite)  ไมมี 

๗.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite)  ไมมี 

๘.  สถานท่ีเรียน 

 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด    - 

 



 มคอ.๓ ๙๔ 
 

 หมวดที่ ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

๑.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

 เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ 

 ๑.๑  มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีของฟสิกสของโลกท่ีเปน

ของแข็ง อันไดแก โลกและระบบสุริยะจักรวาล ธรณีแปรสัณฐาน สนามแมเหล็กของโลก คลื่นไหว

สะเทือนและการเคลื่อนท่ีแบบคลื่น การศึกษาดานแผนดินไหว แรงโนมถวงของโลกและคาความ

ผิดปกติของแรงโนมถวง การถายเทความรอนภายในโลก การหาคาอายุของโลก โครงสรางภายในของ

โลก แกนโลก เปลือกโลก 

 ๑.๒  สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพ่ือพัฒนาองคความรูในแขนงฟสิกสของ

โลกท่ีเปนของแข็งไดดวยตนเอง 

 ๑.๓  สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะหความรูในแขนงฟสิกสของโลกท่ีเปน

ของแข็ง ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล 

๒.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายวิชา 

 เพ่ือปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 

๑.  คําอธิบายรายวิชา 

 โลกและระบบสุริยะจักรวาล ธรณีแปรสัณฐาน สนามแมเหล็กของโลก คลื่นไหวสะเทือนและ

การเคลื่อนท่ีแบบคลื่น การศึกษาดานแผนดินไหว แรงโนมถวงของโลกและคาความผิดปกติของแรง

โนมถวง การถายเทความรอนภายในโลก การหาคาอายุของโลก โครงสรางภายในของโลก แกนโลก 

เปลือกโลก 

 Earth and solar system, plate tectonics, geomagnetism, seismic wave and 

wave propagation, earthquake seismology, Earth's gravity and gravity anomaly, heat 

transfer within the Earth, geochronology, Earth's internal structure, Earth's core, 

mantle, and lithosphere 

๒.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

 จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห ๓ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห ๐ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานภาคสนามตอสัปดาห - ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง ๖ ชั่วโมง 

 



 มคอ.๓ ๙๕ 
 

 

 ๓.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน

รายบุคคล 

 ๓.๑  ถานักเรียนมีปญหา อาจารยจะจัดเวลาใหคําปรึกษา ๑  ชั่วโมงตอสัปดาห 

 ๓.๒  นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา 

หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

  ๑.๑.๑  มีความซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ 

ขององคกร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม 

จริยธรรมได (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑) 

 ๑.๒  วธิีการสอน 

  ๑.๒.๑  บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ท่ีเก่ียวของกับคุณธรรมจริยธรรม 

  ๑.๒.๒  กําหนดกฎระเบียบท่ีตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน

และการสงงาน 

  ๑.๒.๓  จัดการประชุมชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

  ๑.๒.๔  มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน 

 ๑.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๑.๓.๑  พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาในการเขาเรียน-การสงงาน การ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ 

  ๑.๓.๒  การไมคัดลอกผลงานของผู อ่ืน ความถูกตองในการอางอิงผลงานทาง

วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริง 

๒.  ความรู 

 ๒.๑  ความรูท่ีตองไดรับ 

  ๒.๑.๑  มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีท่ีเปนแกนของ ๔ 

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

หพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของ (ผล

การเรียนรูขอ ๒.๑) 

  ๒.๑.๒  มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกส อยางนอยหนึ่งแขนงวิชา 

ในระดับท่ีสามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพ่ือพัฒนาองคความรูในแขนงวิชาเฉพาะนั้น

ไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒) 



 มคอ.๓ ๙๖ 
 

 ๒.๒  วธิีการสอน 

  ๒.๒.๑  การบรรยายในชั้นเรียน 

  ๒.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพ่ิมเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน 

  ๒.๒.๓  จัดการสัมมนาพิเศษโดยวิทยากรภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือ มี

ประสบการณตรง 

  ๒.๒.๔  สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๒.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๒.๓.๑  การสอบกลางภาคและปลายภาค 

  ๒.๓.๒  ผลงานท่ีไดรับมอบหมาย 

  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 วิจัยท่ีถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๓.๒) 

 ๓.๒  วธิีการสอน 

  ๓.๒.๑  เนนการสอนท่ีกระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น

ตางๆ 

  ๓.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพ่ิมเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน 

  ๓.๒.๓  แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห 

ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยท่ีปรึกษา 

  ๓.๒.๔  สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๓.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๓.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ท้ังในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

  ๓.๓.๒  งานท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๓.๓.๓  การสอบท่ีเนนการคิด-วิเคราะห 

๔.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 



 มคอ.๓ ๙๗ 
 

  ๔.๑.๑  มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน สามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี ท้ังในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนเอง 

และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑) 

 ๔.๒  วธิีการสอน 

  ๔.๒.๑  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการทํางานเปนกลุม และงานท่ีตองมีปฎิ

สัมพันธระหวางบุคคล 

  ๔.๒.๒  จัดกิจกรรมท่ีมีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น 

 ๔.๓  วธิีการประมวลผล 

  ๔.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๔.๓.๒  พฤติกรรมในการทํางานกลุม 

  ๔.๓.๓  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ท้ังในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

๕.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอง

พัฒนา 

  ๕.๑.๑  สามารถประยุกตความรูทางสถิติและคณิตศาสตร เพ่ือการวิเคราะห 

ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑) 

  ๕.๑.๒  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ

ขอมูล การสื่อสารและถายทอดองคความรู ท้ังในเชิงวิชาการ และการนําเสนอตอสาธารณชนท่ัวไป ได

อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๒) 

 ๕.๒  วธิีการสอน 

  ๕.๒.๑ จัดใหมีการนําเสนอในรายวิชา เพ่ือฝกทักษะในการสืบคน เก็บรวมรวบ 

วิเคราะห ประมวลผล และนําเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเหมาะสม 

  ๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ

เขารวมในกิจกรรมตางๆท่ีมุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 ๕.๓  วธิีการประเมิน 

  ๕.๓.๑  การนําเสนอผลงานท่ีไดรับ 

  ๕.๓.๒  ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง 

 

 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 



 มคอ.๓ ๙๘ 
 

 

๑.  แผนการสอน 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอนและ

ส่ือท่ีใช 

อาจารย

ผูสอน บรรยาย ปฎิบัต ิ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

๑-๗ Earth and solar 

system, plate 

tectonics, 

geomagnetism, 

seismic wave 

and wave 

propagation, 

earthquake 

seismology 

๑๘ ๐ ๓๖ Lecture/Practice/Homework อ.ดร.  

สุทธิพงษ        

นอยสกุล 

๘ สอบกลางภาค ๐ ๐ ๐   

๙-๑๕ Earth's gravity 

and gravity 

anomaly, heat 

transfer within 

the Earth, 

geochronology, 

Earth's internal 

structure, 

Earth's core, 

mantle, and 

lithosphere 

๑๘ ๐ ๓๖ Lecture/Practice/Homework อ.ดร.  ภู

วิศ        

อมาตยกุล 

๑๖ สอบปลายภาค ๐ ๐ ๐   

 รวมจํานวน

ช่ัวโมงตลอด

ภาคการศึกษา 

๓๖๓ ๐ ๗๒๖   

 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 



 มคอ.๓ ๙๙ 
 

กิจกรรม

ท่ี 

ผลการเรียนรู* วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวน

ของการ

ประเมินผล 

๑ ๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ สอบกลางภาค และ สอบปลายภาค ๘, ๑๖ ๗๐% 

๒ ๑.๑ พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาใน

การเขาเรียน-การสงงาน การปฏิบัติตาม

กฎระเบียบตางๆ การไมคัดลอกผลงาน

ของผูอ่ืน ความถูกตองในการอางอิง

ผลงานทางวิชาการในรายงาน การ

นําเสนอขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริง 

ตลอดภาค

การศึกษา 

๑๐% 

๓ ๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ ,๔.๑ 

,๕.๑ ,๕.๒ 

พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาใน

การเขาเรียน-การสงงาน การปฏิบัติตาม

กฎระเบียบตางๆ การไมคัดลอกผลงาน

ของผูอ่ืน ความถูกตองในการอางอิง

ผลงานทางวิชาการในรายงาน การ

นําเสนอขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริง 

ตลอดภาค

การศึกษา 

๒๐% 

* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒ 

 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 

 ภาษาไทย 

  - 

 ภาษาอังกฤษ 

  Mary Fowler, 1990, The solid earth, An Introduction to Global 

Geophysics, 2nd edition,ISBN: 9780521893077. 

 

  Lillie R., 1998, Whole Earth Geophysics: An Introductory Textbook for 

Geologists and Geophysicists 1st Edition, ISBN-10: 0134905172. 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 - 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 



 มคอ.๓ ๑๐๐ 
 

 - 

 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ๑.๑  นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน 

 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 เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน  และพัฒนารายวิชา 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ๔.๑  มีคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ

ขอสอบปลายภาค 

 ๔.๒  มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ๕.๑  ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 

ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรียนการสอน 

 ๕.๒  เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้ 

กับปญหาท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารย 

 


