มคอ.๓

๑

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา

วทฟส๕๐๒ กลศาสตรคลาสสิก
SCPY502 Classical Mechanics
๒. จํานวนหนวยกิต
๓(๓-๐-๖) หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ) เปนรายวิชาในหมวดวิชา
บังคับ
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
๑. ศ. ดร. เดวิด จอหน
รูฟโฟโล
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: ruffolo.physics@gmail.com
๔.๒ อาจารยผูสอน
๑. ศ. ดร. เดวิด จอหน
รูฟโฟโล
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: ruffolo.physics@gmail.com
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคตน ชั้นปที่ ๑
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite) ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite) ไมมี
๘. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
-

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
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๒

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

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

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
๓.๑ อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๒ นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
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๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
๑.๑.๑ มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ
ขององคกร ปฏิ บั ติต ามจรรยาบรรณทางวิช าการและวิชาชี พ สามารถจัดการป ญ หาทางคุ ณ ธรรม
จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑)
๑.๒ วิธีการสอน
๑.๒.๑ บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม
๑.๒.๒ กําหนดกฎระเบียบที่ตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน
และการสงงาน
๑.๒.๓ จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
๑.๒.๔ มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๑.๓.๑ พฤติ ก รรมในชั้ น เรีย น การตรงตอเวลาในการเขาเรีย น-การส งงาน การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ
๑.๓.๒ การไม คั ด ลอกผลงานของผู อื่ น ความถู ก ต อ งในการอ า งอิ ง ผลงานทาง
วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่ตองไดรับ
๒.๑.๑ มีความรูและความเขาใจ ในระดับเชี่ยวชาญสูงสุดในเนื้อหาของหลักการ
และทฤษฎีที่เปนแกนของ ๔ แขนงวิชาหลักของสาขาวิชาฟสิกส อันไดแก (๑) กลศาสตรคลาสสิก (๒)
กลศาสตรควอนตัม (๓) อุณหพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และ
คณิตศาสตรที่เกี่ยวของ (ผลการเรียนรูขอ ๒.๑)
๒.๑.๒ มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกส อยางนอยหนึ่งแขนงวิชา
ในระดับที่สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาองคความรูในแขนงวิชาเฉพาะนั้น
ไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒)
๒.๒ วิธีการสอน
๒.๒.๑ การบรรยายในชั้นเรียน
๒.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๒.๒.๓ จั ด การสั ม มนาพิ เศษโดยวิ ท ยากรภายนอกที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญหรื อ มี
ประสบการณตรง

มคอ.๓

๔

๒.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
๒.๓ วิธีการประเมินผล
๒.๓.๑ การสอบกลางภาคและปลายภาค
๒.๓.๒ ผลงานที่ไดรับมอบหมาย
๒.๓.๓ การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
๓. ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก)
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
๓.๑.๑ มีความใฝรู มีความคิดริเริ่ม-สรางสรรค สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน
และสั งเคราะห ความรู ในศาสตรส าขาฟ สิกส ได อยางเปน ระบบและมีเหตุ ผ ล ตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ ๓.๑)
๓.๑.๒ สามารถคิ ด วิเคราะห สั งเคราะห และประยุกตความรู ในศาสตรส าขา
ฟสิกสเฉพาะ เพื่อสรางองคความรูใหม โดยใชกระบวนการวิจัยที่ถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรู
ขอ ๓.๒)
๓.๒ วิธีการสอน
๓.๒.๑ เนนการสอนที่กระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น
ตางๆ
๓.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๓.๒.๓ แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห
ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยที่ปรึกษา
๓.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
๓.๓.๑ พฤติ กรรมการมี สวนรว มในการอภิ ป รายในชั้น เรียน และในการเขารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๓.๓.๒ งานที่ไดรับมอบหมาย
๓.๓.๓ การสอบที่เนนการคิด-วิเคราะห
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
๔.๑.๑ มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธที่ดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ทั้งในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง
และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑)
๔.๒ วิธีการสอน
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๔.๒.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปนกลุม และงานที่ตองมีปฎิ
สัมพันธระหวางบุคคล
๔.๒.๒ จัดกิจกรรมที่มีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น
๔.๓ วิธีการประมวลผล
๔.๓.๑ พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๔.๓.๒ พฤติกรรมในการทํางานกลุม
๔.๓.๓ พฤติ กรรมการมี สวนรว มในการอภิ ป รายในชั้ น เรียน และในการเขารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
พัฒนา
๕.๑.๑ สามารถประยุ ก ตค วามรูท าง สถิติ แ ละคณิ ต ศาสตร เพื่ อ การ วิเคราะห
ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑)
๕.๑.๒ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ
ขอมูล การสื่อสารและถายทอดองคความรูทั้งในเชิงวิชาการ และการนําเสนอตอสาธารณชนทั่วไป ได
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๒)
๕.๒ วิธีการสอน
๕.๒.๑ จั ด ให มีก ารนํ า เสนอในรายวิช า เพื่อ ฝกทั กษะในการสืบ คน เก็บ รวมรวบ
วิเคราะห ประมวลผล และนํ าเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิ ตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม
๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ
เขารวมในกิจกรรมตางๆที่มุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๕.๓ วิธีการประเมิน
๕.๓.๑ การนําเสนอผลงานที่ไดรับ
๕.๓.๒ ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ

จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการ

อาจารยผูสอน
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ที่

๑
๒

๓
๔

๕
๖

๗

๘
๙
๑๐
๑๑

๑๒

๖

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

ศ. ดร. เดวิด จอหน
รูฟโฟโล
ศ. ดร. เดวิด จอหน
รูฟโฟโล

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

๓

๐

๖

บรรยาย

ศ. ดร. เดวิด จอหน
รูฟโฟโล

๓

๐

๖

บรรยาย

ศ. ดร. เดวิด จอหน
รูฟโฟโล

๓

๐

๖

บรรยาย

ศ. ดร. เดวิด จอหน
รูฟโฟโล

๓

๐

๖

ศ. ดร. เดวิด จอหน
รูฟโฟโล

๓

๐

๖

บรรยาย
มอบหมายงาน
และอภิปราย
บรรยาย

๓

๐

๖

บรรยาย

ศ. ดร. เดวิด จอหน
รูฟโฟโล

สอบกลางภาค
ฟงกชันแฮรมิลตัน
และสมการแฮรมิลตัน
ตัวแปรแบบบัญญัติ
ปริภูมิเฟส และ
ตะกราปวซอง
การแปลงแบบบัญญัติ

๐
๓

๐
๐

๐
๖

บรรยาย

ศ. ดร. เดวิด จอหน
รูฟโฟโล

๓

๐

๖

บรรยาย

ศ. ดร. เดวิด จอหน
รูฟโฟโล

๓

๐

๖

บรรยาย

ศ. ดร. เดวิด จอหน
รูฟโฟโล

ศ. ดร. เดวิด จอหน
รูฟโฟโล

มคอ.๓

สัปดาห
ที่

๑๓

๑๔
๑๕

๑๖

หัวขอ

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

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู*
ที่
๑
๒

๓

๗

อาจารยผูสอน

ศ. ดร. เดวิด จอหน
รูฟโฟโล
ศ. ดร. เดวิด จอหน
รูฟโฟโล
ศ. ดร. เดวิด จอหน
รูฟโฟโล

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

สัปดาหที่
ประเมิน

มคอ.๓

๘

* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒

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

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑.๑ นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน
๑.๒ นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
๑.๓ การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
๑.๔ นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผาน social network ของภาควิชาฟสิกส หรือ
ของผูสอน
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
๒.๑ ประเมินจากแบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
๒.๒ ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน

มคอ.๓

๙

หลั งจากผลการประเมิน การสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับ ปรุงการสอน โดยการประชุ มการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนารายวิชา
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
๔.๑ มี คณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ
ขอสอบปลายภาค
๔.๒ มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรียนการสอน
๕.๒ เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้
กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย

มคอ.๓

๑๐

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา

วทฟส๕๐๓ กลศาสตรควอนตัม
SCPY503 Quantum Mechanics
๒. จํานวนหนวยกิต
๓(๓-๐-๖) หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ) เปนรายวิชาในหมวดวิชา
บังคับ
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
๑. รศ.ดร. กิตติวิทย
มาแทน
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
๔.๒ อาจารยผูสอน
๑. รศ.ดร. กิตติวิทย
มาแทน
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคตน ชั้นปที่ ๑
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite) ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite) ไมมี
๘. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
-

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ
๑.๑ เขาใจความเปนมาและความคิดพื้นฐานของกลศาสตรควอนตัม

มคอ.๓

๑๑

๑.๒ วิเคราะหความคิดพื้นฐาน และประยุกตทฤษฎีทางกลศาสตรควอนตัมเพื่อที่จะ
แกปญหาทางกลศาสตรควอนตัมและดานอื่นๆที่เกี่ยวของได
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน

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

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

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา

มคอ.๓

๑๒

๑.๑.๑ มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ
ขององคกร ปฏิ บั ติต ามจรรยาบรรณทางวิช าการและวิชาชี พ สามารถจัดการป ญ หาทางคุ ณ ธรรม
จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑)
๑.๒ วิธีการสอน
๑.๒.๑ บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม
๑.๒.๒ กําหนดกฎระเบียบที่ตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน
และการสงงาน
๑.๒.๓ จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
๑.๒.๔ มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๑.๓.๑ พฤติ ก รรมในชั้ น เรีย น การตรงต อเวลาในการเขาเรีย น-การส งงาน การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ
๑.๓.๒ การไม คั ด ลอกผลงานของผู อื่ น ความถู ก ต อ งในการอ า งอิ ง ผลงานทาง
วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่ตองไดรับ
๒.๑.๑ มีความรูและความเขาใจ ในระดับเชี่ยวชาญสูงสุดในเนื้อหาของหลักการ
และทฤษฎีที่เปนแกนของ ๔ แขนงวิชาหลักของสาขาวิชาฟสิกส อันไดแก (๑) กลศาสตรคลาสสิก (๒)
กลศาสตรควอนตัม (๓) อุณหพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และ
คณิตศาสตรที่เกี่ยวของ (ผลการเรียนรูขอ ๒.๑)
๒.๑.๒ มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกส อยางนอยหนึ่งแขนงวิชา
ในระดับที่สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาองคความรูในแขนงวิชาเฉพาะนั้น
ไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒)
๒.๒ วิธีการสอน
๒.๒.๑ การบรรยายในชั้นเรียน
๒.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๒.๒.๓ จั ด การสั ม มนาพิ เศษโดยวิ ท ยากรภายนอกที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญหรื อ มี
ประสบการณตรง
๒.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
๒.๓ วิธีการประเมินผล
๒.๓.๑ การสอบกลางภาคและปลายภาค

มคอ.๓

๑๓

๒.๓.๒ ผลงานที่ไดรับมอบหมาย
๒.๓.๓ การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
๓. ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก)
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
๓.๑.๑ มีความใฝรู มีความคิดริเริ่ม-สรางสรรค สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน
และสั งเคราะห ความรู ในศาสตรส าขาฟ สิกส ได อยางเปน ระบบและมีเหตุ ผ ล ตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ ๓.๑)
๓.๑.๒ สามารถคิ ด วิเคราะห สั งเคราะห และประยุกตความรู ในศาสตรส าขา
ฟสิกสเฉพาะ เพื่อสรางองคความรูใหม โดยใชกระบวนการวิจัยที่ถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรู
ขอ ๓.๒)
๓.๒ วิธีการสอน
๓.๒.๑ เนนการสอนที่กระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น
ตางๆ
๓.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๓.๒.๓ แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห
ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยที่ปรึกษา
๓.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
๓.๓.๑ พฤติ กรรมการมี สวนรว มในการอภิ ป รายในชั้ น เรียน และในการเขารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๓.๓.๒ งานที่ไดรับมอบหมาย
๓.๓.๓ การสอบที่เนนการคิด-วิเคราะห
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
๔.๑.๑ มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธที่ดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ทั้งในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง
และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑)
๔.๒ วิธีการสอน
๔.๒.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปนกลุม และงานที่ตองมีปฎิ
สัมพันธระหวางบุคคล
๔.๒.๒ จัดกิจกรรมที่มีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น
๔.๓ วิธีการประมวลผล
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๑๔

๔.๓.๑ พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๔.๓.๒ พฤติกรรมในการทํางานกลุม
๔.๓.๓ พฤติ กรรมการมี สวนรว มในการอภิ ป รายในชั้ น เรียน และในการเข ารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
พัฒนา
๕.๑.๑ สามารถประยุ ก ตค วามรูท าง สถิติ แ ละคณิ ต ศาสตร เพื่ อ การ วิเคราะห
ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑)
๕.๑.๒ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ
ขอมูล การสื่อสารและถายทอดองคความรูทั้งในเชิงวิชาการ และการนําเสนอตอสาธารณชนทั่วไป ได
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๒)
๕.๒ วิธีการสอน
๕.๒.๑ จั ด ให มีก ารนํ า เสนอในรายวิช า เพื่อ ฝกทั กษะในการสืบ คน เก็บ รวมรวบ
วิเคราะห ประมวลผล และนํ าเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิ ตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม
๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ
เขารวมในกิจกรรมตางๆที่มุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๕.๓ วิธีการประเมิน
๕.๓.๑ การนําเสนอผลงานที่ไดรับ
๕.๓.๒ ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ
ที่

๑

จํานวนชั่วโมง
กิจกรรมการ
อาจารยผูสอน
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา เรียนการสอน
และสื่อที่ใช
ดวย
ตนเอง
Concepts in Quantum
๓
๐
๖ บรรยาย และ รศ.ดร. กิตติวิทย
Mechanics

มาแทน
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สัปดาห
ที่

หัวขอ

๑๕

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง

Operators,
Measurements and
Observables
Matrix
Representations

๓

๐

๖

๓

๐

๖

Changing
Representation, Wave
Functions in Position
and Momentum
Schrodinger Equation

๓

๐

๖

๓

๐

๖

๖

Heisenberg Picture of
Time Evolution

๓

๐

๖

๗

Symmetry in
Quantum Mechanics

๓

๐

๖

๘
๙

สอบกลางภาค

๐
๓

๐
๐

๐
๖

๑๐

Rotation and Rotation
Operators

๓

๐

๖

๑๑

Addition of Angular
Momentum

๓

๐

๖

๑๓

System of Two Spin๑/๒ Particles

๓

๐

๖

๑๔

Variational and WKB
Methods

๓

๐

๖

๑๕

Perturbation Theory

๓

๐

๖

๒
๓
๔

๕

System with N
Degrees of Freedom

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
และสื่อที่ใช

อาจารยผูสอน

มอบหมายงาน
บรรยาย และ รศ.ดร. กิตติวิทย
มาแทน
มอบหมายงาน
บรรยาย และ
มอบหมายงาน
บรรยาย และ
มอบหมายงาน

รศ.ดร. กิตติวิทย
มาแทน

บรรยาย และ
มอบหมายงาน
บรรยาย และ
มอบหมายงาน
บรรยาย และ
มอบหมายงาน

รศ.ดร. กิตติวิทย
มาแทน

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

รศ.ดร. กิตติวิทย
มาแทน

รศ.ดร. กิตติวิทย
มาแทน

รศ.ดร. กิตติวิทย
มาแทน
รศ.ดร. กิตติวิทย
มาแทน

รศ.ดร. กิตติวิทย
มาแทน
รศ.ดร. กิตติวิทย
มาแทน
รศ.ดร. กิตติวิทย
มาแทน
รศ.ดร. กิตติวิทย
มาแทน
รศ.ดร. กิตติวิทย
มาแทน
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สัปดาห
ที่

หัวขอ

๑๖

Introduction to
Scattering Theory

๑๗

สอบปลายภาค
รวมจํานวนชั่วโมง
ตลอดภาคการศึกษา

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู*
ที่

๑๖

จํานวนชั่วโมง
กิจกรรมการ
อาจารยผูสอน
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา เรียนการสอน
และสื่อที่ใช
ดวย
ตนเอง
๓
๐
๖ บรรยาย และ รศ.ดร. กิตติวิทย
มาแทน
มอบหมายงาน
๐
๐
๐
๑๖๘
๘๔
๐

วิธีการประเมิน

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

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
ภาษาไทย

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

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑.๑ นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน
๑.๒ นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
๑.๓ การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
๑.๔ นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผาน social network ของภาควิชาฟสิกส หรือ
ของผูสอน
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
๒.๑ ประเมินจากแบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
๒.๒ ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน
หลั งจากผลการประเมิน การสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับ ปรุงการสอน โดยการประชุ มการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนารายวิชา
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๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
๔.๑ มี คณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถู กต องของข อสอบกลางภาคและ
ขอสอบปลายภาค
๔.๒ มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรียนการสอน
๕.๒ เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้
กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย
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๑๙

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา

วทฟส๕๐๕ วิธีการทางคณิตศาสตรสําหรับนักฟสิกส
SCPY505 Mathematical Methods For Physicists
๒. จํานวนหนวยกิต
๓(๓-๐-๖) หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ) เปนรายวิชาในหมวดวิชา
เลือก
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
๑. อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: asaizrivera@gmail.com
๔.๒ อาจารยผูสอน
๑. อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: asaizrivera@gmail.com
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคตน ชั้นปที่ ๑
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite) ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite) ไมมี
๘. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
-

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
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๒๐

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

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

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

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
๑.๑.๑ มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ
ขององคกร ปฏิ บั ติต ามจรรยาบรรณทางวิช าการและวิชาชี พ สามารถจัดการป ญ หาทางคุ ณ ธรรม
จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑)
๑.๒ วิธีการสอน
๑.๒.๑ บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม
๑.๒.๒ กําหนดกฎระเบียบที่ตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน
และการสงงาน
๑.๒.๓ จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
๑.๒.๔ มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๑.๓.๑ พฤติ ก รรมในชั้ น เรีย น การตรงต อเวลาในการเขาเรีย น-การส งงาน การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ
๑.๓.๒ การไม คั ด ลอกผลงานของผู อื่ น ความถู ก ต อ งในการอ า งอิ ง ผลงานทาง
วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่ตองไดรับ
๒.๑.๑ มีความรูและความเขาใจ ในระดับเชี่ยวชาญสูงสุดในเนื้อหาของหลักการ
และทฤษฎีที่เปนแกนของ ๔ แขนงวิชาหลักของสาขาวิชาฟสิกส อันไดแก (๑) กลศาสตรคลาสสิก (๒)
กลศาสตรควอนตัม (๓) อุณหพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และ
คณิตศาสตรที่เกี่ยวของ (ผลการเรียนรูขอ ๒.๑)
๒.๑.๒ มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกส อยางนอยหนึ่งแขนงวิชา
ในระดับที่สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาองคความรูในแขนงวิชาเฉพาะนั้น
ไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒)
๒.๒ วิธีการสอน
๒.๒.๑ การบรรยายในชั้นเรียน
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๒.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๒.๒.๓ จั ด การสั ม มนาพิ เศษโดยวิ ท ยากรภายนอกที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญหรื อ มี
ประสบการณตรง
๒.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
๒.๓ วิธีการประเมินผล
๒.๓.๑ การสอบกลางภาคและปลายภาค
๒.๓.๒ ผลงานที่ไดรับมอบหมาย
๒.๓.๓ การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
๓. ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก)
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
๓.๑.๑ มีความใฝรู มีความคิดริเริ่ม-สรางสรรค สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน
และสั งเคราะห ความรู ในศาสตรส าขาฟ สิกส ได อยางเปน ระบบและมีเหตุ ผ ล ตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ ๓.๑)
๓.๑.๒ สามารถคิ ด วิเคราะห สั งเคราะห และประยุกตความรู ในศาสตรส าขา
ฟสิกสเฉพาะ เพื่อสรางองคความรูใหม โดยใชกระบวนการวิจัยที่ถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรู
ขอ ๓.๒)
๓.๒ วิธีการสอน
๓.๒.๑ เนนการสอนที่กระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น
ตางๆ
๓.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๓.๒.๓ แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห
ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยที่ปรึกษา
๓.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
๓.๓.๑ พฤติ กรรมการมี สวนรว มในการอภิ ป รายในชั้ น เรียน และในการเขารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๓.๓.๒ งานที่ไดรับมอบหมาย
๓.๓.๓ การสอบที่เนนการคิด-วิเคราะห
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
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๔.๑.๑ มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธที่ดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ทั้งในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง
และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑)
๔.๒ วิธีการสอน
๔.๒.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปนกลุม และงานที่ตองมีปฎิ
สัมพันธระหวางบุคคล
๔.๒.๒ จัดกิจกรรมที่มีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น
๔.๓ วิธีการประมวลผล
๔.๓.๑ พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๔.๓.๒ พฤติกรรมในการทํางานกลุม
๔.๓.๓ พฤติ กรรมการมี สวนรว มในการอภิ ป รายในชั้ น เรียน และในการเขารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
พัฒนา
๕.๑.๑ สามารถประยุ ก ตค วามรูท าง สถิติ แ ละคณิ ต ศาสตร เพื่ อ การ วิเคราะห
ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑)
๕.๑.๒ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ
ขอมูล การสื่อสารและถายทอดองคความรูทั้งในเชิงวิชาการ และการนําเสนอตอสาธารณชนทั่วไป ได
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๒)
๕.๒ วิธีการสอน
๕.๒.๑ จั ด ให มีก ารนํ า เสนอในรายวิช า เพื่อ ฝกทั กษะในการสืบ คน เก็บ รวมรวบ
วิเคราะห ประมวลผล และนํ าเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิ ตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม
๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ
เขารวมในกิจกรรมตางๆที่มุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๕.๓ วิธีการประเมิน
๕.๓.๑ การนําเสนอผลงานที่ไดรับ
๕.๓.๒ ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
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๑. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ
ที่

๑

๒

๓

๔

๕

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

๒๔

อาจารยผูสอน

อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา

อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา

อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา

อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา

อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา
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สัปดาห
ที่

๖

๗

๘
๙

๑๐

หัวขอ

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

๒๕

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
และสื่อที่ใช

อาจารยผูสอน

แบบฝกหัดใน
หองเรียน/
การบาน

๓

๐

๖

๓

๐

๖

๐
๓

๐
๐

๐
๖

๓

๐

๖

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

อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา

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

อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา

อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา

อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา

มคอ.๓

สัปดาห
ที่

หัวขอ

๒๖

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง

๑๑

ฟงกชันพิเศษ เบสเซล
ฟงกชั่น แกมมา
ฟงกชั่น สูตรของ
สเตอรลิ่ง

๓

๐

๖

๑๒

ฟงกชันพิเศษ (ตอ)

๓

๐

๖

๑๓

สมการเชิงอนุพันธ
แบบสามัญ

๓

๐

๖

๑๔

สมการเชิงอนุพันธยอย

๓

๐

๖

๑๕

สมการชนิดไมเอกพันธ
พรอมดวยวิธีการที่ใช
ฟงกชันของกรีน
ฟงกชันพิเศษ
เทคนิคตัวดําเนินการ
ในกลศาสตรควอนตัม

๓

๐

๖

๓

๐

๖

๑๖

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

อาจารยผูสอน

อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา

อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา

อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา

อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา

อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา

อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา

มคอ.๓

สัปดาห
ที่

หัวขอ

๒๗

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
และสื่อที่ใช

อาจารยผูสอน

หองเรียน/
การบาน
๑๗

สอบปลายภาค
รวมจํานวนชั่วโมง
ตลอดภาคการศึกษา

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู*
ที่

๐
๑๒๙

๐
๐

๐
๒๕๘

วิธีการประเมิน

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล
๑
๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ การสอบกลางภาคและปลายภาค
๘ และ ๑๗
๗๐%
๒
๑.๑
พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาใน ตลอดภาค
๑๐%
การเขาเรียน-การสงงาน การปฏิบัติตาม การศึกษา
กฎระเบียบตางๆ การไมคัดลอกผลงาน
ของผูอื่น ความถูกตองในการอางอิง
ผลงานทางวิชาการในรายงาน
การ
นําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
๓
๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ ,๔.๑ ผลงานที่ไดรับมอบหมาย การนําเสนอ ๓, ๕, ๑๐,
๒๐%
,๕.๑ ,๕.๒
ผลงาน พฤติกรรมการมีสวนรวมในการ ๑๑, ๑๓
ทํางานกลุม การอภิปรายในชั้นเรียน และ ๑๕
กิจกรรมตางๆ และความเหมาะสมใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก

สัปดาหที่
ประเมิน

มคอ.๓

๒๘

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

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑.๑ นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน

มคอ.๓

๒๙

๑.๒ นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
๑.๓ การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
๑.๔ นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผาน social network ของภาควิชาฟสิกส หรือ
ของผูสอน
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
๒.๑ ประเมินจากแบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
๒.๒ ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน
หลั งจากผลการประเมิน การสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับ ปรุงการสอน โดยการประชุ มการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนารายวิชา
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
๔.๑ มี คณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ
ขอสอบปลายภาค
๔.๒ มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรียนการสอน
๕.๒ เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้
กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย

มคอ.๓

๓๐

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา

วทฟส๕๐๘ ฟสิกสรวมสมัย
SCPY508 Contemporary Physics
๒. จํานวนหนวยกิต
๓(๓-๐-๖) หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ) เปนรายวิชาในหมวดวิชา
บังคับ
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
๑. ผศ.ดร. พิเชษฐ
กิจธารา
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: phichet.kit@mahidol.ac.th
๔.๒ อาจารยผูสอน
๑. ผศ.ดร. พิเชษฐ
กิจธารา
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: phichet.kit@mahidol.ac.th
๒. ผศ.ดร. ชรินทร
โหมดชัง
๓. อ.ดร. ภูวิศ
อมาตยกุล
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: puwis.ama@mahidol.ac.th
๔. อ.ดร. สุทธิพงษ
นอยสกุล
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: sutthipong.noi@mahidol.ac.th
๕. อ.ดร. สุรพงษ
อยูมา
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: suraphong.yum@mahidol.ac.th

มคอ.๓

๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคตน ชั้นปที่ ๑
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite) ไมมี
๗. รายวิชาทีต่ องเรียนพรอมกัน(Co-requisite) ไมมี
๘. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

๓๑

-

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ
๑.๑ เขาใจหัวขอตาง ๆ ของการวิจัยพัฒนาฟสิกสรวมสมัย
๑.๒ สามารถอธิบายและวิจารณในหัวขอตาง ๆ ของการวิจัยพัฒนาฟสิกสรวมสมัย
๑.๓ ตระหนักถึงแนวโนมในหัวขอตาง ๆ ของการวิจัยพัฒนาฟสิกสรวมสมัย
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
หั ว ข อ ร ว มสมั ย ในงานวิ จั ย ทางฟ สิ ก ส ส าขาต างๆ ทั ศ นศาสตร ชั้ น สู ง ฟ สิ ก ส ด าราศาสตร
ชีวฟสิกส ฟสิกสเชิงคํานวณ ฟสิกสของสสารควบแนน การจําลองทางคณิตศาสตรของระบบฟสิกสไม
เชิงเสน การจําลองโมเลกุล
Contemporary topics in various fields of physics research; advanced optics,
astrophysics, biophysics, computational physics, condensed matter physics,
mathematical modeling of non-linear physical systems, molecular modeling
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห
๓
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห
๐
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการ
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง
๖
ชั่วโมง

มคอ.๓

๓๒

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
๓.๑ อาจารยใหคําปรึกษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๒ อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล
๓.๓ นักศึกษาสามารถนัดวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูข องนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
๑.๑.๑ มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ
ขององคกร ปฏิ บั ติต ามจรรยาบรรณทางวิช าการและวิชาชี พ สามารถจัดการป ญ หาทางคุ ณ ธรรม
จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑)
๑.๒ วิธีการสอน
๑.๒.๑ บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม
๑.๒.๒ กําหนดกฎระเบียบที่ตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน
และการสงงาน
๑.๒.๓ จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
๑.๒.๔ มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๑.๓.๑ พฤติ ก รรมในชั้ น เรีย น การตรงต อเวลาในการเขาเรีย น-การส งงาน การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ
๑.๓.๒ การไม คั ด ลอกผลงานของผู อื่ น ความถู ก ต อ งในการอ า งอิ ง ผลงานทาง
วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่ตองไดรับ
๒.๑.๑ มีความรูและความเขาใจ ในระดับเชี่ยวชาญสูงสุดในเนื้อหาของหลักการ
และทฤษฎีที่เปนแกนของ ๔ แขนงวิชาหลักของสาขาวิชาฟสิกส อันไดแก (๑) กลศาสตรคลาสสิก (๒)
กลศาสตรควอนตัม (๓) อุณหพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และ
คณิตศาสตรที่เกี่ยวของ (ผลการเรียนรูขอ ๒.๑)
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๒.๑.๒ มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกส อยางนอยหนึ่งแขนงวิชา
ในระดับที่สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาองคความรูในแขนงวิชาเฉพาะนั้น
ไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒)
๒.๒ วิธีการสอน
๒.๒.๑ การบรรยายในชั้นเรียน
๒.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๒.๒.๓ จั ด การสั ม มนาพิ เศษโดยวิ ท ยากรภายนอกที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญหรื อ มี
ประสบการณตรง
๒.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
๒.๓ วิธีการประเมินผล
๒.๓.๑ การสอบกลางภาคและปลายภาค
๒.๓.๒ ผลงานที่ไดรับมอบหมาย
๒.๓.๓ การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
๓. ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก)
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
๓.๑.๑ มีความใฝรู มีความคิดริเริ่ม-สรางสรรค สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน
และสั งเคราะห ความรู ในศาสตรส าขาฟ สิกส ได อยางเปน ระบบและมีเหตุ ผ ล ตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ ๓.๑)
๓.๑.๒ สามารถคิ ด วิเคราะห สั งเคราะห และประยุกตความรู ในศาสตรส าขา
ฟสิกสเฉพาะ เพื่อสรางองคความรูใหม โดยใชกระบวนการวิจัยที่ถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรู
ขอ ๓.๒)
๓.๒ วิธีการสอน
๓.๒.๑ เนนการสอนที่กระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น
ตางๆ
๓.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๓.๒.๓ แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห
ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยที่ปรึกษา
๓.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
๓.๓.๑ พฤติ กรรมการมี สวนรว มในการอภิ ป รายในชั้ น เรียน และในการเขารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
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๓.๓.๒ งานที่ไดรับมอบหมาย
๓.๓.๓ การสอบที่เนนการคิด-วิเคราะห
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
๔.๑.๑ มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธที่ดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ทั้งในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง
และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑)
๔.๒ วิธีการสอน
๔.๒.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปนกลุม และงานที่ตองมีปฎิ
สัมพันธระหวางบุคคล
๔.๒.๒ จัดกิจกรรมที่มีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น
๔.๓ วิธีการประมวลผล
๔.๓.๑ พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๔.๓.๒ พฤติกรรมในการทํางานกลุม
๔.๓.๓ พฤติ กรรมการมี สวนรว มในการอภิ ป รายในชั้ น เรียน และในการเขารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
พัฒนา
๕.๑.๑ สามารถประยุ ก ตค วามรูท าง สถิติ แ ละคณิ ต ศาสตร เพื่ อ การ วิเคราะห
ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑)
๕.๑.๒ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ
ขอมูล การสื่อสารและถายทอดองคความรูทั้งในเชิงวิชาการ และการนําเสนอตอสาธารณชนทั่วไป ได
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๒)
๕.๒ วิธีการสอน
๕.๒.๑ จั ด ให มีก ารนํ าเสนอในรายวิช า เพื่อ ฝกทั กษะในการสืบ คน เก็บ รวมรวบ
วิเคราะห ประมวลผล และนํ าเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิ ตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม
๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ
เขารวมในกิจกรรมตางๆที่มุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๕.๓ วิธีการประเมิน
๕.๓.๑ การนําเสนอผลงานที่ไดรับ

มคอ.๓

๓๕

๕.๓.๒ ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ
ที่

๑

๒-๓

๔
๕

Guidance &
Introduction to
Biological and
Medical Physics
Contemporary
Research in
Biological and
Medical Physics
Guidance &
Introduction to
Astronomy
Galactic
Astronomy

จํานวนชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนการสอนและ อาจารย
สื่อที่ใช
ผูสอน
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง
ผศ.ดร.
๓
๐
๖ Lecture
ชรินทร
โหมดชัง

๖

๐

๑๒

Lecture/Practice/Homework ผศ.ดร.

๓

๐

๖

Lecture/Practice

๓

๐

๖

Lecture/Reading

ชรินทร
โหมดชัง

๖

Exoplanets

๓

๐

๖

Lecture

๗
๘

Midterm exam

๐
๓

๐
๐

๐
๖

Lecture / Reading

๓

๐

๖

Lecture /Homework

๓

๐

๖

Lecture

๙
๑๐

Seismic waves
and Earth's
interior
Mechanics of
Earthquake and
Faulting
Electromagnetic

อ.ดร. สุ
รพงษ
อยูมา
อ.ดร. สุ
รพงษ
อยูมา
ผศ.ดร.
พิเชษฐ
กิจธารา
อ.ดร.
สุทธิพงษ
นอยสกุล
อ.ดร.
สุทธิพงษ
นอยสกุล
อ.ดร. ภู
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สัปดาห
ที่

หัวขอ

๓๖

จํานวนชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนการสอนและ อาจารย
สื่อที่ใช
ผูสอน
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง

Induction in the
Earth

๑๑

Electromagnetic
exploration and
modeling

๓

๐

๖

Lecture/Homework

๑๒

Density
Functional
Theory (DFT)
and band
structure
Gravitational
Waves & Black
hole Imaging
Final Exam

๓

๐

๖

Lecture

๓

๐

๖

Lecture/Homework

๐
๑๖๕

๐
๐

๐

๑๓
๑๔

รวมจํานวน
ชั่วโมงตลอด
ภาคการศึกษา

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู*
ที่
๑
๒

๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒
๑.๑

วิศ
อมาตย
กุล
อ.ดร. ภู
วิศ
อมาตย
กุล
ผศ.ดร.
พิเชษฐ
กิจธารา

ผศ.ดร.
พิเชษฐ
กิจธารา

๓๓๐

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

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

๗ ,๑๔
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล
๑๐%
๑๐%

มคอ.๓

กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู*

วิธีการประเมิน

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

๓๗

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล

ตลอดภาค
การศึกษา

๘๐%

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
Physical Review A, B, C, D, E
Physical Review Letters
Journal of Applied Physics
Applied Physics Letters
Review of Modern Physics
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
-

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑.๑ นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน
๑.๒ นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา

มคอ.๓

๓๘

๑.๓ การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
๑.๔ นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผาน social network ของภาควิชาฟสิกส หรือ
ของผูสอน
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
๒.๑ ประเมินจากแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
๒.๒ ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน
หลั งจากผลการประเมิน การสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับ ปรุงการสอน โดยการประชุ มการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนารายวิชา
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
๔.๑ มี คณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ
ขอสอบปลายภาค
๔.๒ มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรียนการสอน
๕.๒ เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้
กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา

วทฟส๕๒๑ ฟสิกสของสารกึ่งตัวนํา
SCPY521 Physics of Semiconductor
๒. จํานวนหนวยกิต
๓(๓-๐-๖) หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ) เปนรายวิชาในหมวดวิชา
เลือก
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
๑. อ.ดร. กริษณุ
ทิวากรศศิธร
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: kritsanu.tiv@mahidol.ac.th
๔.๒ อาจารยผูสอน
๑. อ.ดร. กริษณุ
ทิวากรศศิธร
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: kritsanu.tiv@mahidol.ac.th
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคตน ชั้นปที่ ๑
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite) Solid State Physics, Electromagnetism,
Quantum Physics
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite) ไมมี
๘. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
-

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
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๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ
๑.๑ เขาใจความเปนมาของโครงสรางพลังงานของสารกึ่งตัวนํา และบอกถึงความแตกตาง
ของโครงสรางการจัดเรียงตัวอะตอมในสารกึ่งตัวนํา
๑.๒ นําเอาความรูพื้นฐานทางกลศาสาตรควอนตัมมาหาผลเฉลยสมการโชรดิงเจอรสําหรับ
อิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่อยูในศักยไฟฟาที่เปนคาบ (periodic potential) ในสารกึ่งตัวนํา
๑.๓ คํานวณหาความหนาแนนของจํานวนพาหะที่ไดจากการโดปลงในสารกึ่งตัวนําและ
อธิบายถึงผลดังกลาวตอการเปลี่ยนแปลงความกวางของระดับพลังงานตองหาม (energy gap) และ
อุณหภูมิ
๑.๔ อธิบายจลศาสตรและพลศาสตรของอิเล็กตรอนและโฮลตอสนามไฟฟาและ
สนามแมเหล็กในสารกึ่งตัวนํา
๑.๕ วิเคราะหคุณสมบัติการขนสงและคุณสมบัติทางแสงของพาหะในสารกึ่งตัวนํา
๑.๖ เขาใจระบบสารกึ่งตัวนําสมัยใหมที่นําไปสูการพัฒนาทางดานนาโนเทคโนโลยี
๑.๗ ประยุกตแนวความคิดที่ไดจากขอ ๑.๑ – ๑.๕ มาใชในพิจารณาอุปกรณสารกึ่งตัวนํา
เชน p-n junctions เลเซอร หรือ อุปกรณเปลงแสง ในสารกึ่งตัวนํา
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
โครงสรางแถบพลังงานของวัสดุกึ่งตัวนํา ทฤษฎีการขนสง ทฤษฎีของการแพร การดูดกลืน
และการเปลงรังสี สภาพนําไฟฟาเชิงแสง ผลของโฟโตโวลตาอิก สมบัติเชิงแมเหล็ก-แสง
Band structure of semiconductor, transport theory, diffusion theory,
absorption and emission of radiation, opto-electrical conductivity, photovoltaic
effect, magneto-optical properties
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห
๓
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห
๐
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการ
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง
๖
ชั่วโมง
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๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
๓.๑ อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๒ อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล ๓ ชั่วโมงตอสัปดาห
๓.๓ นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
๑.๑.๑ มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ
ขององคกร ปฏิ บั ติต ามจรรยาบรรณทางวิช าการและวิชาชี พ สามารถจัดการป ญ หาทางคุ ณ ธรรม
จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑)
๑.๒ วิธีการสอน
๑.๒.๑ บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม
๑.๒.๒ กําหนดกฎระเบียบที่ตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน
และการสงงาน
๑.๒.๓ จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
๑.๒.๔ มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๑.๓.๑ พฤติ ก รรมในชั้ น เรีย น การตรงต อเวลาในการเขาเรีย น-การส งงาน การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ
๑.๓.๒ การไม คั ด ลอกผลงานของผู อื่ น ความถู ก ต อ งในการอ า งอิ ง ผลงานทาง
วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่ตองไดรับ
๒.๑.๑ มีความรูและความเขาใจ ในระดับเชี่ยวชาญสูงสุดในเนื้อหาของหลักการ
และทฤษฎีที่เปนแกนของ ๔ แขนงวิชาหลักของสาขาวิชาฟสิกส อันไดแก (๑) กลศาสตรคลาสสิก (๒)
กลศาสตรควอนตัม (๓) อุณหพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และ
คณิตศาสตรที่เกี่ยวของ (ผลการเรียนรูขอ ๒.๑)
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๒.๑.๒ มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกส อยางนอยหนึ่งแขนงวิชา
ในระดับที่สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาองคความรูในแขนงวิชาเฉพาะนั้น
ไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒)
๒.๒ วิธีการสอน
๒.๒.๑ การบรรยายในชั้นเรียน
๒.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๒.๒.๓ จั ด การสั ม มนาพิ เศษโดยวิ ท ยากรภายนอกที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญหรื อ มี
ประสบการณตรง
๒.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
๒.๓ วิธีการประเมินผล
๒.๓.๑ การสอบกลางภาคและปลายภาค
๒.๓.๒ ผลงานที่ไดรับมอบหมาย
๒.๓.๓ การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
๓. ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก)
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
๓.๑.๑ มีความใฝรู มีความคิดริเริ่ม-สรางสรรค สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน
และสั งเคราะห ความรู ในศาสตรส าขาฟ สิกส ได อยางเปน ระบบและมีเหตุ ผ ล ตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ ๓.๑)
๓.๑.๒ สามารถคิ ด วิเคราะห สั งเคราะห และประยุกตความรู ในศาสตรส าขา
ฟสิกสเฉพาะ เพื่อสรางองคความรูใหม โดยใชกระบวนการวิจัยที่ถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรู
ขอ ๓.๒)
๓.๒ วิธีการสอน
๓.๒.๑ เนนการสอนที่กระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น
ตางๆ
๓.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๓.๒.๓ แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห
ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยที่ปรึกษา
๓.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
๓.๓.๑ พฤติ กรรมการมี สวนรว มในการอภิ ป รายในชั้ น เรียน และในการเขารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
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๓.๓.๒ งานที่ไดรับมอบหมาย
๓.๓.๓ การสอบที่เนนการคิด-วิเคราะห
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
๔.๑.๑ มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธที่ดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ทั้งในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง
และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑)
๔.๒ วิธีการสอน
๔.๒.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปนกลุม และงานที่ตองมีปฎิ
สัมพันธระหวางบุคคล
๔.๒.๒ จัดกิจกรรมที่มีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น
๔.๓ วิธีการประมวลผล
๔.๓.๑ พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๔.๓.๒ พฤติกรรมในการทํางานกลุม
๔.๓.๓ พฤติ กรรมการมี สวนรว มในการอภิ ป รายในชั้ น เรียน และในการเขารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
พัฒนา
๕.๑.๑ สามารถประยุ ก ตค วามรูท าง สถิติ แ ละคณิ ต ศาสตร เพื่ อ การ วิเคราะห
ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑)
๕.๑.๒ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ
ขอมูล การสื่อสารและถายทอดองคความรูทั้งในเชิงวิชาการ และการนําเสนอตอสาธารณชนทั่วไป ได
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๒)
๕.๒ วิธีการสอน
๕.๒.๑ จั ด ให มีก ารนํ าเสนอในรายวิช า เพื่อ ฝกทั กษะในการสืบ คน เก็บ รวมรวบ
วิเคราะห ประมวลผล และนํ าเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิ ตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม
๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ
เขารวมในกิจกรรมตางๆที่มุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๕.๓ วิธีการประเมิน
๕.๓.๑ การนําเสนอผลงานที่ไดรับ
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๔๔

๕.๓.๒ ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ
ที่

๑-๒

Basic characteristics
of semiconductors

๓-๕

Electronic energy
bands

๖-๗

Kinematics and
dynamics of electrons
and holes
Doping in
semiconductors

๘

จํานวนชั่วโมง
กิจกรรมการ
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา เรียนการสอน
และสื่อที่ใช
ดวย
ตนเอง
๖
๐
๑๒ บรรยาย และ
มอบหมายงาน
๙
๐
๑๘ บรรยาย และ
มอบหมายงาน
๖
๐
๑๒ บรรยาย
๓

๐

๖

๑๐ สอบกลางภาค
๑๑-๑๒ Transport properties

๐
๖

๐
๐

๐
๑๒

๑๓-๑๔ Optical properties in

๖

๐

๑๒

๑๕

p-n junctions and
semiconductor lasers

๓

๐

๖

๑๖

Semiconductor
nanostructures

๓

๐

๖

in semiconductors

semiconductors

อาจารยผูสอน

อ.ดร.
กริษณุ
ทิวากรศศิธร
อ.ดร.
กริษณุ
ทิวากรศศิธร
อ.ดร.
กริษณุ
ทิวากรศศิธร

กริษณุ
บรรยาย และ อ.ดร.
ทิวากรศศิธร
มอบหมายงาน

บรรยาย
กรณีศึกษา
มอบหมายงาน
บรรยาย
กรณีศึกษา
มอบหมายงาน
บรรยาย
การสืบคนขอมูล
ผาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
บรรยาย
กรณีศึกษา

อ.ดร.
กริษณุ
ทิวากรศศิธร
อ.ดร.
กริษณุ
ทิวากรศศิธร
อ.ดร.
กริษณุ
ทิวากรศศิธร

อ.ดร.
กริษณุ
ทิวากรศศิธร
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สัปดาห
ที่

หัวขอ

๔๕

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
และสื่อที่ใช

อาจารยผูสอน

การสืบคนขอมูล
ผาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑๗

สอบปลายภาค
รวมจํานวนชั่วโมง
ตลอดภาคการศึกษา

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู*
ที่
๑
๒

๐
๒๐๗

๐
๐

๐
๔๑๔

วิธีการประเมิน

๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒
๑.๑

สัปดาหที่
ประเมิน

การสอบกลางภาคและปลายภาค
๑๐, ๑๗
พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาใน ตลอดภาค
การเขาเรียน-การสงงาน การปฏิบัติตาม การศึกษา
กฎระเบียบตางๆ การไมคัดลอกผลงาน
ของผูอื่น ความถูกตองในการอางอิง
ผลงานทางวิชาการในรายงาน
การ
นําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
๓
๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ ,๔.๑ ผลงานที่ไดรับมอบหมาย การนําเสนอ ๑-๕. ๘-๙
,๕.๑ ,๕.๒
ผลงาน พฤติกรรมการมีสวนรวมในการ และ ๑๑-๑๖
ทํางานกลุม การอภิปรายในชั้นเรียน
กิจกรรมตางๆ และความเหมาะสมใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล
๖๕%
๑๕%

๒๐%

มคอ.๓

๔๖

๑. ตําราและเอกสารหลัก
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
Balkanski, M., and Wallis, R. F. Semiconductor Physics and
Applications. Oxford University Press, 2000.
Hamaguchi, Chihiro, Basic Semiconductor Physics, 3rd edition, Springer,
2017. Yu, Peter Y.; Cardona, Manuel, Fundamentals of Semiconductors: Physics and
Materials Properties, Springer 2010.
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
Sze, S.M. Physics of Semiconductor Devices. 3rd ed. Wiley-Interscience, 2006.
Neil W. Ashcroft and David Mermin N. Solid State Physics. College Edition,
Saunders College Publishing, 1976.
John H. Davies. The Physics of low-dimensional semiconductors, Cambridge
University Press, 1998.
Gregory S. Rohrer. Structure and Bonding in Crystalline Materials, Cambridge
University Press, 2001.
Grundmann, Marius, The Physics of Semiconductors: An Introduction including
Devices and Nanaphysics, Springer, 2006.
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
M.S. Skolnick and D.J. Mowbray, Self-Assembled Semiconductor quantum
Dots: Fundamental Physics and Device Applications, Annu. Rev. Mater. Res. 34, 181–
218 (2004).
Oana Malis, Claire Gmachl, Deborah L. Sivco et al., The Quantum Cascade
Laser: A Versatile High-Power Semiconductor Laser for Mid-Infrared Applications, Bell
Labs Technical Journal 10(3), 199–214 (2005).
Jung-Chul Lee et al., Synthesis of hybrid solar cells using CdS nanowire array
grown on conductive glass Substrates, Electrochemistry Communications 11, 231–234
(2009).
http://newsroom.intel.com/activity
http://www.computerhistory.org/revolution/digital-logic/12/273
http://www.alcatel-lucent.com/wps/portal/belllabs

มคอ.๓

๔๗

หมวดที่ 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 ประเมินจากแบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
๒.๒ ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน
หลั งจากผลการประเมิน การสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับ ปรุงการสอน โดยการประชุ มการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนารายวิชา
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
๔.๑ มี คณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ
ขอสอบปลายภาค
๔.๒ มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรียนการสอน
๕.๒ เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้
กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย

มคอ.๓

๔๘

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา

วทฟส๕๙๘ สัมมนาในวิชาฟสิกส ๓
SCPY598 Seminar in Physics Iii
๒. จํานวนหนวยกิต
๑(๑-๐-๒) หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ) เปนรายวิชาในหมวดวิชา
บังคับ
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
๑. อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: asaizrivera@gmail.com
๔.๒ อาจารยผูสอน
๑. อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: asaizrivera@gmail.com
๒. อ.ดร. กริษณุ
ทิวากรศศิธร
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: kritsanu.tiv@mahidol.ac.th
๓. รศ.ดร. กิตติวิทย
มาแทน
๔. ผศ.ดร. สุจินต
สุวรรณะ
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคตนและภาคปลาย ชั้นปที่ ๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite) ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite) ไมมี
๘. สถานที่เรียน

มคอ.๓

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

๔๙

-

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ
๑.๑ สามารถคนควาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหัวขอที่จะใหสัมมนาไดครบถวน
๑.๒ เขาใจงานที่นําเสนออยางครบถวนและถองแท
๑.๓ สามารถนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบที่ผูฟงเขาใจไดงาย
๑.๔ สามารถรับฟงและทําความเขาเนื้อหาในสัมมนา และสามารถตั้งคําถามไดเมื่อไมเขาใจ
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
หัวขอวิจัยที่กําลังเปนที่สนใจในดานฟสิกส การคนควาเอกสารทางวิชาการอยางซื่อสัตยและ
ไมเอนเอียง การรับฟงผูอื่นอยางเคารพ
Current research topics in physics, unbiased and honest literature reviews,
respectfully listening to critics
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
จํานวนชัว่ โมงบรรยายตอสัปดาห
๑
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห
๐
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานภาคสนามตอสัปดาห
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง
๒
ชั่วโมง

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
๓.๑ ถานักเรียนมีปญหา อาจารยจะจัดเวลาใหคําปรึกษา ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห
๓.๒ นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

มคอ.๓

๕๐

๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
๑.๑.๑ มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ
ขององคกร ปฏิ บั ติต ามจรรยาบรรณทางวิช าการและวิชาชี พ สามารถจัดการป ญ หาทางคุ ณ ธรรม
จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑)
๑.๒ วิธีการสอน
๑.๒.๑ บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม
๑.๒.๒ กําหนดกฎระเบียบที่ตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน
และการสงงาน
๑.๒.๓ จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
๑.๒.๔ มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๑.๓.๑ พฤติ ก รรมในชั้ น เรีย น การตรงต อเวลาในการเขาเรีย น-การส งงาน การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ
๑.๓.๒ การไม คั ด ลอกผลงานของผู อื่ น ความถู ก ต อ งในการอ า งอิ ง ผลงานทาง
วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่ตองไดรับ
๒.๑.๑ มีความรูและความเขาใจ ในระดับเชี่ยวชาญสูงสุดในเนื้อหาของหลักการ
และทฤษฎีที่เปนแกนของ ๔ แขนงวิชาหลักของสาขาวิชาฟสิกส อันไดแก (๑) กลศาสตรคลาสสิก (๒)
กลศาสตรควอนตัม (๓) อุณหพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และ
คณิตศาสตรที่เกี่ยวของ (ผลการเรียนรูขอ ๒.๑)
๒.๑.๒ มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกส อยางนอยหนึ่งแขนงวิชา
ในระดับที่สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาองคความรูในแขนงวิชาเฉพาะนั้น
ไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒)
๒.๒ วิธีการสอน
๒.๒.๑ การบรรยายในชั้นเรียน
๒.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๒.๒.๓ จั ด การสั ม มนาพิ เศษโดยวิ ท ยากรภายนอกที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญหรื อ มี
ประสบการณตรง

มคอ.๓

๕๑

๒.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
๒.๓ วิธีการประเมินผล
๒.๓.๑ ผลงานที่ไดรับมอบหมาย
๒.๓.๒ การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
๓. ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก)
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
๓.๑.๑ มีความใฝรู มีความคิดริเริ่ม-สรางสรรค สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน
และสั งเคราะห ความรู ในศาสตรส าขาฟ สิกส ได อยางเปน ระบบและมีเหตุ ผ ล ตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ ๓.๑)
๓.๑.๒ สามารถคิ ด วิเคราะห สั งเคราะห และประยุกตความรู ในศาสตรส าขา
ฟสิกสเฉพาะ เพื่อสรางองคความรูใหม โดยใชกระบวนการวิจัยที่ถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรู
ขอ ๓.๒)
๓.๒ วิธีการสอน
๓.๒.๑ เนนการสอนที่กระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น
ตางๆ
๓.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๓.๒.๓ แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห
ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยที่ปรึกษา
๓.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
๓.๓.๑ พฤติ กรรมการมีส วนรว มในการอภิ ป รายในชั้ น เรียน และในการเข ารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๓.๓.๒ งานที่ไดรับมอบหมาย
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
๔.๑.๑ มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธที่ดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ทั้งในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง
และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑)
๔.๒ วิธีการสอน
๔.๒.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปนกลุม และงานที่ตองมีปฎิ
สัมพันธระหวางบุคคล

มคอ.๓

๕๒

๔.๒.๒ จัดกิจกรรมที่มีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น
๔.๓ วิธีการประมวลผล
๔.๓.๑ พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๔.๓.๒ พฤติ กรรมการมี สวนรว มในการอภิ ป รายในชั้น เรียน และในการเขารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
พัฒนา
๕.๑.๑ สามารถประยุ ก ตค วามรูท าง สถิติ แ ละคณิ ต ศาสตร เพื่ อ การ วิเคราะห
ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑)
๕.๑.๒ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ
ขอมูล การสื่อสารและถายทอดองคความรูทั้งในเชิงวิชาการ และการนําเสนอตอสาธารณชนทั่วไป ได
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๒)
๕.๒ วิธีการสอน
๕.๒.๑ จัดใหมีรายวิชาสัมมนา เพื่อฝกทักษะในการสืบคน เก็บรวมรวบ วิเคราะห
ประมวลผล และนําเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม
๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ
เขารวมในกิจกรรมตางๆที่มุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๕.๓ วิธีการประเมิน
๕.๓.๑ การนําเสนอผลงานที่ไดรับการมอบหมายในชั้นเรียน
๕.๓.๒ การนําเสนอสัมมนา
๕.๓.๓ ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ

จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการ

อาจารยผูสอน

มคอ.๓

ที่

๑

การเสนอผลงานวิจัย

๒

สัมมนาพิเศษ

๓-๑๕ ใหนักศึกษาสัมมนา

รวมจํานวนชั่วโมง
ตลอดภาคการศึกษา
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู*
ที่

๕๓

บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา เรียนการสอน
ดวย
และสื่อที่ใช
ตนเอง
๑
๐
๒ บรรยาย
กรณีศึกษา การ
สืบคนขอมูลผาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑

๐

๒

ฟงบรรยาย
กรณีศึกษา

๑๓

๐

๒๖

การสัมมนาและ
การนําเสนอ
ผลงานของ
นักศึกษา

๒๖๔

๐

๔๘๑

วิธีการประเมิน

อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา, อ.ดร.
กริษณุ
ทิวากรศศิธร, อ.
ดร.
สุรพงษ
อยูมา, ผศ.ดร. สุ
จินต
สุ
วรรณะ
อ.ดร.
กริษณุ
ทิวากรศศิธร, รศ.
ดร.
กิตติวิทย
มาแทน,
อ.ดร.
อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา, ผศ.
ดร. สุจินต
สุ
วรรณะ
อ.ดร.
กริษณุ
ทิวากรศศิธร, รศ.
ดร.
กิตติวิทย
มาแทน,
อ.ดร.
อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา, ผศ.
ดร. สุจินต
สุ
วรรณะ

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล

มคอ.๓

กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู*

วิธีการประเมิน

๑

๑.๑ ,๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ การนําเสนอสัมมนา
ผลงานที่ไดรับ
,๔.๑ ,๕.๑ ,๕.๒
มอบหมาย การไมคัดลอกผลงานของ
ผูอื่น ความถูกตองในการอางอิงผลงาน
ทางวิชาการในรายงาน การนําเสนอ
ขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริงและความ
เหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒
๑.๑ ,๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ พฤติกรรมการมีสวนรวมในการทํางาน
,๔.๑ ,๕.๑ ,๕.๒
กลุม การอภิปรายในชั้นเรียน กิจกรรม
ตางๆ พฤติกรรมในชั้นเรียน และในการ
เขารวมสัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และ
ผูนําเสนอ การตรงตอเวลาในการเขา
เรียน-การสงงาน
การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบตางๆ
* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒

๕๔

สัปดาหที่
ประเมิน
๓-๑๕

ตลอดภาค
การศึกษา

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
www.sciencedirect.com
www.scopus.com

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล
๙๐%

๑๐%
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๕๕

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑.๑ นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน
๑.๒ นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
๑.๓ การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
๑.๔ นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผาน social network ของภาควิชาฟสิกส หรือ
ของผูสอน
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
๒.๑ ประเมินจากแบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
๒.๒ ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน
หลั งจากผลการประเมิน การสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับ ปรุงการสอน โดยการประชุ มการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนารายวิชา
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
๔.๑ มี คณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ
ขอสอบปลายภาค
๔.๒ มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรียนการสอน
๕.๒ เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้
กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย

มคอ.๓

๕๖

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา

วทฟส๕๙๙ สัมมนาในวิชาฟสิกส ๔
SCPY599 Seminar in Physics Iv
๒. จํานวนหนวยกิต
๑(๑-๐-๒) หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ) เปนรายวิชาในหมวดวิชา
บังคับ
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
๑. อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: asaizrivera@gmail.com
๔.๒ อาจารยผูสอน
๑. อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: asaizrivera@gmail.com
๒. อ.ดร. กริษณุ
ทิวากรศศิธร
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: kritsanu.tiv@mahidol.ac.th
๓. รศ.ดร. กิตติวิทย
มาแทน
๔. ผศ.ดร. สุจินต
สุวรรณะ
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคตนและภาคปลาย ชั้นปที่ ๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite) SCPY๕๙๘
SEMINAR IN PHYSICS III
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite) ไมมี
๘. สถานที่เรียน

มคอ.๓

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

๕๗

-

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ
๑.๑ สามารถคนควาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหัวขอที่จะใหสัมมนาไดครบถวน
๑.๒ เขาใจงานที่นําเสนออยางครบถวนและถองแท
๑.๓ สามารถนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบที่ผูฟงเขาใจไดงาย
๑.๔ สามารถรับฟงและทําความเขาเนื้อหาในสัมมนา และสามารถตั้งคําถามไดเมื่อไมเขาใจ
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
หัวขอฟสิกสที่นักศึกษากําลังทําวิจัย การเขียนเคาโครงงานวิจัย จรรยาบรรณทางวิชาการ
Physics topics related to the students' own research, research proposal
writing, academic ethics
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห
๑
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห
๐
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานภาคสนามตอสัปดาห
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง
๒
ชั่วโมง

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
๓.๑ ถานักเรียนมีปญหา อาจารยจะจัดเวลาใหคําปรึกษา ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห
๓.๒ นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
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๕๘

๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
๑.๑.๑ มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ
ขององคกร ปฏิ บั ติต ามจรรยาบรรณทางวิช าการและวิชาชี พ สามารถจัดการป ญ หาทางคุ ณ ธรรม
จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑)
๑.๒ วิธีการสอน
๑.๒.๑ บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม
๑.๒.๒ กําหนดกฎระเบียบที่ตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน
และการสงงาน
๑.๒.๓ จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
๑.๒.๔ มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๑.๓.๑ พฤติ ก รรมในชั้ น เรีย น การตรงต อเวลาในการเขาเรีย น-การส งงาน การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ
๑.๓.๒ การไม คั ด ลอกผลงานของผู อื่ น ความถู ก ต อ งในการอ า งอิ ง ผลงานทาง
วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่ตองไดรับ
๒.๑.๑ มีความรูและความเขาใจ ในระดับเชี่ยวชาญสูงสุดในเนื้อหาของหลักการ
และทฤษฎีที่เปนแกนของ ๔ แขนงวิชาหลักของสาขาวิชาฟสิกส อันไดแก (๑) กลศาสตรคลาสสิก (๒)
กลศาสตรควอนตัม (๓) อุณหพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และ
คณิตศาสตรที่เกี่ยวของ (ผลการเรียนรูขอ ๒.๑)
๒.๑.๒ มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกส อยางนอยหนึ่งแขนงวิชา
ในระดับที่สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาองคความรูในแขนงวิชาเฉพาะนั้น
ไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒)
๒.๒ วิธีการสอน
๒.๒.๑ การบรรยายในชั้นเรียน
๒.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๒.๒.๓ จั ด การสั ม มนาพิ เศษโดยวิ ท ยากรภายนอกที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญหรื อ มี
ประสบการณตรง
๒.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
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๕๙

๒.๓ วิธีการประเมินผล
๒.๓.๑ ผลงานที่ไดรับมอบหมาย
๒.๓.๒ การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
๓. ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก)
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
๓.๑.๑ มีความใฝรู มีความคิดริเริ่ม-สรางสรรค สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน
และสั งเคราะห ความรู ในศาสตรส าขาฟ สิกส ได อยางเปน ระบบและมีเหตุ ผ ล ตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ ๓.๑)
๓.๑.๒ สามารถคิ ด วิเคราะห สั งเคราะห และประยุกตความรู ในศาสตรส าขา
ฟสิกสเฉพาะ เพื่อสรางองคความรูใหม โดยใชกระบวนการวิจัยที่ถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรู
ขอ ๓.๒)
๓.๒ วิธีการสอน
๓.๒.๑ เนนการสอนที่กระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น
ตางๆ
๓.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๓.๒.๓ แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห
ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยที่ปรึกษา
๓.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
๓.๓.๑ พฤติ กรรมการมี สวนรว มในการอภิ ป รายในชั้ น เรียน และในการเขารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๓.๓.๒ งานที่ไดรับมอบหมาย
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
๔.๑.๑ มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธที่ดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ทั้งในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง
และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑)
๔.๒ วิธีการสอน
๔.๒.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปนกลุม และงานที่ตองมีปฎิ
สัมพันธระหวางบุคคล
๔.๒.๒ จัดกิจกรรมที่มีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น
๔.๓ วิธีการประมวลผล
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๖๐

๔.๓.๑ พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๔.๓.๒ พฤติ กรรมการมี สวนรว มในการอภิ ป รายในชั้ น เรียน และในการเข ารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
พัฒนา
๕.๑.๑ สามารถประยุ ก ตค วามรูท าง สถิติ แ ละคณิ ต ศาสตร เพื่ อ การ วิเคราะห
ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑)
๕.๑.๒ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ
ขอมูล การสื่อสารและถายทอดองคความรูทั้งในเชิงวิชาการ และการนําเสนอตอสาธารณชนทั่วไป ได
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๒)
๕.๒ วิธีการสอน
๕.๒.๑ จัดใหมีรายวิชาสัมมนา เพื่อฝกทักษะในการสืบคน เก็บรวมรวบ วิเคราะห
ประมวลผล และนําเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม
๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ
เขารวมในกิจกรรมตางๆที่มุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๕.๓ วิธีการประเมิน
๕.๓.๑ การนําเสนอผลงานที่ไดรับการมอบหมายในชั้นเรียน
๕.๓.๒ การนําเสนอสัมมนา
๕.๓.๓ ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ
ที่

๑

การเสนอผลงานวิจัย

จํานวนชั่วโมง
กิจกรรมการ
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา เรียนการสอน
และสื่อที่ใช
ดวย
ตนเอง
๑
๐
๒ บรรยาย

อาจารยผูสอน

อ.ดร.
กริษณุ
ทิวากรศศิธร, รศ.
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สัปดาห
ที่

๒

หัวขอ

สัมมนาพิเศษ

๓-๑๕ ใหนักศึกษาสัมมนา

รวมจํานวนชั่วโมง
ตลอดภาคการศึกษา
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู*
ที่
๑

๖๑

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
และสื่อที่ใช

อาจารยผูสอน

กรณีศึกษา การ
สืบคนขอมูลผาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ดร.
กิตติวิทย
มาแทน,
อ.ดร.
อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา, ผศ.
ดร. สุจินต
สุ
วรรณะ
อ.ดร.
กริษณุ
ทิวากรศศิธร, รศ.
ดร.
กิตติวิทย
มาแทน,
อ.ดร.
อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา, ผศ.
ดร. สุจินต
สุ
วรรณะ
อ.ดร.
กริษณุ
ทิวากรศศิธร, รศ.
ดร.
กิตติวิทย
มาแทน,
อ.ดร.
อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา, ผศ.
ดร. สุจินต
สุ
วรรณะ

๑

๐

๒

ฟงบรรยาย
กรณีศึกษา

๑๓

๐

๒๖

การสัมมนาและ
การนําเสนอ
ผลงานของ
นักศึกษา

๒๗๙

๐

๕๑๑

วิธีการประเมิน

๑.๑ ,๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ การนําเสนอสัมมนา

ผลงานที่ไดรับ

สัปดาหที่
ประเมิน
๓-๑๕

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล
๙๐%
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กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู*

วิธีการประเมิน

มอบหมาย การไมคัดลอกผลงานของ
ผูอื่น ความถูกตองในการอางอิงผลงาน
ทางวิชาการในรายงาน การนําเสนอ
ขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริงและความ
เหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒
๑.๑ ,๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ พฤติกรรมการมีสวนรวมในการทํางาน
,๔.๑ ,๕.๑ ,๕.๒
กลุม การอภิปรายในชั้นเรียน กิจกรรม
ตางๆ พฤติกรรมในชั้นเรียน และในการ
เขารวมสัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และ
ผูนําเสนอ การตรงตอเวลาในการเขา
เรียน-การสงงาน
การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบตางๆ
* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒

๖๒

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล

ตลอดภาค
การศึกษา

๑๐%

,๔.๑ ,๕.๑ ,๕.๒

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
www.sciencedirect.com
www.scopus.com

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
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๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑.๑ นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน
๑.๒ นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
๑.๓ การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
๑.๔ นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผาน social network ของภาควิชาฟสิกส หรือ
ของผูสอน
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
๒.๑ ประเมินจากแบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
๒.๒ ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน
หลั งจากผลการประเมิน การสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับ ปรุงการสอน โดยการประชุ มการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนารายวิชา
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
๔.๑ มี คณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของข อสอบกลางภาคและ
ขอสอบปลายภาค
๔.๒ มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรียนการสอน
๕.๒ เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้
กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา

วทฟส๖๐๐ สัมมนาในวิชาฟสิกส ๕
SCPY600 Seminar in Physics V
๒. จํานวนหนวยกิต
๑(๑-๐-๒) หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ) เปนรายวิชาในหมวดวิชา
บังคับ
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
๑. อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: asaizrivera@gmail.com
๔.๒ อาจารยผูสอน
๑. อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: asaizrivera@gmail.com
๒. อ.ดร. กริษณุ
ทิวากรศศิธร
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: kritsanu.tiv@mahidol.ac.th
๓. รศ.ดร. กิตติวิทย
มาแทน
๔. ผศ.ดร. สุจินต
สุวรรณะ
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคตนและภาคปลาย ชั้นปที่ ๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite) SCPY๕๙๘ SEMINAR IN PHYSICS III, SCPY
๕๙๙ SEMINAR IN PHYSICS IV
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite) ไมมี
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๘. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

๖๕

-

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ
๑.๑ สามารถคนควาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหัวขอที่จะใหสัมมนาไดครบถวน
๑.๒ เขาใจงานที่นําเสนออยางครบถวนและถองแท
๑.๓ สามารถนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบที่ผูฟงเขาใจไดงาย
๑.๔ สามารถรับฟงและทําความเขาเนื้อหาในสัมมนา และสามารถตั้งคําถามไดเมื่อไมเขาใจ
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
หัวขอฟสิกสที่นักศึกษากําลังทําวิจัย การวิเคราะห การตีความ และการนําเสนอผลงานวิจัย
อยางซื่อสัตย
Physics topics related to the students' own research; faithful analysis,
interpretation, and presentation of research work
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห
๑
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห
๐
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานภาคสนามตอสัปดาห
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง
๒
ชั่วโมง

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
๓.๑ ถานักเรียนมีปญหา อาจารยจะจัดเวลาใหคําปรึกษา ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห
๓.๒ นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
๑.๑.๑ มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ
ขององคกร ปฏิ บั ติต ามจรรยาบรรณทางวิช าการและวิชาชี พ สามารถจัดการป ญ หาทางคุ ณ ธรรม
จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑)
๑.๒ วิธีการสอน
๑.๒.๑ บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม
๑.๒.๒ กําหนดกฎระเบียบที่ตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน
และการสงงาน
๑.๒.๓ จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
๑.๒.๔ มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๑.๓.๑ พฤติ ก รรมในชั้ น เรีย น การตรงต อเวลาในการเขาเรีย น-การส งงาน การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ
๑.๓.๒ การไม คั ด ลอกผลงานของผู อื่ น ความถู ก ต อ งในการอ า งอิ ง ผลงานทาง
วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่ตองไดรับ
๒.๑.๑ มีความรูและความเขาใจ ในระดับเชี่ยวชาญสูงสุดในเนื้อหาของหลักการ
และทฤษฎีที่เปนแกนของ ๔ แขนงวิชาหลักของสาขาวิชาฟสิกส อันไดแก (๑) กลศาสตรคลาสสิก (๒)
กลศาสตรควอนตัม (๓) อุณหพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และ
คณิตศาสตรที่เกี่ยวของ (ผลการเรียนรูขอ ๒.๑)
๒.๑.๒ มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกส อยางนอยหนึ่งแขนงวิชา
ในระดับที่สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาองคความรูในแขนงวิชาเฉพาะนั้น
ไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒)
๒.๒ วิธีการสอน
๒.๒.๑ การบรรยายในชั้นเรียน
๒.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๒.๒.๓ จั ด การสั ม มนาพิ เศษโดยวิ ท ยากรภายนอกที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญหรื อ มี
ประสบการณตรง
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๒.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
๒.๓ วิธีการประเมินผล
๒.๓.๑ ผลงานที่ไดรับมอบหมาย
๒.๓.๒ การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
๓. ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก)
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
๓.๑.๑ มีความใฝรู มีความคิดริเริ่ม-สรางสรรค สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน
และสั งเคราะห ความรู ในศาสตรส าขาฟ สิกส ได อยางเปน ระบบและมีเหตุ ผ ล ตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ ๓.๑)
๓.๑.๒ สามารถคิ ด วิเคราะห สั งเคราะห และประยุกตความรู ในศาสตรส าขา
ฟสิกสเฉพาะ เพื่อสรางองคความรูใหม โดยใชกระบวนการวิจัยที่ถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรู
ขอ ๓.๒)
๓.๒ วิธีการสอน
๓.๒.๑ เนนการสอนที่กระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น
ตางๆ
๓.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๓.๒.๓ แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห
ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยที่ปรึกษา
๓.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
๓.๓.๑ พฤติ กรรมการมีส วนรว มในการอภิ ป รายในชั้ น เรียน และในการเข ารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๓.๓.๒ งานที่ไดรับมอบหมาย
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
๔.๑.๑ มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธที่ดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ทั้งในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง
และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑)
๔.๒ วิธีการสอน
๔.๒.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปนกลุม และงานที่ตองมีปฎิ
สัมพันธระหวางบุคคล
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๔.๒.๒ จัดกิจกรรมที่มีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น
๔.๓ วิธีการประมวลผล
๔.๓.๑ พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๔.๓.๒ พฤติ กรรมการมี สวนรว มในการอภิ ป รายในชั้น เรียน และในการเขารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
พัฒนา
๕.๑.๑ สามารถประยุ ก ตค วามรูท าง สถิติ แ ละคณิ ต ศาสตร เพื่ อ การ วิเคราะห
ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑)
๕.๑.๒ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ
ขอมูล การสื่อสารและถายทอดองคความรูทั้งในเชิงวิชาการ และการนําเสนอตอสาธารณชนทั่วไป ได
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๒)
๕.๒ วิธีการสอน
๕.๒.๑ จัดใหมีรายวิชาสัมมนา เพื่อฝกทักษะในการสืบคน เก็บรวมรวบ วิเคราะห
ประมวลผล และนําเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม
๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ
เขารวมในกิจกรรมตางๆที่มุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๕.๓ วิธีการประเมิน
๕.๓.๑ การนําเสนอผลงานที่ไดรับการมอบหมายในชั้นเรียน
๕.๓.๒ การนําเสนอสัมมนา
๕.๓.๓ ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ

จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการ

อาจารยผูสอน

มคอ.๓

ที่

๑

การเสนอผลงานวิจัย

๒

สัมมนาพิเศษ

๓-๑๕ ใหนักศึกษาสัมมนา

รวมจํานวนชั่วโมง
ตลอดภาคการศึกษา
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู*
ที่

๖๙

บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา เรียนการสอน
ดวย
และสื่อที่ใช
ตนเอง
๑
๐
๒ บรรยาย
กรณีศึกษา การ
สืบคนขอมูลผาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑

๐

๒

ฟงบรรยาย
กรณีศึกษา

๑๓

๐

๑๖

การสัมมนาและ
การนําเสนอ
ผลงานของ
นักศึกษา

๒๙๔

๐

๕๓๑

วิธีการประเมิน

อ.ดร.
กริษณุ
ทิวากรศศิธร, รศ.
ดร.
กิตติวิทย
มาแทน,
อ.ดร.
อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา, ผศ.
ดร. สุจินต
สุ
วรรณะ
อ.ดร.
กริษณุ
ทิวากรศศิธร, รศ.
ดร.
กิตติวิทย
มาแทน,
อ.ดร.
อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา, ผศ.
ดร. สุจินต
สุ
วรรณะ
อ.ดร.
กริษณุ
ทิวากรศศิธร, รศ.
ดร.
กิตติวิทย
มาแทน,
อ.ดร.
อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา, ผศ.
ดร. สุจินต
สุ
วรรณะ

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล

มคอ.๓

กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู*

วิธีการประเมิน

๑

๑.๑ ,๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ การนําเสนอสัมมนา
ผลงานที่ไดรับ
,๔.๑ ,๕.๑ ,๕.๒
มอบหมาย การไมคัดลอกผลงานของ
ผูอื่น ความถูกตองในการอางอิงผลงาน
ทางวิชาการในรายงาน การนําเสนอ
ขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริงและความ
เหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒
๑.๑ ,๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ พฤติกรรมการมีสวนรวมในการทํางาน
,๔.๑ ,๕.๑ ,๕.๒
กลุม การอภิปรายในชั้นเรียน กิจกรรม
ตางๆ พฤติกรรมในชั้นเรียน และในการ
เขารวมสัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และ
ผูนําเสนอ การตรงตอเวลาในการเขา
เรียน-การสงงาน
การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบตางๆ
* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒

๗๐

สัปดาหที่
ประเมิน
๓-๑๕

ตลอดภาค
การศึกษา

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
www.sciencedirect.com
www.scopus.com

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล
๙๐%

๑๐%
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๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑.๑ นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน
๑.๒ นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
๑.๓ การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
๑.๔ นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผาน social network ของภาควิชาฟสิกส หรือ
ของผูสอน
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
๒.๑ ประเมินจากแบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
๒.๒ ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน
หลั งจากผลการประเมิน การสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับ ปรุงการสอน โดยการประชุมการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนารายวิชา
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
๔.๑ มี คณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ
ขอสอบปลายภาค
๔.๒ มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรียนการสอน
๕.๒ เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้
กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย

มคอ.๓
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา

วทฟส๖๔๒ เทคนิคการเลี้ยวเบน
SCPY642 Diffraction Techniques
๒. จํานวนหนวยกิต
๓(๓-๐-๖) หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ) เปนรายวิชาในหมวดวิชา
เลือก
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
๑. รศ.ดร. กิตติวิทย
มาแทน
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
๔.๒ อาจารยผูสอน
๑. รศ.ดร. กิตติวิทย
มาแทน
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคปลาย ชั้นปที่ ๑
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite) ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite) ไมมี
๘. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
-

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ

มคอ.๓
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๑.๑ วิเคราะหโครงสรางแบบซ้ํา แลตติซจริงและ แลตติซสวนกลับ เงื่อนไขของแบรกก กลุม
ความสมมาตร
๑.๒ วิเคราะหหลักการวิเคราะหโครงสรางผลึกดวยวิธีเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ พารามิเตอรที่
กระทบตอความเขมของรังสีเอ็กซที่เลี้ยวเบน และ การประยุกตใช
๑.๓ วิเคราะหโครงสรางเชิงผิว และการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน
๑.๔ วิเคราะหแฟกเตอรโครงสรางแมเหล็ก การกระเจิงของอิเล็กตรอนที่มุมนอยๆ และการ
เลี้ยวเบนของนิวตรอน
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
ธรรมชาติของโครงสรางแบบซ้ํา สมมาตรของแลตติซ กลุมปริภูมิ ทฤษฏีการเลี้ยวเบน และ
แลตติซสวนกลับ แฟกเตอรโครงสราง แฟกเตอรฟอรมอะตอม แฟกเตอรฟอรมแมเหล็ก เทคนิคการ
เลี้ยวเบนแบบตาง ๆ การใชความสมมาตรเพื่อวิเคราะหโครงสราง หลักการวิเคราะหโครงสรางผลึก
ดวยวิธีเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ การเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซแนวเกือบขนานผิว การวิเคราะหโครงสรางผิวดวย
การเลี้ยวเบนอิเล็กตรอน การกระเจิงนิวตรอนที่มุมเล็กๆ การตรวจวิเคราะหวัสดุออนและสมบัติทาง
แมเหล็กดวยการเลี้ยวเบนนิวตรอนและการกระเจิงของนิวตรอนแบบไมยืดหยุน
Nature of periodic structure, symmetry of lattices, space group, diffraction
theory and reciprocal lattice, structure factor, atomic form factor, magnetic form
factor, various diffraction techniques, the use of symmetry in structure determination,
principles of crystal structure analysis by X-ray diffraction methods, glancing incident
XRD, surface structure analysis with electron diffraction, small angle neutron
scattering, characterizations of soft matter and magnetic properties with neutron
diffraction and inelastic neutron scattering
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห
๓
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห
๐
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานภาคสนามตอสัปดาห
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง
๖
ชั่วโมง
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๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
๓.๑ อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๒ อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล ๓ ชั่วโมงตอสัปดาห
๓.๓ นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
๑.๑.๑ มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ
ขององคกร ปฏิ บั ติต ามจรรยาบรรณทางวิช าการและวิชาชี พ สามารถจัดการป ญ หาทางคุ ณ ธรรม
จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑)
๑.๒ วิธีการสอน
๑.๒.๑ บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม
๑.๒.๒ กําหนดกฎระเบียบที่ตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน
และการสงงาน
๑.๒.๓ จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
๑.๒.๔ มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๑.๓.๑ พฤติ ก รรมในชั้ น เรีย น การตรงต อเวลาในการเขาเรีย น-การส งงาน การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ
๑.๓.๒ การไม คั ด ลอกผลงานของผู อื่ น ความถู ก ต อ งในการอ า งอิ ง ผลงานทาง
วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่ตองไดรับ
๒.๑.๑ มีความรูและความเขาใจ ในระดับเชี่ยวชาญสูงสุดในเนื้อหาของหลักการ
และทฤษฎีที่เปนแกนของ ๔ แขนงวิชาหลักของสาขาวิชาฟสิกส อันไดแก (๑) กลศาสตรคลาสสิก (๒)
กลศาสตรควอนตัม (๓) อุณหพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และ
คณิตศาสตรที่เกี่ยวของ (ผลการเรียนรูขอ ๒.๑)
๒.๑.๒ มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกส อยางนอยหนึ่งแขนงวิชา
ในระดับที่สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาองคความรูในแขนงวิชาเฉพาะนั้น
ไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒)
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๒.๒ วิธีการสอน
๒.๒.๑ การบรรยายในชั้นเรียน
๒.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๒.๒.๓ จั ด การสั ม มนาพิ เศษโดยวิ ท ยากรภายนอกที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญหรื อ มี
ประสบการณตรง
๒.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
๒.๓ วิธีการประเมินผล
๒.๓.๑ การสอบกลางภาคและปลายภาค
๒.๓.๒ ผลงานที่ไดรับมอบหมาย
๒.๓.๓ การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
๓. ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก)
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
๓.๑.๑ มีความใฝรู มีความคิดริเริ่ม-สรางสรรค สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน
และสั งเคราะห ความรู ในศาสตรส าขาฟ สิกส ได อยางเปน ระบบและมีเหตุ ผ ล ตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ ๓.๑)
๓.๑.๒ สามารถคิ ด วิเคราะห สั งเคราะห และประยุกตความรู ในศาสตร ส าขา
ฟสิกสเฉพาะ เพื่อสรางองคความรูใหม โดยใชกระบวนการวิจัยที่ถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรู
ขอ ๓.๒)
๓.๒ วิธีการสอน
๓.๒.๑ เนนการสอนที่กระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น
ตางๆ
๓.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๓.๒.๓ แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห
ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยที่ปรึกษา
๓.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
๓.๓.๑ พฤติ กรรมการมี สวนรว มในการอภิ ป รายในชั้ น เรียน และในการเขารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๓.๓.๒ งานที่ไดรับมอบหมาย
๓.๓.๓ การสอบที่เนนการคิด-วิเคราะห
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
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๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
๔.๑.๑ มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธที่ดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ทั้งในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง
และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑)
๔.๒ วิธีการสอน
๔.๒.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปนกลุม และงานที่ตองมีปฎิ
สัมพันธระหวางบุคคล
๔.๒.๒ จัดกิจกรรมที่มีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น
๔.๓ วิธีการประมวลผล
๔.๓.๑ พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๔.๓.๒ พฤติกรรมในการทํางานกลุม
๔.๓.๓ พฤติ กรรมการมี สวนรว มในการอภิ ป รายในชั้ น เรียน และในการเขารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
พัฒนา
๕.๑.๑ สามารถประยุ ก ตค วามรูท าง สถิติ แ ละคณิ ต ศาสตร เพื่ อ การ วิเคราะห
ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑)
๕.๑.๒ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ
ขอมูล การสื่อสารและถายทอดองคความรูทั้งในเชิงวิชาการ และการนําเสนอตอสาธารณชนทั่วไป ได
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๒)
๕.๒ วิธีการสอน
๕.๒.๑ จั ด ให มีก ารนํ า เสนอในรายวิช า เพื่อ ฝกทั กษะในการสืบ คน เก็บ รวมรวบ
วิเคราะห ประมวลผล และนํ าเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิ ตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม
๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ
เขารวมในกิจกรรมตางๆที่มุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๕.๓ วิธีการประเมิน
๕.๓.๑ การนําเสนอผลงานที่ไดรับ
๕.๓.๒ ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง
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หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ
ที่

จํานวนชั่วโมง
กิจกรรมการ
อาจารยผูสอน
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา เรียนการสอน
และสื่อที่ใช
ดวย
ตนเอง
รศ.ดร. กิตติวิทย
๓
๐
๖ บรรยาย
กรณีศึกษา การ มาแทน
สืบคนขอมูลผาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑

ทบทวนทฤษฎีการ
เลี้ยวเบน

๒

ทบทวนเครื่องมือการ
เลี้ยวเบน

๓

๐

๖

๓-๕

โครงสรางผลึก และ
แลตติชสวนกลับ
โครงสรางผลึก และ
การเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ

๙

๐

๑๘

๑๒

๐

๒๔

๑๐-๑๒ โครงสรางผิว และ การ
เลี้ยวเบนอิเล็กตรอน

๙

๐

๑๘

๑๓-๑๕ การเลี้ยวเบนนิวตรอน
และ การกระเจิง
นิวตรอนที่มุมนอยๆ

๙

๐

๑๘

๐

๐

๐

๖-๙

๑๖

สอบปลายภาค

รศ.ดร. กิตติวิทย
บรรยาย
กรณีศึกษา และ มาแทน
การอภิปรายกลุม
รศ.ดร. กิตติวิทย
บรรยาย
มาแทน

บรรยาย
กรณีศึกษา และ
มอบหมายงาน
บรรยาย
กรณีศึกษา การ
สืบคนขอมูลผาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

รศ.ดร. กิตติวิทย
มาแทน

บรรยาย
กรณีศึกษา
อภิปรายกลุม

รศ.ดร. กิตติวิทย
มาแทน

รศ.ดร. กิตติวิทย
มาแทน
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สัปดาห
ที่

หัวขอ

รวมจํานวนชั่วโมง
ตลอดภาคการศึกษา
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู*
ที่

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง
๖๒๑
๓๓๙
๐

๗๘

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
และสื่อที่ใช

วิธีการประเมิน

๑

๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๒ ,๓.๓ ,๔.๑ ผลสอบปลายภาค
,๕.๑
๒
๑.๒ ,๑.๓
พฤติกรรมในชั้นเรียนและการเขาฟง
บรรยาย วิธีถามตอบ เวลาในการเขา
หองเรียน และเวลาในการสงงาน
๓
๑.๓ ,๒.๓ ,๒.๔ ,๒.๕ ,๓.๑ การมีสวนรวมในงานกลุม พฤติกรรม
,๓.๔ ,๔.๒ ,๔.๓ ,๔.๔ , การทํางาน การอภิปราย การนําเสนอ
๕.๒ ,๕.๓ ,๕.๔
ผลงาน และผลงานที่ไดรับมอบหมาย
* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒

อาจารยผูสอน

สัปดาหที่
ประเมิน
๑๖

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล
๗๐%

ตลอดภาค
การศึกษา

๑๐%

๒ และ ๖๑๕

๒๐%

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
B.D. Cullity and S.R. Stock, Elements of X-ray Diffraction, Prentice Hall,
2001.
C. Kittel, Introduction of Solid State Physics, 8th edition, John-Wiley &
sons, 2005.
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E. N. Kaufmann, Characterization of Materials, John Wiley & Sons, Inc.
(US), 2003.
C. Richards Brundle, C. A. Evans Jr and S. Wilson, Editors Encyclopedia
of Materials Characterization Vol I and II, Butterworth-Heinemann, 1992.
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
-

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑.๑ นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน
๑.๒ นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
๑.๓ การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
๑.๔ นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผาน social network ของภาควิชาฟสิกส หรือ
ของผูสอน
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
๒.๑ ประเมินจากแบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
๒.๒ ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน
หลั งจากผลการประเมิน การสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับ ปรุงการสอน โดยการประชุ มการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนารายวิชา
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
๔.๑ มี คณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ
ขอสอบปลายภาค
๔.๒ มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรียนการสอน
๕.๒ เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้
กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา

วทฟส๖๗๐ ทฤษฎียอนกลับและการประยุกต
SCPY670 Inverse Theory and Applications
๒. จํานวนหนวยกิต
๓(๓-๐-๖) หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ) เปนรายวิชาในหมวดวิชา
เลือก
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
๑. อ.ดร. ชัยวุฒิ
บุญญศิริวัฒน
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: chaiwoot@gmail.com
๔.๒ อาจารยผูสอน
๑. อ.ดร. ชัยวุฒิ
บุญญศิริวัฒน
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: chaiwoot@gmail.com
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคตน ชั้นปที่ ๒
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite) ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite) ไมมี
๘. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
-

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
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๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ
๑.๑ มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีของทฤษฎียอนกลับและการ
ประยุกต อันไดแก บทนําเกี่ยวกับปญหายอนกลับ ตัวอยางปญหายอนกลับ การแยกคาเอกฐาน วิธีเร
กูลาไรเซชัน วิธีเลือกคา พารามิเตอรเรกูลาไรเซชัน วิธีการหาคาเหมาะที่สุด วิธีผูกพัน ปญหายอนกลับ
แบบไมเชิงเสน การยอนกลับแบบเบยเซียน
๑.๒ สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาองคความรูในแขนงทฤษฎี
ยอนกลับและการประยุกตไดดวยตนเอง
๑.๓ สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะหความรูในแขนงทฤษฎียอนกลับและ
การประยุกต ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
บทนําเกี่ยวกับปญหายอนกลับ, ตัวอยางปญหายอนกลับ, การแยกคาเอกฐาน วิธีเรกูลาไรเซ
ชัน,วิธีเลือกคาพารามิเตอรเรกูลาไรเซชัน, วิธีการหาคาเหมาะที่สุด, วิธีผูกพัน, ปญหายอนกลับแบบไม
เชิงเสน, การยอนกลับแบบเบยเซียน
Introduction to inverse theory, examples of inverse problems, singular value
decomposition (SVD), regularization methods (truncated SVD, Tikhonov regularization,
smoothness constraint), methods for choosing of regularization parameters (L-curve,
discrepancy principle, generalized cross validation), optimization methods (steepest
descend method, conjugate gradient method, Newton's method, quasi-Newton
method), adjoint method, nonlinear inverse problem, Bayesian inversion
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห
๓
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห
๐
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานภาคสนามตอสัปดาห
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง
๖
ชั่วโมง
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๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
๓.๑ อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๒ อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล ๓ ชั่วโมงตอสัปดาห
๓.๓ นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
๑.๑.๑ มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ
ขององคกร ปฏิ บั ติต ามจรรยาบรรณทางวิช าการและวิชาชี พ สามารถจัดการป ญ หาทางคุ ณ ธรรม
จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑)
๑.๒ วิธีการสอน
๑.๒.๑ บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม
๑.๒.๒ กําหนดกฎระเบียบที่ตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน
และการสงงาน
๑.๒.๓ จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
๑.๒.๔ มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๑.๓.๑ พฤติ ก รรมในชั้ น เรีย น การตรงต อเวลาในการเขาเรีย น-การส งงาน การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ
๑.๓.๒ การไม คั ด ลอกผลงานของผู อื่ น ความถู ก ต อ งในการอ า งอิ ง ผลงานทาง
วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่ตองไดรับ
๒.๑.๑ มีความรูและความเขาใจ ในระดับเชี่ยวชาญสูงสุดในเนื้อหาของหลักการ
และทฤษฎีที่เปนแกนของ ๔ แขนงวิชาหลักของสาขาวิชาฟสิกส อันไดแก (๑) กลศาสตรคลาสสิก (๒)
กลศาสตรควอนตัม (๓) อุณหพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และ
คณิตศาสตรที่เกี่ยวของ (ผลการเรียนรูขอ ๒.๑)
๒.๑.๒ มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกส อยางนอยหนึ่งแขนงวิชา
ในระดับที่สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาองคความรูในแขนงวิชาเฉพาะนั้น
ไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒)
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๒.๒ วิธีการสอน
๒.๒.๑ การบรรยายในชั้นเรียน
๒.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๒.๒.๓ จั ด การสั ม มนาพิ เศษโดยวิ ท ยากรภายนอกที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญหรื อ มี
ประสบการณตรง
๒.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
๒.๓ วิธีการประเมินผล
๒.๓.๑ การสอบกลางภาคและปลายภาค
๒.๓.๒ ผลงานที่ไดรับมอบหมาย
๒.๓.๓ การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
๓. ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก)
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
๓.๑.๑ มีความใฝรู มีความคิดริเริ่ม-สรางสรรค สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน
และสั งเคราะห ความรู ในศาสตรส าขาฟ สิกส ได อยางเปน ระบบและมีเหตุ ผ ล ตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ ๓.๑)
๓.๑.๒ สามารถคิ ด วิเคราะห สั งเคราะห และประยุกตความรู ในศาสตรส าขา
ฟสิกสเฉพาะ เพื่อสรางองคความรูใหม โดยใชกระบวนการวิจัยที่ถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรู
ขอ ๓.๒)
๓.๒ วิธีการสอน
๓.๒.๑ เนนการสอนที่กระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น
ตางๆ
๓.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๓.๒.๓ แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห
ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยที่ปรึกษา
๓.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
๓.๓.๑ พฤติ กรรมการมี สวนรว มในการอภิ ป รายในชั้ น เรียน และในการเขารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๓.๓.๒ งานที่ไดรับมอบหมาย
๓.๓.๓ การสอบที่เนนการคิด-วิเคราะห
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
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๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
๔.๑.๑ มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธที่ดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ทั้งในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง
และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑)
๔.๒ วิธีการสอน
๔.๒.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปนกลุม และงานที่ตองมีปฎิ
สัมพันธระหวางบุคคล
๔.๒.๒ จัดกิจกรรมที่มีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น
๔.๓ วิธีการประมวลผล
๔.๓.๑ พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๔.๓.๒ พฤติกรรมในการทํางานกลุม
๔.๓.๓ พฤติ กรรมการมี สวนรว มในการอภิ ป รายในชั้ น เรียน และในการเขารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
พัฒนา
๕.๑.๑ สามารถประยุ ก ตค วามรูท าง สถิติ แ ละคณิ ต ศาสตร เพื่ อ การ วิเคราะห
ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑)
๕.๑.๒ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ
ขอมูล การสื่อสารและถายทอดองคความรูทั้งในเชิงวิชาการ และการนําเสนอตอสาธารณชนทั่วไป ได
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๒)
๕.๒ วิธีการสอน
๕.๒.๑ จั ด ให มีก ารนํ า เสนอในรายวิช า เพื่อ ฝกทั กษะในการสืบ คน เก็บ รวมรวบ
วิเคราะห ประมวลผล และนํ าเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิ ตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม
๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ
เขารวมในกิจกรรมตางๆที่มุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๕.๓ วิธีการประเมิน
๕.๓.๑ การนําเสนอผลงานที่ไดรับ
๕.๓.๒ ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง
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หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ
ที่

๑

๒

๓

๔-๕

Introduction to
inverse problems,
examples of inverse
problems,
classification of
problems, linear
regression, linear least
squares, weighted
least squares, L๑
regression
Functional spaces
(Euclidean space,
metric space, inner
product space,
Hilbert space),
approximation in
Hilbert spaces,
methods for
discretizing
continuous inverse
problems
Singular value
decomposition (SVD),
generlized inverse,
truncated SVD,
instability, Tikhonov
regularization, L-curve
method
Introduction to

จํานวนชัว่ โมง
กิจกรรมการ
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา เรียนการสอน
และสื่อที่ใช
ดวย
ตนเอง
๓
๐
๖ Lecture
Practice
Homework

อาจารยผูสอน

อ.ดร.
ชัยวุฒิ
บุญญศิริวัฒน

๓

๐

๖

Lecture
Practice
Homework

อ.ดร.
ชัยวุฒิ
บุญญศิริวัฒน

๓

๐

๖

Lecture
Practice
Homework

อ.ดร.
ชัยวุฒิ
บุญญศิริวัฒน

๖

๐

๑๒

Lecture

อ.ดร.

ชัยวุฒิ
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สัปดาห
ที่

๖-๗

๘

หัวขอ

optimization, local
optimization methods
(steepest descent,
conjugate gradient,
quasi-Newton,
Newton’s methods),
line search and trust
region methods
Metaheuristic
optimization methods
(simulated annealing,
genetic algorithms,
particle swarm
optimization)
Constrained
optimization, method
of Lagrange
multiplier, first-order
adjoint method

๙
๑๐

สอบกลางภาค

๑๑

Total variation
regularization,
maximum entropy
regularization
Nonnegativity
constraint and
inequality constraints

๑๒

Parameter
identification and
continuous inverse
theory, inverse
scattering

๘๖

จํานวนชัว่ โมง
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
และสื่อที่ใช

อาจารยผูสอน

Practice
Homework

บุญญศิริวัฒน

๖

๐

๑๒

Lecture
Practice
Homework

อ.ดร.
ชัยวุฒิ
บุญญศิริวัฒน

๓

๐

๖

Lecture
Practice
Homework

อ.ดร.
ชัยวุฒิ
บุญญศิริวัฒน

๐
๓

๐
๐

๐
๖

Lecture
Practice
Homework

อ.ดร.
ชัยวุฒิ
บุญญศิริวัฒน

๓

๐

๖

Lecture
Practice
Homework

อ.ดร.
ชัยวุฒิ
บุญญศิริวัฒน

๓

๐

๖

Lecture
Practice

อ.ดร.
ชัยวุฒิ
บุญญศิริวัฒน

มคอ.๓

สัปดาห
ที่

หัวขอ

๘๗

จํานวนชัว่ โมง
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
และสื่อที่ใช
Homework
Lecture
Practice
Homework

อาจารยผูสอน

๑๓

Second-order adjoint
method

๓

๐

๖

๑๔

Deep learning

๓

๐

๖

Lecture
Practice
Homework

อ.ดร.
ชัยวุฒิ
บุญญศิริวัฒน

๑๕

Bayesian inversion

๓

๐

๖

Lecture
Practice
Homework

อ.ดร.
ชัยวุฒิ
บุญญศิริวัฒน

๑๖

สอบปลายภาค
รวมจํานวนชั่วโมง
ตลอดภาคการศึกษา

๐
๓๘๑

๐
๐

๐

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู*
ที่
๑
๒

๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒
๑.๑

อ.ดร.
ชัยวุฒิ
บุญญศิริวัฒน

๗๐๕

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

การสอบกลางภาคและปลายภาค
พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาใน
การเขาเรียน-การสงงาน การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบตางๆ การไมคัดลอกผลงาน

๘, ๑๖
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล
๔๐%
๑๐%

มคอ.๓

กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู*

วิธีการประเมิน

ของผูอื่น ความถูกตองในการอางอิง
ผลงานทางวิชาการในรายงาน
การ
นําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
๓
๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ ,๔.๑ ผลงานที่ไดรับมอบหมาย การนําเสนอ
,๕.๑ ,๕.๒
ผลงาน พฤติกรรมการมีสวนรวมในการ
ทํางานกลุม การอภิปรายในชั้นเรียน
กิจกรรมตางๆ และความเหมาะสมใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒

๘๘

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล

ตลอดภาค
การศึกษา

๕๐%

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
R. C. Asters, B. Borchers, and C. H. Thurber, 2019, Parameter Estimation
and Inverse Problems, 3rd ed., Elsevier.
C. R. Vogel, 2002, Computational Methods for Inverse Problems, SIAM.
K. L. Du and M. N. S. Swamy, 2016, Search and Optimization by
Metaheuristics: Techniques and Algorithms Inspired by Nature, Birkhauser.
J. Nocedal and S. J. Wright, 2006, Numerical Optimization, 2nd ed.,
Springer.
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
-

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

มคอ.๓

๘๙

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑.๑ นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน
๑.๒ นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
๑.๓ การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
๑.๔ นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผาน social network ของภาควิชาฟสิกส หรือ
ของผูสอน
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
๒.๑ ประเมินจากแบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
๒.๒ ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน
หลั งจากผลการประเมิน การสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับ ปรุงการสอน โดยการประชุ มการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนารายวิชา
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
๔.๑ มี คณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกต องของข อสอบกลางภาคและ
ขอสอบปลายภาค
๔.๒ มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรียนการสอน
๕.๒ เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้
กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย

