
 มคอ.๓ ๑ 
 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส 
 

หมวดที ่๑  ขอมูลทั่วไป 

 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา 

 

วทฟส๕๐๔  อุณหพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ 
 SCPY504  Thermodynamics and Statistical Physics 

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.  วรรณพงษ        เตรียมโพธิ์ 

       สถานท่ีติดตอ : ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร 

       e-mail: wtriampo@gmail.com 

 ๔.๒  อาจารยผูสอน 

  ๑.  รศ.ดร.  วรรณพงษ        เตรียมโพธิ์ 

       สถานท่ีติดตอ : ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร 

       e-mail: wtriampo@gmail.com 

๕.  ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรยีน 

 ภาคปลาย ชั้นปท่ี  ๑ 

๖.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน(Pre-requisite)  ไมมี 

๗.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite)  ไมมี 

๘.  สถานท่ีเรียน 

 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด    - 

 

 หมวดที่ ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 



 มคอ.๓ ๒ 
 

๑.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

 เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ 

 ๑.๑  เขาใจหลักการทางอุณหพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติสามารถนําไปใชในการอธิบาย

ปรากฏการณตางๆท่ีเกิดข้ึนในโลกได 

 ๑.๒  เขาใจพ้ืนฐานทางทฤษฎีเก่ียวกับเทอรโมไดนามิคสมหภาค และ ทฤษฎีพ้ืนฐานของการ

เปลี่ยนรูปของสสารโดยใชหลักการทางฟสิกสเชิงสถิติในการอธิบาย 

๒.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายวิชา 

 เพ่ือปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 

๑.  คําอธิบายรายวิชา 

 สถิติของระบบหลายอนุภาค อุณหพลศาสตรเชิงสถิติ ปริมาณมหัพภาค การประยุกตของอุณ

หพลศาสตร ทฤษฎีอองซอมเบลอ สมดุลเฟส ระบบอนุภาคท่ีมีอันตรกริยาตอกัน ทฤษฎีจลนของการ

ขนสง สถิติเชิงควอนตัม ระบบเฟอรมิ ระบบโบส 

 Statistics of systems of particles, statistical thermodynamics, macroscopic 

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

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

Fermi systems, Dirac systems 

๒.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

 จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห ๓ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห ๐ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการ - ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง ๖ ชั่วโมง 

 

 

 ๓.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน

รายบุคคล 

 ๓.๑  อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล  ๓ ชั่วโมงตอสัปดาห และนักศึกษาจองวัน

เวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา 

 ๓.๒  สําหรับนักศึกษาท่ีตองการปรึกษาเก่ียวกับเนื้อหา ไดมีการพูดคุยและจัดติวเนื้อหาเพ่ิม

เปนรายบท 

หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 



 มคอ.๓ ๓ 
 

 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

  ๑.๑.๑  มีความซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ 

ขององคกร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม 

จริยธรรมได (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑) 

 ๑.๒  วธิีการสอน 

  ๑.๒.๑  บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ท่ีเก่ียวของกับคุณธรรมจริยธรรม 

  ๑.๒.๒  กําหนดกฎระเบียบท่ีตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน

และการสงงาน 

  ๑.๒.๓  จัดการประชุมชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

  ๑.๒.๔  มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน 

 ๑.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๑.๓.๑  พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาในการเขาเรียน-การสงงาน การ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ 

  ๑.๓.๒  การไมคัดลอกผลงานของผู อ่ืน ความถูกตองในการอางอิงผลงานทาง

วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริง 

๒.  ความรู 

 ๒.๑  ความรูท่ีตองไดรับ 

  ๒.๑.๑  มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีท่ีเปนแกนของ ๔ 

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

หพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของ (ผล

การเรียนรูขอ ๒.๑) 

  ๒.๑.๒  มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกส อยางนอยหนึ่งแขนงวิชา 

ในระดับท่ีสามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพ่ือพัฒนาองคความรูในแขนงวิชาเฉพาะนั้น

ไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒) 

 ๒.๒  วธิีการสอน 

  ๒.๒.๑  การบรรยายในชั้นเรียน 

  ๒.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพ่ิมเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน 

  ๒.๒.๓  จัดการสัมมนาพิเศษโดยวิทยากรภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือ มี

ประสบการณตรง 
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  ๒.๒.๔  สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๒.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๒.๓.๑  การสอบกลางภาคและปลายภาค 

  ๒.๓.๒  ผลงานท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๒.๓.๓  การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 

๓.  ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก) 

 ๓.๑  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

  ๓.๑.๑  มีความใฝรู สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห ความรู ใน

ศาสตรสาขาฟสิกส ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ 

๓.๑) 

  ๓.๑.๒  สามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห และประยุกตความรู ในศาสตรสาขา

ฟสิกสเฉพาะดาน  โดยใชกระบวนการ วิจัยท่ีถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๓.๒) 

 ๓.๒  วธิีการสอน 

  ๓.๒.๑  เนนการสอนท่ีกระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น

ตางๆ 

  ๓.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพ่ิมเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน 

  ๓.๒.๓  แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห 

ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยท่ีปรึกษา 

  ๓.๒.๔  สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๓.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๓.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ท้ังในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

  ๓.๓.๒  งานท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๓.๓.๓  การสอบท่ีเนนการคิด-วิเคราะห 

๔.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

  ๔.๑.๑  มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน สามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี ท้ังในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนเอง 

และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑) 

 ๔.๒  วธิีการสอน 



 มคอ.๓ ๕ 
 

  ๔.๒.๑  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการทํางานเปนกลุม และงานท่ีตองมีปฎิ

สัมพันธระหวางบุคคล 

  ๔.๒.๒  จัดกิจกรรมท่ีมีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น 

 ๔.๓  วธิีการประมวลผล 

  ๔.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๔.๓.๒  พฤติกรรมในการทํางานกลุม 

  ๔.๓.๓  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ท้ังในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

๕.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอง

พัฒนา 

  ๕.๑.๑  สามารถประยุกตความรูทางสถิติและคณิตศาสตร เพ่ือการวิเคราะห 

ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑) 

  ๕.๑.๒  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ

ขอมูล การสื่อสารและถายทอดองคความรู ท้ังในเชิงวิชาการ และการนําเสนอตอสาธารณชนท่ัวไป ได

อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๒) 

 ๕.๒  วธิีการสอน 

  ๕.๒.๑ จัดใหมีการนําเสนอในรายวิชา เพ่ือฝกทักษะในการสืบคน เก็บรวมรวบ 

วิเคราะห ประมวลผล และนําเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเหมาะสม 

  ๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ

เขารวมในกิจกรรมตางๆท่ีมุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 ๕.๓  วธิีการประเมิน 

  ๕.๓.๑  การนําเสนอผลงานท่ีไดรับ 

  ๕.๓.๒  ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง 

 

 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

 

๑.  แผนการสอน 

สัปดาห หัวขอ จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการ อาจารยผูสอน 



 มคอ.๓ ๖ 
 

ท่ี บรรยาย ปฎิบัต ิ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

เรียนการสอน

และส่ือท่ีใช 

๑-๒ The Statistical Basis of 

Thermodynamics 
๖ ๐ ๑๒ บรรยาย รศ.ดร.  วรรณพงษ        

เตรียมโพธ์ิ 

๓ Elements of 

Ensemble Theory 
๓ ๐ ๖ บรรยาย รศ.ดร.  วรรณพงษ        

เตรียมโพธ์ิ 

๔-๕ The Canonical 

Ensemble 
๖ ๐ ๑๒ บรรยาย รศ.ดร.  วรรณพงษ        

เตรียมโพธ์ิ 

๖ The Grand Canonical 

Ensemble 
๓ ๐ ๖ บรรยาย 

กรณีศึกษา และ

มอบหมายงาน 

รศ.ดร.  วรรณพงษ        

เตรียมโพธ์ิ 

๗-๘ Formulation of 

Quantum Statistics 
๖ ๐ ๑๒ บรรยาย 

กรณีศึกษา การ

สืบคนขอมูลผาน 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

รศ.ดร.  วรรณพงษ        

เตรียมโพธ์ิ 

๙ สอบกลางภาค ๐ ๐ ๐   

๑๐-๑๑ The Theory of Simple 

Gases 
๖ ๐ ๑๒ บรรยาย รศ.ดร.  วรรณพงษ        

เตรียมโพธ์ิ 

๑๒ Ideal Bose Systems ๓ ๐ ๖ บรรยาย 

กรณีศึกษา 

รศ.ดร.  วรรณพงษ        

เตรียมโพธ์ิ 

๑๓ Ideal Fermi Systems ๓ ๐ ๖ บรรยาย 

กรณีศึกษา 

รศ.ดร.  วรรณพงษ        

เตรียมโพธ์ิ 

๑๔-๑๕ Phrase Transitions: 

Criticality, 

Universality, and 

Scaling 

๖ ๐ ๑๒ บรรยาย รศ.ดร.  วรรณพงษ        

เตรียมโพธ์ิ 

๑๖ สอบปลายภาค ๐ ๐ ๐   

 รวมจํานวนช่ัวโมง

ตลอดภาคการศึกษา 

๔๒ ๐ ๘๔   
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๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม

ท่ี 

ผลการเรียนรู* วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวน

ของการ

ประเมินผล 

๑ ๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ ผลสอบกลางภาค 

ผลสอบปลายภาค 

๙ ,๑๖ ๘๐% 

๒ ๑.๑ พฤติกรรมในชั้นเรียนและการเขาฟง

บรรยาย วิธีถามตอบ เวลาในการเขา

หองเรียน และเวลาในการสงงาน การไม

ลอกผลงงานกันหรือของผูอ่ืน 

ตลอดภาค

การศึกษา 

๑๐% 

๓ ๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ ,๔.๑ 

,๕.๑ ,๕.๒ 

การมีสวนรวมในงานกลุม พฤติกรรม

การทํางาน การอภิปราย การนําเสนอ

ผลงาน และผลงานท่ีไดรับมอบหมาย 

ตลอดภาค

การศึกษา 

๑๐% 

* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒ 

 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 

 ภาษาไทย 

  - 

 ภาษาอังกฤษ 

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

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 - 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 ดูจาก web  www.ilearnsci.com 

 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ๑.๑  นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน 

 ๑.๒  นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 
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 ๑.๓  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

 ๑.๔  นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผาน social network ของภาควิชาฟสิกส หรือ

ของผูสอน 

๒.  กลยุทธการประเมินการสอน 

 ๒.๑  ประเมินจากแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

 ๒.๒  ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

 หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการประชุมการ

จัดการเรียนการสอน เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน  และพัฒนารายวิชา 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ๔.๑  มีคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ

ขอสอบปลายภาค 

 ๔.๒  มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ๕.๑  ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 

ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรียนการสอน 

 ๕.๒  เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้ 

กับปญหาท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารย 
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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส 
 

หมวดที ่๑  ขอมูลทั่วไป 

 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา 

 

วทฟส๕๐๗  พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก 
 SCPY507  Classical Electrodynamics 

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.  ธนากร        โอสถจันทร 

       สถานท่ีติดตอ : ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร 

       e-mail: sctos๑@gmail.com 

 ๔.๒  อาจารยผูสอน 

  ๑.  ผศ.ดร.  ธนากร        โอสถจันทร 

       สถานท่ีติดตอ : ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร 

       e-mail: sctos๑@gmail.com 

๕.  ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรยีน 

 ภาคปลาย ชั้นปท่ี  ๑ 

๖.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน(Pre-requisite)  ไมมี 

๗.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite)  ไมมี 

๘.  สถานท่ีเรียน 

 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด    - 

 

 หมวดที่ ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
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๑.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

 เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ 

 ๑.๑  เขาใจรายละเอียดของพลศาสตรไฟฟาคลาสิก 

 ๑.๒  สามารถอธิบายและประยุกตใชพลศาสตรไฟฟาคลาสิกในงานทางดานฟสิกส 

 ๑.๓  ตระหนักถึงแนวโนมการพัฒนาของพลศาสตรไฟฟาคลาสิก 

๒.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายวิชา 

 เพ่ือปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 

๑.  คําอธิบายรายวิชา 

 โครงสรางของสมการของแมกซเวลล ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ปญหาคาท่ีขอบและฟงกชันกรีน 

คําตอบของสมการคลื่นในระบบพิกัดแบบตาง ๆ ความรูพ้ืนฐานของโพราไรเซชันของวัสดุ การแพร

ของคลื่นในตัวกลางชนิดแอนไอโซทรอป สมบัติเชิงวิเคราะหของคาสภาพยอมและคาสภาพใหซึมได 

การดูดกลืนและการปลอยรังสีแมเหล็กไฟฟาในสาร ทฤษฎีการกระเจิง 

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

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

introduction of material polarization of matter, wave propagation in anisotropic 

medium, analytic properties of permittivity and permeability, absorption and 

emission of electromagnetic radiation in matter, scattering theory 

๒.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

 จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห ๓ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห ๐ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการ - ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง ๖ ชั่วโมง 

 

 

 ๓.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน

รายบุคคล 

 ๓.๑  อาจารยใหคําปรึกษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๓.๒  อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล 

 ๓.๓  นักศึกษาสามารถนัดวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา 

หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
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๑.  คุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

  ๑.๑.๑  มีความซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ 

ขององคกร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม 

จริยธรรมได (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑) 

 ๑.๒  วธิีการสอน 

  ๑.๒.๑  บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ท่ีเก่ียวของกับคุณธรรมจริยธรรม 

  ๑.๒.๒  กําหนดกฎระเบียบท่ีตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน

และการสงงาน 

  ๑.๒.๓  จัดการประชุมชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

  ๑.๒.๔  มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน 

 ๑.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๑.๓.๑  พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาในการเขาเรียน-การสงงาน การ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ 

  ๑.๓.๒  การไมคัดลอกผลงานของผู อ่ืน ความถูกตองในการอางอิงผลงานทาง

วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริง 

๒.  ความรู 

 ๒.๑  ความรูท่ีตองไดรับ 

  ๒.๑.๑  มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีท่ีเปนแกนของ ๔ 

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

หพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของ (ผล

การเรียนรูขอ ๒.๑) 

  ๒.๑.๒  มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกส อยางนอยหนึ่งแขนงวิชา 

ในระดับท่ีสามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพ่ือพัฒนาองคความรูในแขนงวิชาเฉพาะนั้น

ไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒) 

 ๒.๒  วธิีการสอน 

  ๒.๒.๑  การบรรยายในชั้นเรียน 

  ๒.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพ่ิมเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน 

  ๒.๒.๓  จัดการสัมมนาพิเศษโดยวิทยากรภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือ มี

ประสบการณตรง 
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  ๒.๒.๔  สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๒.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๒.๓.๑  การสอบกลางภาคและปลายภาค 

  ๒.๓.๒  ผลงานท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๒.๓.๓  การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 

๓.  ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก) 

 ๓.๑  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

  ๓.๑.๑  มีความใฝรู สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห ความรู ใน

ศาสตรสาขาฟสิกส ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ 

๓.๑) 

  ๓.๑.๒  สามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห และประยุกตความรู ในศาสตรสาขา

ฟสิกสเฉพาะดาน  โดยใชกระบวนการ วิจัยท่ีถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๓.๒) 

 ๓.๒  วธิีการสอน 

  ๓.๒.๑  เนนการสอนท่ีกระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภปิรายในประเด็น

ตางๆ 

  ๓.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพ่ิมเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน 

  ๓.๒.๓  แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห 

ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยท่ีปรึกษา 

  ๓.๒.๔  สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๓.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๓.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ท้ังในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

  ๓.๓.๒  งานท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๓.๓.๓  การสอบท่ีเนนการคิด-วิเคราะห 

๔.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

  ๔.๑.๑  มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน สามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี ท้ังในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนเอง 

และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑) 

 ๔.๒  วธิีการสอน 



 มคอ.๓ ๕ 
 

  ๔.๒.๑  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการทํางานเปนกลุม และงานท่ีตองมีปฎิ

สัมพันธระหวางบุคคล 

  ๔.๒.๒  จัดกิจกรรมท่ีมีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น 

 ๔.๓  วธิีการประมวลผล 

  ๔.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๔.๓.๒  พฤติกรรมในการทํางานกลุม 

  ๔.๓.๓  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม 

๕.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอง

พัฒนา 

  ๕.๑.๑  สามารถประยุกตความรูทางสถิติและคณิตศาสตร เพ่ือการวิเคราะห 

ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑) 

  ๕.๑.๒  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ

ขอมูล การสื่อสารและถายทอดองคความรู ท้ังในเชิงวิชาการ และการนําเสนอตอสาธารณชนท่ัวไป ได

อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๒) 

 ๕.๒  วธิีการสอน 

  ๕.๒.๑ จัดใหมีการนําเสนอในรายวิชา เพ่ือฝกทักษะในการสืบคน เก็บรวมรวบ 

วิเคราะห ประมวลผล และนําเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเหมาะสม 

  ๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ

เขารวมในกิจกรรมตางๆท่ีมุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 ๕.๓  วธิีการประเมิน 

  ๕.๓.๑  การนําเสนอผลงานท่ีไดรับ 

  ๕.๓.๒  ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง 

 

 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

 

๑.  แผนการสอน 

สัปดาห หัวขอ จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการ อาจารยผูสอน 



 มคอ.๓ ๖ 
 

ท่ี บรรยาย ปฎิบัต ิ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

เรียนการสอน

และส่ือท่ีใช 

๑ โครงสรางของสมการ

ของแมกซเวลล 

๓ ๐ ๖ บรรยาย 

กรณีศึกษา 

ผศ.ดร.  ธนากร        

โอสถจันทร 

๒ ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ๓ ๐ ๖ บรรยาย 

กรณีศึกษา และ

การอภิปรายกลุม 

ผศ.ดร.  ธนากร        

โอสถจันทร 

๓-๔ ปญหาคาท่ีขอบและ

ฟงกชันกรีน 

๖ ๐ ๑๒ บรรยาย 

กรณีศึกษา และ

มอบหมายงาน 

ผศ.ดร.  ธนากร        

โอสถจันทร 

๕ คําตอบของสมการ

คลื่นในระบบพิกัดแบบ

ตาง ๆ 

๓ ๐ ๖ บรรยาย 

กรณีศึกษา และ

การอภิปรายกลุม 

ผศ.ดร.  ธนากร        

โอสถจันทร 

๖ ความรูพ้ืนฐานของโพ

ราไรเซชันของวัสด ุ

๓ ๐ ๖ บรรยาย 

กรณีศึกษา และ

มอบหมายงาน 

ผศ.ดร.  ธนากร        

โอสถจันทร 

๗-๘ การแพรของคลื่นใน

ตัวกลางชนิดแอนไอโซ

ทรอป 

๖ ๐ ๑๒ บรรยาย 

กรณีศึกษา และ

การอภิปรายกลุม 

ผศ.ดร.  ธนากร        

โอสถจันทร 

๙ สอบกลางภาค ๐ ๐ ๐   

๑๐-๑๑ สมบัติเชิงวิเคราะห

ของคาสภาพยอมและ

คาสภาพใหซึมได 

๖ ๐ ๑๒ บรรยาย 

กรณีศึกษา และ

มอบหมายงาน 

ผศ.ดร.  ธนากร        

โอสถจันทร 

๑๒-๑๓ การดูดกลืนและการ

ปลอยรังสี

แมเหล็กไฟฟาในสาร 

๖ ๐ ๑๒ บรรยาย 

กรณีศึกษา และ

การอภิปรายกลุม 

ผศ.ดร.  ธนากร        

โอสถจันทร 

๑๔-๑๕ ทฤษฎีการกระเจิง ๖ ๐ ๑๒ บรรยาย 

กรณีศึกษา และ

มอบหมายงาน 

ผศ.ดร.  ธนากร        

โอสถจันทร 

๑๖ สอบปลายภาค ๐ ๐ ๐   

 รวมจํานวนช่ัวโมง ๔๒ ๐ ๘๔   



 มคอ.๓ ๗ 
 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการ

เรียนการสอน

และส่ือท่ีใช 

อาจารยผูสอน 

บรรยาย ปฎิบัต ิ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

ตลอดภาคการศึกษา 

 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม

ท่ี 

ผลการเรียนรู* วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวน

ของการ

ประเมินผล 

๑ ๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ ผลสอบกลางภาค 

ผลสอบปลายภาค 

๙ ,๑๖ ๘๐% 

๒ ๑.๑ ,๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ 

,๔.๑ ,๕.๑ ,๕.๒ 

การมีสวนรวมในงานกลุม การอภิปราย 

การนําเสนอผลงานและผลงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

ตลอดภาค

การศึกษา 

๒๐% 

* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒ 

 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 

 ภาษาไทย 

  - 

 ภาษาอังกฤษ 

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

Inc., New York, 1998 

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

Hall Inter., New Jersey, 1999 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 - 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 - 

 



 มคอ.๓ ๘ 
 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ๑.๑  นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน 

 ๑.๒  นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

 ๑.๓  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

 ๑.๔  นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผาน social network ของภาควิชาฟสิกส หรือ

ของผูสอน 

๒.  กลยุทธการประเมินการสอน 

 ๒.๑  ประเมินจากแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

 ๒.๒  ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

 หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการประชุมการ

จัดการเรียนการสอน เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน  และพัฒนารายวิชา 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ๔.๑  มีคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ

ขอสอบปลายภาค 

 ๔.๒  มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ๕.๑  ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 

ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรียนการสอน 

 ๕.๒  เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้ 

กับปญหาท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารย 

 



 มคอ.๓ ๑ 
 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส 
 

หมวดที ่๑  ขอมูลทั่วไป 

 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา 

 

วทฟส๕๖๑  ชีวฟสิกสมูลฐาน  
 SCPY561  Fundamentals of Biophysics 

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.  ชรินทร        โหมดชัง 

       สถานท่ีติดตอ : ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร 

 ๔.๒  อาจารยผูสอน 

  ๑.  รศ.ดร.  ชรินทร        โหมดชงั 

๕.  ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรยีน 

 ภาคปลาย ชั้นปท่ี  ๒ 

๖.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน(Pre-requisite)  ไมมี 

๗.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite)  ไมมี 

๘.  สถานท่ีเรียน 

 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด    - 

 

 หมวดที่ ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

๑.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

 เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ 



 มคอ.๓ ๒ 
 

 ๑.๑  มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีของชีวฟสิกสมูลฐาน อัน

ไดแก ปรากฏการณเชิงชีวฟสิกสและชีววิทยา เทอรโมไดนามิกสและกลศาสตรสถิติของชีวโมเลกุล 

กระบวนการขนสงในเซลล ความแปรปรวนในระบบสิง่มีชีวิต ชีวฟสิกสของระบบประสาท ฟสิกสของ

การเดินทางของมนุษย โครงขายซับซอน ระบาดวิทยาเบื้องตน พลศาสตรวิวัฒนาการเบื้องตน 

 ๑.๒  สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพ่ือพัฒนาองคความรูในแขนงชีวฟสิกส

มูลฐานไดดวยตนเอง 

 ๑.๓  สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะหความรูในแขนงชีวฟสิกสมูลฐาน ได

อยางเปนระบบและมีเหตุผล 

๒.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายวิชา 

 เพ่ือปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 

๑.  คําอธิบายรายวิชา 

 ปรากฏการณเชิงชีวฟสิกสและชีววิทยา เทอรโมไดนามิกสและกลศาสตรสถิติของชีวโมเลกุล 

กระบวนการขนสงในเซลล ความแปรปรวนในระบบสิ่งมีชีวิต ชีวฟสิกสของระบบประสาท ฟสิกสของ

การเดินทางของมนุษย โครงขายซับซอน ระบาดวิทยาเบื้องตน พลศาสตรวิวัฒนาการเบื้องตน 

 Biological and biophysical phenomena, thermodynamics and statistical 

mechanics of biomolecules, transport processes in cells, fluctuations in living 

systems, neuro-biophysics, physics of human travelling, complex networks, 

introduction to epidemiology, introduction to evolutionary dynamics 

๒.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

 จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห ๓ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห ๐ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการ - ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง ๖ ชั่วโมง 

 

 

 ๓.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน

รายบุคคล 

 ๓.๑  อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๓.๒  นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา 

หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
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๑.  คุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

  ๑.๑.๑  มีความซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ 

ขององคกร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม 

จริยธรรมท่ีซับซอนเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑) 

 ๑.๒  วธิีการสอน 

  ๑.๒.๑  บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ท่ีเก่ียวของกับคุณธรรมจริยธรรม 

  ๑.๒.๒  กําหนดกฎระเบียบท่ีตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน

และการสงงาน 

  ๑.๒.๓  จัดการประชุมชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

  ๑.๒.๔  มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน 

 ๑.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๑.๓.๑  พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาในการเขาเรียน-การสงงาน การ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ 

  ๑.๓.๒  การไมคัดลอกผลงานของผู อ่ืน ความถูกตองในการอางอิงผลงานทาง

วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริง 

๒.  ความรู 

 ๒.๑  ความรูท่ีตองไดรับ 

  ๒.๑.๑  มีความรูและความเขาใจ    ในระดับเชี่ยวชาญสูงสุดในเนื้อหาของหลักการ

และทฤษฎีท่ีเปนแกนของ ๔ แขนงวิชาหลักของสาขาวิชาฟสิกส อันไดแก (๑) กลศาสตรคลาสสิก (๒) 

กลศาสตรควอนตัม (๓) อุณหพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และ

คณิตศาสตรท่ีเก่ียวของ (ผลการเรียนรูขอ ๒.๑) 

  ๒.๑.๒  มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกส อยางนอยหนึ่งแขนงวิชา 

ในระดับท่ีสามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพ่ือพัฒนาองคความรูในแขนงวิชาเฉพาะนั้น

ไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒) 

 ๒.๒  วธิีการสอน 

  ๒.๒.๑  การบรรยายในชั้นเรียน 

  ๒.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพ่ิมเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน 

  ๒.๒.๓  จัดการสัมมนาพิเศษโดยวิทยากรภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือ มี

ประสบการณตรง 
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  ๒.๒.๔  สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๒.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๒.๓.๑  การสอบกลางภาคและปลายภาค 

  ๒.๓.๒  ผลงานท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๒.๓.๓  การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 

๓.  ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก) 

 ๓.๑  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

  ๓.๑.๑  มีความใฝรู มีความคิดริเริ่ม-สรางสรรค สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน 

และสังเคราะห ความรู ในศาสตรสาขาฟสิกส ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล ตามหลักการทาง

วิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ ๓.๑) 

  ๓.๑.๒  สามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห และประยุกตความรู ในศาสตรสาขา

ฟสิกสเฉพาะ เพ่ือสรางองคความรูใหม โดยใชกระบวนการวิจัยท่ีถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรู

ขอ ๓.๒) 

 ๓.๒  วธิีการสอน 

  ๓.๒.๑  เนนการสอนท่ีกระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น

ตางๆ 

  ๓.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพ่ิมเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน 

  ๓.๒.๓  แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห 

ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยท่ีปรึกษา 

  ๓.๒.๔  สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๓.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๓.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ท้ังในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

  ๓.๓.๒  งานท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๓.๓.๓  การสอบท่ีเนนการคิด-วิเคราะห 

๔.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

  ๔.๑.๑  มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน สามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี ท้ังในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนเอง 

และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑) 

 ๔.๒  วธิีการสอน 
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  ๔.๒.๑  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการทํางานเปนกลุม และงานท่ีตองมีปฎิ

สัมพันธระหวางบุคคล 

  ๔.๒.๒  จัดกิจกรรมท่ีมีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น 

 ๔.๓  วธิีการประมวลผล 

  ๔.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๔.๓.๒  พฤติกรรมในการทํางานกลุม 

  ๔.๓.๓  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ท้ังในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

๕.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอง

พัฒนา 

  ๕.๑.๑  สามารถประยุกตความรูทาง สถิติและคณิตศาสตร เพ่ือการ วิเคราะห 

ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม   (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑) 

  ๕.๑.๒  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ

ขอมูล การสื่อสารและถายทอดองคความรูท้ังในเชิงวิชาการ และการนําเสนอตอสาธารณชนท่ัวไป ได

อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๒) 

 ๕.๒  วธิีการสอน 

  ๕.๒.๑ จัดใหมีการนําเสนอในรายวิชา เพ่ือฝกทักษะในการสืบคน เก็บรวมรวบ 

วิเคราะห ประมวลผล และนําเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเหมาะสม 

  ๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ

เขารวมในกิจกรรมตางๆท่ีมุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 ๕.๓  วธิีการประเมิน 

  ๕.๓.๑  การนําเสนอผลงานท่ีไดรับ 

  ๕.๓.๒  ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง 

 

 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

 

๑.  แผนการสอน 

สัปดาห หัวขอ จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการ อาจารยผูสอน 



 มคอ.๓ ๖ 
 

ท่ี บรรยาย ปฎิบัต ิ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

เรียนการสอน

และส่ือท่ีใช 

๑-๒ ปรากฏการณเชิงชีว

ฟสิกสและชีววิทยา 

๖ ๐ ๑๒ บรรยาย รศ.ดร.  ชรินทร        

โหมดชัง 

๓-๔ ระบาดวิทยาเบื้องตน ๖ ๐ ๑๒ บรรยาย 

กรณีศึกษา และ

การสืบคนขอมูล

ผาน 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รศ.ดร.  ชรินทร        

โหมดชัง 

๕-๖ แบบจําลองโรคระบาด ๖ ๐ ๑๒ บรรยาย การ

อภิปรายกลุม 

และนําเสนอ

งานวิจัย 

รศ.ดร.  ชรินทร        

โหมดชัง 

๗-๘ ความแปรปรวนใน

ระบบสิ่งมีชีวิต และ

กระบวนการขนสงใน

เซลล 

๖ ๐ ๑๒ บรรยาย 

กรณีศึกษา และ

มอบหมายงาน 

รศ.ดร.  ชรินทร        

โหมดชัง 

๙ สอบกลางภาค ๐ ๐ ๐   

๑๐-๑๑ โครงขายซับซอน  ๖ ๐ ๑๒ บรรยาย และ

กรณีศึกษา 

รศ.ดร.  ชรินทร        

โหมดชัง 

๑๒-๑๓ ฟสิกสของการเดินทาง

ของมนุษย 

๖ ๐ ๑๒ บรรยาย และ

อภิปรายกลุม 

รศ.ดร.  ชรินทร        

โหมดชัง 

๑๔-๑๕ แบบจําลองการ

เคลื่อนท่ีของมนุษย 

๖ ๐ ๑๒ บรรยาย การ

อภิปรายกลุม 

และนําเสนอ

งานวิจัย 

รศ.ดร.  ชรินทร        

โหมดชัง 

๑๖ พลศาสตรวิวัฒนาการ

เบื้องตน 

๓ ๐ ๖ บรรยาย และ

กรณีศึกษา 

รศ.ดร.  ชรินทร        

โหมดชัง 

๑๗ สอบปลายภาค ๐ ๐ ๐   

 รวมจํานวนช่ัวโมง ๔๕ ๐ ๙๐   
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการ

เรียนการสอน

และส่ือท่ีใช 

อาจารยผูสอน 

บรรยาย ปฎิบัต ิ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

ตลอดภาคการศึกษา 

 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม

ท่ี 

ผลการเรียนรู* วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวน

ของการ

ประเมินผล 

๑ ๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ การสอบกลางภาคและปลายภาค ๙ ,๑๗ ๕๐% 

๒ ๑.๑ พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาใน

การเขาเรียน-การสงงาน การปฏิบัติตาม

กฎระเบียบตางๆ การไมคัดลอกผลงาน

ของผูอ่ืน ความถูกตองในการอางอิง

ผลงานทางวิชาการในรายงาน การ

นําเสนอขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริง 

ตลอดภาค

การศึกษา 

๒๕% 

๓ ๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ ,๔.๑ 

,๕.๑ ,๕.๒ 

ผลงานท่ีไดรับมอบหมาย การนําเสนอ

ผลงาน พฤติกรรมการมีสวนรวมในการ

ทํางานกลุม การอภิปรายในชั้นเรียน 

กิจกรรมตางๆ และความเหมาะสมใน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตลอดภาค

การศึกษา 

๒๕% 

* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒ 

 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 

 ภาษาไทย 

  - 

 ภาษาอังกฤษ 

  R. M. J. Cotterill, Biophysics: an introduction, John Wiley & Sons, Inc., 

2002. 



 มคอ.๓ ๘ 
 

  M. J. Keeling and P. Rohani, Modeling infectious diseases in humans 

and animals, Princeton University Press, 2008. 

 

 

   

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 - 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 - 

 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ๑.๑  นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน 

 ๑.๒  นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

 ๑.๓  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

 ๑.๔  นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผาน social network ของภาควิชาฟสิกส หรือ

ของผูสอน 

๒.  กลยุทธการประเมินการสอน 

 ๒.๑  ประเมินจากแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

 ๒.๒  ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

 หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการประชุมการ

จัดการเรียนการสอน เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน  และพัฒนารายวิชา 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ๔.๑  มีคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ

ขอสอบปลายภาค 

 ๔.๒  มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ๕.๑  ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 

ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรียนการสอน 

 ๕.๒  เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี ้

กับปญหาท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารย 



 มคอ.๓ ๙ 
 

 



 มคอ.๓ ๑ 
 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส 
 

หมวดที ่๑  ขอมูลทั่วไป 

 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา 

 

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 

       สถานท่ีติดตอ : ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร 

       e-mail: asaizrivera@gmail.com 

 ๔.๒  อาจารยผูสอน 

  ๑.  อ.ดร.  อเลฮานโดร        ซาอีส ริเวรา 

       สถานท่ีติดตอ : ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร 

       e-mail: asaizrivera@gmail.com 

  ๒.  อ.ดร.  กริษณุ        ทิวากรศศิธร 

       สถานท่ีติดตอ : ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร 

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

  ๓.  รศ.ดร.  กิตติวิทย        มาแทน 

  ๔.  ผศ.ดร.  สุจินต        สุวรรณะ 

๕.  ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรยีน 

 ภาคตนและภาคปลาย ชั้นปท่ี  - 

๖.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน(Pre-requisite)  ไมมี 

๗.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite)  ไมมี 

๘.  สถานท่ีเรียน 



 มคอ.๓ ๒ 
 

 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด    - 

 

 หมวดที่ ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

๑.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

 เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ 

 ๑.๑  สามารถคนควาผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหัวขอท่ีจะใหสัมมนาไดครบถวน 

 ๑.๒  เขาใจงานท่ีนําเสนออยางครบถวนและถองแท 

 ๑.๓  สามารถนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบท่ีผูฟงเขาใจไดงาย 

 ๑.๔  สามารถรับฟงและทําความเขาเนื้อหาในสัมมนา และสามารถตั้งคําถามไดเม่ือไมเขาใจ 

๒.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายวิชา 

 เพ่ือปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 

๑.  คําอธิบายรายวิชา 

 หัวขอวิจัยท่ีกําลังเปนท่ีสนใจในดานฟสิกส การคนควาเอกสารทางวิชาการอยางซ่ือสัตยและ

ไมเอนเอียง การรับฟงผูอ่ืนอยางเคารพ 

 Current research topics in physics, unbiased and honest literature reviews,  

respectfully listening to critics 

๒.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

 จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห ๑ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห ๐ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานภาคสนามตอสัปดาห - ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง ๒ ชั่วโมง 

 

 

 ๓.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน

รายบุคคล 

 ๓.๑  ถานักเรียนมีปญหา อาจารยจะจัดเวลาใหคําปรึกษา ๑  ชั่วโมงตอสัปดาห 

 ๓.๒  นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา 

หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 



 มคอ.๓ ๓ 
 

 

๑.  คุณธรรม จรยิธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

  ๑.๑.๑  มีความซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ 

ขององคกร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม 

จริยธรรมท่ีซับซอนเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑) 

 ๑.๒  วธิีการสอน 

  ๑.๒.๑  บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ท่ีเก่ียวของกับคุณธรรมจริยธรรม 

  ๑.๒.๒  กําหนดกฎระเบียบท่ีตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน

และการสงงาน 

  ๑.๒.๓  จัดการประชุมชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

  ๑.๒.๔  มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน 

 ๑.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๑.๓.๑  พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาในการเขาเรียน-การสงงาน การ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ 

  ๑.๓.๒  การไมคัดลอกผลงานของผู อ่ืน ความถูกตองในการอางอิงผลงานทาง

วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริง 

๒.  ความรู 

 ๒.๑  ความรูท่ีตองไดรับ 

  ๒.๑.๑  มีความรูและความเขาใจ    ในระดับเชี่ยวชาญสูงสุดในเนื้อหาของหลักการ

และทฤษฎีท่ีเปนแกนของ ๔ แขนงวิชาหลักของสาขาวิชาฟสิกส อันไดแก (๑) กลศาสตรคลาสสิก (๒) 

กลศาสตรควอนตัม (๓) อุณหพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และ

คณิตศาสตรท่ีเก่ียวของ (ผลการเรียนรูขอ ๒.๑) 

  ๒.๑.๒  มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกส อยางนอยหนึ่งแขนงวิชา 

ในระดับท่ีสามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพ่ือพัฒนาองคความรูในแขนงวิชาเฉพาะนั้น

ไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒) 

 ๒.๒  วธิีการสอน 

  ๒.๒.๑  การบรรยายในชั้นเรียน 

  ๒.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพ่ิมเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน 

  ๒.๒.๓  จัดการสัมมนาพิเศษโดยวิทยากรภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือ มี

ประสบการณตรง 



 มคอ.๓ ๔ 
 

  ๒.๒.๔  สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๒.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๒.๓.๑  ผลงานท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๒.๓.๒  การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 

๓.  ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก) 

 ๓.๑  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

  ๓.๑.๑  มีความใฝรู มีความคิดริเริ่ม-สรางสรรค สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน 

และสังเคราะห ความรู ในศาสตรสาขาฟสิกส ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล ตามหลักการทาง

วิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ ๓.๑) 

  ๓.๑.๒  สามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห และประยุกตความรู ในศาสตรสาขา

ฟสิกสเฉพาะ เพ่ือสรางองคความรูใหม โดยใชกระบวนการวิจัยท่ีถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรู

ขอ ๓.๒) 

 ๓.๒  วธิีการสอน 

  ๓.๒.๑  เนนการสอนท่ีกระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น

ตางๆ 

  ๓.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพ่ิมเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน 

  ๓.๒.๓  แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห 

ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยท่ีปรึกษา 

  ๓.๒.๔  สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๓.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๓.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ท้ังในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

  ๓.๓.๒  งานท่ีไดรับมอบหมาย 

๔.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

  ๔.๑.๑  มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน สามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี ท้ังในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนเอง 

และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑) 

 ๔.๒  วธิีการสอน 

  ๔.๒.๑  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการทํางานเปนกลุม และงานท่ีตองมีปฎิ

สัมพันธระหวางบุคคล 



 มคอ.๓ ๕ 
 

  ๔.๒.๒  จัดกิจกรรมท่ีมีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น 

 ๔.๓  วธิีการประมวลผล 

  ๔.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๔.๓.๒  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ท้ังในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

๕.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอง

พัฒนา 

  ๕.๑.๑  สามารถประยุกตความรูทาง สถิติและคณิตศาสตร เพ่ือการ วิเคราะห 

ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม   (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑) 

  ๕.๑.๒  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ

ขอมูล การสื่อสารและถายทอดองคความรูท้ังในเชิงวิชาการ และการนําเสนอตอสาธารณชนท่ัวไป ได

อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๒) 

 ๕.๒  วธิีการสอน 

  ๕.๒.๑ จัดใหมีรายวิชาสัมมนา เพ่ือฝกทักษะในการสืบคน เก็บรวมรวบ วิเคราะห 

ประมวลผล และนําเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

เหมาะสม 

  ๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ

เขารวมในกิจกรรมตางๆท่ีมุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 ๕.๓  วธิีการประเมิน 

  ๕.๓.๑  การนําเสนอผลงานท่ีไดรับการมอบหมายในชั้นเรียน 

  ๕.๓.๒  การนําเสนอสัมมนา 

  ๕.๓.๓  ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง 

 

 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

 

๑.  แผนการสอน 

สัปดาห หัวขอ จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการ อาจารยผูสอน 
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ท่ี บรรยาย ปฎิบัต ิ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

เรียนการสอน

และส่ือท่ีใช 

๑ การเสนอผลงานวิจัย ๑ ๐ ๒ บรรยาย 

กรณีศึกษา การ

สืบคนขอมูลผาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

อ.ดร.  อเลฮานโดร        

ซาอีส ริเวรา, อ.ดร.  

กริษณุ        

ทิวากรศศิธร, อ.

ดร.  สุรพงษ        

อยูมา, ผศ.ดร.  สุ

จินต        สุ

วรรณะ 

๒ สัมมนาพิเศษ ๑ ๐ ๒ ฟงบรรยาย 

กรณีศึกษา 

อ.ดร.  กริษณ ุ       

ทิวากรศศิธร, รศ.

ดร.  กิตติวิทย        

มาแทน, อ.ดร.  

อเลฮานโดร        

ซาอีส ริเวรา, ผศ.

ดร.  สุจินต        สุ

วรรณะ 

๓-๑๕ ใหนักศึกษาสัมมนา ๑๓ ๐ ๒๖ การสัมมนาและ

การนําเสนอ

ผลงานของ

นักศึกษา 

อ.ดร.  กริษณ ุ       

ทิวากรศศิธร, รศ.

ดร.  กิตติวิทย        

มาแทน, อ.ดร.  

อเลฮานโดร        

ซาอีส ริเวรา, ผศ.

ดร.  สุจินต        สุ

วรรณะ 

 รวมจํานวนช่ัวโมง

ตลอดภาคการศึกษา 

๑๕ ๐ ๓๐   

 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม

ท่ี 

ผลการเรียนรู* วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวน

ของการ

ประเมินผล 
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กิจกรรม

ท่ี 

ผลการเรียนรู* วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวน

ของการ

ประเมินผล 

๑ ๑.๑ ,๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ 

,๔.๑ ,๕.๑ ,๕.๒ 

การนําเสนอสัมมนา ผลงานท่ีไดรับ

มอบหมาย การไมคัดลอกผลงานของ

ผูอ่ืน ความถูกตองในการอางอิงผลงาน

ทางวิชาการในรายงาน การนําเสนอ

ขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริงและความ

เหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓-๑๕ ๙๐% 

๒ ๑.๑ ,๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ 

,๔.๑ ,๕.๑ ,๕.๒ 

พฤติกรรมการมีสวนรวมในการทํางาน

กลุม การอภิปรายในชั้นเรียน กิจกรรม

ตางๆ พฤติกรรมในชั้นเรียน และในการ

เขารวมสัมมนา ท้ังในฐานะผูฟง และ

ผูนําเสนอ การตรงตอเวลาในการเขา

เรียน-การสงงาน การปฏิบัติตาม

กฎระเบียบตางๆ 

ตลอดภาค

การศึกษา 

๑๐% 

* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒ 

 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 

 ภาษาไทย 

  - 

 ภาษาอังกฤษ 

  - 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 - 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 www.sciencedirect.com 

 www.scopus.com 

 

หมวดที ่๗ การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
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๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ๑.๑  นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน 

 ๑.๒  นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

 ๑.๓  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

 ๑.๔  นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผาน social network ของภาควิชาฟสิกส หรือ

ของผูสอน 

๒.  กลยุทธการประเมินการสอน 

 ๒.๑  ประเมินจากแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

 ๒.๒  ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

 หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการประชุมการ

จัดการเรียนการสอน เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน  และพัฒนารายวิชา 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ๔.๑  มีคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ

ขอสอบปลายภาค 

 ๔.๒  มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ๕.๑  ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 

ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรียนการสอน 

 ๕.๒  เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้ 

กับปญหาท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารย 
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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส 
 

หมวดที ่๑  ขอมูลทั่วไป 

 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา 

 

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 

       สถานท่ีติดตอ : ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร 

       e-mail: asaizrivera@gmail.com 

 ๔.๒  อาจารยผูสอน 

  ๑.  อ.ดร.  อเลฮานโดร        ซาอีส ริเวรา 

       สถานท่ีติดตอ : ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร 

       e-mail: asaizrivera@gmail.com 

  ๒.  อ.ดร.  กริษณุ        ทิวากรศศิธร 

       สถานท่ีติดตอ : ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร 

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

  ๓.  รศ.ดร.  กิตติวิทย        มาแทน 

  ๔.  ผศ.ดร.  สุจินต        สุวรรณะ 

๕.  ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรยีน 

 ภาคตนและภาคปลาย ชั้นปท่ี  - 

๖.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน(Pre-requisite) SCPY๕๙๘ SEMINAR IN PHYSICS III 

๗.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite)  ไมมี 

๘.  สถานท่ีเรียน 
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 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด    - 

 

 หมวดที่ ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

๑.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

 เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ 

 ๑.๑  สามารถคนควาผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหัวขอท่ีจะใหสัมมนาไดครบถวน 

 ๑.๒  เขาใจงานท่ีนําเสนออยางครบถวนและถองแท 

 ๑.๓  สามารถนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบท่ีผูฟงเขาใจไดงาย 

 ๑.๔  สามารถรับฟงและทําความเขาเนื้อหาในสัมมนา และสามารถตั้งคําถามไดเม่ือไมเขาใจ 

๒.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายวิชา 

 เพ่ือปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 

๑.  คําอธิบายรายวิชา 

 หัวขอฟสิกสท่ีนักศึกษากําลังทําวิจัย การเขียนเคาโครงงานวิจัย จรรยาบรรณทางวิชาการ 

 Physics topics related to the students' own research, research proposal 

writing, academic ethics 

๒.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

 จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห ๑ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห ๐ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานภาคสนามตอสัปดาห - ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง ๒ ชั่วโมง 

 

 

 ๓.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน

รายบุคคล 

 ๓.๑  ถานักเรียนมีปญหา อาจารยจะจัดเวลาใหคําปรึกษา ๑  ชั่วโมงตอสัปดาห 

 ๓.๒  นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา 

หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
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๑.  คุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

  ๑.๑.๑  มีความซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ 

ขององคกร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม 

จริยธรรมท่ีซับซอนเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑) 

 ๑.๒  วธิีการสอน 

  ๑.๒.๑  บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ท่ีเก่ียวของกับคุณธรรมจริยธรรม 

  ๑.๒.๒  กําหนดกฎระเบียบท่ีตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน

และการสงงาน 

  ๑.๒.๓  จัดการประชุมชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

  ๑.๒.๔  มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน 

 ๑.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๑.๓.๑  พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาในการเขาเรียน-การสงงาน การ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ 

  ๑.๓.๒  การไมคัดลอกผลงานของผู อ่ืน ความถูกตองในการอางอิงผลงานทาง

วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริง 

๒.  ความรู 

 ๒.๑  ความรูท่ีตองไดรับ 

  ๒.๑.๑  มีความรูและความเขาใจ    ในระดับเชี่ยวชาญสูงสุดในเนื้อหาของหลักการ

และทฤษฎีท่ีเปนแกนของ ๔ แขนงวิชาหลักของสาขาวิชาฟสิกส อันไดแก (๑) กลศาสตรคลาสสิก (๒) 

กลศาสตรควอนตัม (๓) อุณหพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และ

คณิตศาสตรท่ีเก่ียวของ (ผลการเรียนรูขอ ๒.๑) 

  ๒.๑.๒  มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกส อยางนอยหนึ่งแขนงวิชา 

ในระดับท่ีสามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพ่ือพัฒนาองคความรูในแขนงวิชาเฉพาะนั้น

ไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒) 

 ๒.๒  วธิีการสอน 

  ๒.๒.๑  การบรรยายในชั้นเรียน 

  ๒.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพ่ิมเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน 

  ๒.๒.๓  จัดการสัมมนาพิเศษโดยวิทยากรภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือ มี

ประสบการณตรง 

  ๒.๒.๔  สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 
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 ๒.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๒.๓.๑  ผลงานท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๒.๓.๒  การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 

๓.  ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก) 

 ๓.๑  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

  ๓.๑.๑  มีความใฝรู มีความคิดริเริ่ม-สรางสรรค สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน 

และสังเคราะห ความรู ในศาสตรสาขาฟสิกส ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล ตามหลักการทาง

วิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ ๓.๑) 

  ๓.๑.๒  สามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห และประยุกตความรู ในศาสตรสาขา

ฟสิกสเฉพาะ เพ่ือสรางองคความรูใหม โดยใชกระบวนการวิจัยท่ีถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรู

ขอ ๓.๒) 

 ๓.๒  วธิีการสอน 

  ๓.๒.๑  เนนการสอนท่ีกระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น

ตางๆ 

  ๓.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพ่ิมเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน 

  ๓.๒.๓  แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห 

ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยท่ีปรึกษา 

  ๓.๒.๔  สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๓.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๓.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ท้ังในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

  ๓.๓.๒  งานท่ีไดรับมอบหมาย 

๔.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

  ๔.๑.๑  มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน สามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี ท้ังในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนเอง 

และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑) 

 ๔.๒  วธิีการสอน 

  ๔.๒.๑  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการทํางานเปนกลุม และงานท่ีตองมีปฎิ

สัมพันธระหวางบุคคล 

  ๔.๒.๒  จัดกิจกรรมท่ีมีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น 

 ๔.๓  วธิีการประมวลผล 
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  ๔.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๔.๓.๒  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ท้ังในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

๕.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอง

พัฒนา 

  ๕.๑.๑  สามารถประยุกตความรูทาง สถิติและคณิตศาสตร เพ่ือการ วิเคราะห 

ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม   (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑) 

  ๕.๑.๒  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ

ขอมูล การสื่อสารและถายทอดองคความรูท้ังในเชิงวิชาการ และการนําเสนอตอสาธารณชนท่ัวไป ได

อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๒) 

 ๕.๒  วธิีการสอน 

  ๕.๒.๑ จัดใหมีรายวิชาสัมมนา เพ่ือฝกทักษะในการสืบคน เก็บรวมรวบ วิเคราะห 

ประมวลผล และนําเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

เหมาะสม 

  ๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ

เขารวมในกิจกรรมตางๆท่ีมุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 ๕.๓  วธิีการประเมิน 

  ๕.๓.๑  การนําเสนอผลงานท่ีไดรับการมอบหมายในชั้นเรียน 

  ๕.๓.๒  การนําเสนอสัมมนา 

  ๕.๓.๓  ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง 

 

 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

 

๑.  แผนการสอน 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการ

เรียนการสอน

และส่ือท่ีใช 

อาจารยผูสอน 

บรรยาย ปฎิบัต ิ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

๑ การเสนอผลงานวิจัย ๑ ๐ ๒ บรรยาย อ.ดร.  กริษณ ุ       

ทิวากรศศิธร, รศ.
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการ

เรียนการสอน

และส่ือท่ีใช 

อาจารยผูสอน 

บรรยาย ปฎิบัต ิ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

กรณีศึกษา การ

สืบคนขอมูลผาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ดร.  กิตติวิทย        

มาแทน, อ.ดร.  

อเลฮานโดร        

ซาอีส ริเวรา, ผศ.

ดร.  สุจินต        สุ

วรรณะ 

๒ สัมมนาพิเศษ ๑ ๐ ๒ ฟงบรรยาย 

กรณีศึกษา 

อ.ดร.  กริษณ ุ       

ทิวากรศศิธร, รศ.

ดร.  กิตติวิทย        

มาแทน, อ.ดร.  

อเลฮานโดร        

ซาอีส ริเวรา, ผศ.

ดร.  สุจินต        สุ

วรรณะ 

๓-๑๕ ใหนักศึกษาสัมมนา ๑๓ ๐ ๒๖ การสัมมนาและ

การนําเสนอ

ผลงานของ

นักศึกษา 

อ.ดร.  กริษณ ุ       

ทิวากรศศิธร, รศ.

ดร.  กิตติวิทย        

มาแทน, อ.ดร.  

อเลฮานโดร        

ซาอีส ริเวรา, ผศ.

ดร.  สุจินต        สุ

วรรณะ 

 รวมจํานวนช่ัวโมง

ตลอดภาคการศึกษา 

๑๕ ๐ ๓๐   

 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม

ท่ี 

ผลการเรียนรู* วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวน

ของการ

ประเมินผล 

๑ ๑.๑ ,๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ การนําเสนอสัมมนา ผลงานท่ีไดรับ ๓-๑๕ ๙๐% 
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กิจกรรม

ท่ี 

ผลการเรียนรู* วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวน

ของการ

ประเมินผล 

,๔.๑ ,๕.๑ ,๕.๒ มอบหมาย การไมคัดลอกผลงานของ

ผูอ่ืน ความถูกตองในการอางอิงผลงาน

ทางวิชาการในรายงาน การนําเสนอ

ขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริงและความ

เหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒ ๑.๑ ,๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ 

,๔.๑ ,๕.๑ ,๕.๒ 

พฤติกรรมการมีสวนรวมในการทํางาน

กลุม การอภิปรายในชั้นเรียน กิจกรรม

ตางๆ พฤติกรรมในชั้นเรียน และในการ

เขารวมสัมมนา ท้ังในฐานะผูฟง และ

ผูนําเสนอ การตรงตอเวลาในการเขา

เรียน-การสงงาน การปฏิบัติตาม

กฎระเบียบตางๆ 

ตลอดภาค

การศึกษา 

๑๐% 

* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒ 

 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 

 ภาษาไทย 

  - 

 ภาษาอังกฤษ 

  - 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 - 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 www.sciencedirect.com 

 www.scopus.com 

 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
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๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ๑.๑  นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน 

 ๑.๒  นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

 ๑.๓  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

 ๑.๔  นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผาน social network ของภาควิชาฟสิกส หรือ

ของผูสอน 

๒.  กลยุทธการประเมินการสอน 

 ๒.๑  ประเมินจากแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

 ๒.๒  ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

 หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการประชุมการ

จัดการเรียนการสอน เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน  และพัฒนารายวิชา 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ๔.๑  มีคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ

ขอสอบปลายภาค 

 ๔.๒  มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ๕.๑  ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 

ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรียนการสอน 

 ๕.๒  เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้ 

กับปญหาท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารย 
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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส 
 

หมวดที ่๑  ขอมูลทั่วไป 

 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา 

 

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 

       สถานท่ีติดตอ : ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร 

       e-mail: asaizrivera@gmail.com 

 ๔.๒  อาจารยผูสอน 

  ๑.  อ.ดร.  อเลฮานโดร        ซาอีส ริเวรา 

       สถานท่ีติดตอ : ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร 

       e-mail: asaizrivera@gmail.com 

  ๒.  อ.ดร.  กริษณุ        ทิวากรศศิธร 

       สถานท่ีติดตอ : ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร 

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

  ๓.  รศ.ดร.  กิตติวิทย        มาแทน 

  ๔.  ผศ.ดร.  สุจินต        สุวรรณะ 

๕.  ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรยีน 

 ภาคตนและภาคปลาย ชั้นปท่ี  - 

๖.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน(Pre-requisite) SCPY๕๙๘ SEMINAR IN PHYSICS III, SCPY

๕๙๙ SEMINAR IN PHYSICS IV 

๗.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite)  ไมมี 
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๘.  สถานท่ีเรียน 

 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด    - 

 

 หมวดที่ ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

๑.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

 เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ 

 ๑.๑  สามารถคนควาผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหัวขอท่ีจะใหสัมมนาไดครบถวน 

 ๑.๒  เขาใจงานท่ีนําเสนออยางครบถวนและถองแท 

 ๑.๓  สามารถนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบท่ีผูฟงเขาใจไดงาย 

 ๑.๔  สามารถรับฟงและทําความเขาเนื้อหาในสัมมนา และสามารถตั้งคําถามไดเม่ือไมเขาใจ 

๒.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายวิชา 

 เพ่ือปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 

๑.  คําอธิบายรายวิชา 

 หัวขอฟสิกสท่ีนักศึกษากําลังทําวิจัย การวิเคราะห การตีความ และการนําเสนอผลงานวิจัย

อยางซ่ือสัตย 

 Physics topics related to the students' own research; faithful analysis, 

interpretation, and presentation of research work 

๒.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

 จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห ๑ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห ๐ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานภาคสนามตอสัปดาห - ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง ๒ ชั่วโมง 

 

 

 ๓.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน

รายบุคคล 

 ๓.๑  ถานักเรียนมีปญหา อาจารยจะจัดเวลาใหคําปรึกษา ๑  ชั่วโมงตอสัปดาห 

 ๓.๒  นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา 
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หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

  ๑.๑.๑  มีความซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ 

ขององคกร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม 

จริยธรรมท่ีซับซอนเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑) 

 ๑.๒  วธิีการสอน 

  ๑.๒.๑  บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ท่ีเก่ียวของกับคุณธรรมจริยธรรม 

  ๑.๒.๒  กําหนดกฎระเบียบท่ีตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน

และการสงงาน 

  ๑.๒.๓  จัดการประชุมชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

  ๑.๒.๔  มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน 

 ๑.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๑.๓.๑  พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาในการเขาเรียน-การสงงาน การ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ 

  ๑.๓.๒  การไมคัดลอกผลงานของผู อ่ืน ความถูกตองในการอางอิงผลงานทาง

วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริง 

๒.  ความรู 

 ๒.๑  ความรูท่ีตองไดรับ 

  ๒.๑.๑  มีความรูและความเขาใจ    ในระดับเชี่ยวชาญสูงสุดในเนื้อหาของหลักการ

และทฤษฎีท่ีเปนแกนของ ๔ แขนงวิชาหลักของสาขาวิชาฟสิกส อันไดแก (๑) กลศาสตรคลาสสิก (๒) 

กลศาสตรควอนตัม (๓) อุณหพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และ

คณิตศาสตรท่ีเก่ียวของ (ผลการเรียนรูขอ ๒.๑) 

  ๒.๑.๒  มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกส อยางนอยหนึ่งแขนงวิชา 

ในระดับท่ีสามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพ่ือพัฒนาองคความรูในแขนงวิชาเฉพาะนั้น

ไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒) 

 ๒.๒  วธิีการสอน 

  ๒.๒.๑  การบรรยายในชั้นเรียน 

  ๒.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพ่ิมเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน 

  ๒.๒.๓  จัดการสัมมนาพิเศษโดยวิทยากรภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือ มี

ประสบการณตรง 
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  ๒.๒.๔  สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๒.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๒.๓.๑  ผลงานท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๒.๓.๒  การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 

๓.  ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก) 

 ๓.๑  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

  ๓.๑.๑  มีความใฝรู มีความคิดริเริ่ม-สรางสรรค สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน 

และสังเคราะห ความรู ในศาสตรสาขาฟสิกส ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล ตามหลักการทาง

วิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ ๓.๑) 

  ๓.๑.๒  สามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห และประยุกตความรู ในศาสตรสาขา

ฟสิกสเฉพาะ เพ่ือสรางองคความรูใหม โดยใชกระบวนการวิจัยท่ีถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรู

ขอ ๓.๒) 

 ๓.๒  วธิีการสอน 

  ๓.๒.๑  เนนการสอนท่ีกระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น

ตางๆ 

  ๓.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพ่ิมเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน 

  ๓.๒.๓  แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห 

ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยท่ีปรึกษา 

  ๓.๒.๔  สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๓.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๓.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ท้ังในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

  ๓.๓.๒  งานท่ีไดรับมอบหมาย 

๔.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

  ๔.๑.๑  มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน สามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี ท้ังในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนเอง 

และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑) 

 ๔.๒  วธิีการสอน 

  ๔.๒.๑  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการทํางานเปนกลุม และงานท่ีตองมีปฎิ

สัมพันธระหวางบุคคล 
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  ๔.๒.๒  จัดกิจกรรมท่ีมีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น 

 ๔.๓  วธิีการประมวลผล 

  ๔.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๔.๓.๒  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ท้ังในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

๕.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอง

พัฒนา 

  ๕.๑.๑  สามารถประยุกตความรูทาง สถิติและคณิตศาสตร เพ่ือการ วิเคราะห 

ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม   (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑) 

  ๕.๑.๒  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ

ขอมูล การสื่อสารและถายทอดองคความรูท้ังในเชิงวิชาการ และการนําเสนอตอสาธารณชนท่ัวไป ได

อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๒) 

 ๕.๒  วธิีการสอน 

  ๕.๒.๑ จัดใหมีรายวิชาสัมมนา เพ่ือฝกทักษะในการสืบคน เก็บรวมรวบ วิเคราะห 

ประมวลผล และนําเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

เหมาะสม 

  ๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ

เขารวมในกิจกรรมตางๆท่ีมุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 ๕.๓  วธิีการประเมิน 

  ๕.๓.๑  การนําเสนอผลงานท่ีไดรับการมอบหมายในชั้นเรียน 

  ๕.๓.๒  การนําเสนอสัมมนา 

  ๕.๓.๓  ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง 

 

 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

 

๑.  แผนการสอน 

สัปดาห หัวขอ จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการ อาจารยผูสอน 
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ท่ี บรรยาย ปฎิบัต ิ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

เรียนการสอน

และส่ือท่ีใช 

๑ การเสนอผลงานวิจัย ๑ ๐ ๒ บรรยาย 

กรณีศึกษา การ

สืบคนขอมูลผาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

อ.ดร.  กริษณ ุ       

ทิวากรศศิธร, รศ.

ดร.  กิตติวิทย        

มาแทน, อ.ดร.  

อเลฮานโดร        

ซาอีส ริเวรา, ผศ.

ดร.  สุจินต        สุ

วรรณะ 

๒ สัมมนาพิเศษ ๑ ๐ ๒ ฟงบรรยาย 

กรณีศึกษา 

อ.ดร.  กริษณ ุ       

ทิวากรศศิธร, รศ.

ดร.  กิตติวิทย        

มาแทน, อ.ดร.  

อเลฮานโดร        

ซาอีส ริเวรา, ผศ.

ดร.  สุจินต        สุ

วรรณะ 

๓-๑๕ ใหนักศึกษาสัมมนา ๑๓ ๐ ๑๖ การสัมมนาและ

การนําเสนอ

ผลงานของ

นักศึกษา 

อ.ดร.  กริษณ ุ       

ทิวากรศศิธร, รศ.

ดร.  กิตติวิทย        

มาแทน, อ.ดร.  

อเลฮานโดร        

ซาอีส ริเวรา, ผศ.

ดร.  สุจินต        สุ

วรรณะ 

 รวมจํานวนช่ัวโมง

ตลอดภาคการศึกษา 

๑๕ ๐ ๒๐   

 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม

ท่ี 

ผลการเรียนรู* วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวน

ของการ

ประเมินผล 
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กิจกรรม

ท่ี 

ผลการเรียนรู* วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวน

ของการ

ประเมินผล 

๑ ๑.๑ ,๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ 

,๔.๑ ,๕.๑ ,๕.๒ 

การนําเสนอสัมมนา ผลงานท่ีไดรับ

มอบหมาย การไมคัดลอกผลงานของ

ผูอ่ืน ความถูกตองในการอางอิงผลงาน

ทางวิชาการในรายงาน การนําเสนอ

ขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริงและความ

เหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓-๑๕ ๙๐% 

๒ ๑.๑ ,๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ 

,๔.๑ ,๕.๑ ,๕.๒ 

พฤติกรรมการมีสวนรวมในการทํางาน

กลุม การอภิปรายในชั้นเรียน กิจกรรม

ตางๆ พฤติกรรมในชั้นเรียน และในการ

เขารวมสัมมนา ท้ังในฐานะผูฟง และ

ผูนําเสนอ การตรงตอเวลาในการเขา

เรียน-การสงงาน การปฏิบัติตาม

กฎระเบียบตางๆ 

ตลอดภาค

การศึกษา 

๑๐% 

* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒ 

 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 

 ภาษาไทย 

  - 

 ภาษาอังกฤษ 

  - 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 - 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 www.sciencedirect.com 

 www.scopus.com 

 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
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๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ๑.๑  นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน 

 ๑.๒  นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

 ๑.๓  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

 ๑.๔  นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผาน social network ของภาควิชาฟสิกส หรือ

ของผูสอน 

๒.  กลยุทธการประเมินการสอน 

 ๒.๑  ประเมินจากแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวชิา 

 ๒.๒  ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

 หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการประชุมการ

จัดการเรียนการสอน เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน  และพัฒนารายวิชา 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ๔.๑  มีคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ

ขอสอบปลายภาค 

 ๔.๒  มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ๕.๑  ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 

ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรียนการสอน 

 ๕.๒  เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้ 

กับปญหาท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารย 
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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส 
 

หมวดที ่๑  ขอมูลทั่วไป 

 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา 

 

วทฟส๖๒๘  แนวคิดทางฟสิกสและความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน 
 SCPY628  Physics Concepts and Misconception 

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

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ)  เปนรายวิชาในหมวดวิชา

เลือก 

๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน   

 ๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร. ขวัญ อารยะธนิตกุล 

 ๔.๒  อาจารยผูสอน ผศ.ดร. ขวัญ อารยะธนิตกุล   ผศ.ดร.นฤมล เอมะรัตต 

๕.  ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรยีน 

 ภาคปลาย ชั้นปท่ี  ๒ 

๖.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน(Pre-requisite)  ไมมี 

๗.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite)  ไมมี 

๘.  สถานท่ีเรียน 

 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด    - 

 

 หมวดที่ ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

๑.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

 เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ 

 ๑.๑  มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีของแนวคิดทางฟสิกสและ

ความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน อันไดแก หลักการพ้ืนฐานของฟสิกสในหัวขอ กลศาสตร สมบัติของสสาร 

คลื่น อุณหพลศาสตร ไฟฟาแมเหล็ก ฟสิกสยุคใหม และ ปฏิบัติการฟสิกส ภาพรวมของงานวิจัยและ
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ทฤษฎท่ีีเก่ียวของกับความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนในฟสิกส  การใชงานวิจัยในการเพ่ือหาความเขาใจท่ี

คลาดเคลื่อนของผูเรียน ความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนในฟสิกสในหัวขอตางๆ 

 ๑.๒  สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพ่ือพัฒนาองคความรูในแขนงแนวคิดทาง

ฟสิกสและความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนไดดวยตนเอง 

 ๑.๓  สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะหความรูในแขนงแนวคิดทางฟสิกส

และความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล 

๒.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายวิชา 

 เพ่ือปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 

๑.  คําอธิบายรายวิชา 

 หลักการพ้ืนฐานของฟสิกสในหัวขอ กลศาสตร สมบัติของสสาร คลื่น อุณหพลศาสตร ไฟฟา

แมเหล็ก ฟสิกสยุคใหม และปฏิบัติการฟสิกส ภาพรวมของงานวิจัยและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความ

เขาใจท่ีคลาดเคลื่อนในฟสิกส  การใชงานวิจัยในการเพ่ือหาความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนของผูเรียน 

ความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนในฟสิกสในหัวขอตางๆ 

 Fundamental principles of physics in mechanics, properties of matter, waves, 

thermodynamics, electromagnetism, modern physics and physics laboratory;  

overview of research and theory related to misconceptions in physics; using research 

to find student misconceptions; misconception in various topics in physics 

๒.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

 จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห ๓ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห ๐ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานภาคสนามตอสัปดาห - ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง ๖ ชั่วโมง 

 

 

 ๓.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน

รายบุคคล 

 ๓.๑  อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๓.๒  นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา 

หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
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๑.  คุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

  ๑.๑.๑  มีความซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ 

ขององคกร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม 

จริยธรรมท่ีซับซอนเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑) 

 ๑.๒  วธิีการสอน 

  ๑.๒.๑  บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ท่ีเก่ียวของกับคุณธรรมจริยธรรม 

  ๑.๒.๒  กําหนดกฎระเบียบท่ีตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน

และการสงงาน 

  ๑.๒.๓  จัดการประชุมชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

  ๑.๒.๔  มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน 

 ๑.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๑.๓.๑  พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาในการเขาเรียน-การสงงาน การ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ 

  ๑.๓.๒  การไมคัดลอกผลงานของผู อ่ืน ความถูกตองในการอางอิงผลงานทาง

วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริง 

๒.  ความรู 

 ๒.๑  ความรูท่ีตองไดรับ 

  ๒.๑.๑  มีความรูและความเขาใจ    ในระดับเชี่ยวชาญสูงสุดในเนื้อหาของหลักการ

และทฤษฎีท่ีเปนแกนของ ๔ แขนงวิชาหลักของสาขาวิชาฟสิกส อันไดแก (๑) กลศาสตรคลาสสิก (๒) 

กลศาสตรควอนตัม (๓) อุณหพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และ

คณิตศาสตรท่ีเก่ียวของ (ผลการเรียนรูขอ ๒.๑) 

  ๒.๑.๒  มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกส อยางนอยหนึ่งแขนงวิชา 

ในระดับท่ีสามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพ่ือพัฒนาองคความรูในแขนงวิชาเฉพาะนั้น

ไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒) 

 ๒.๒  วธิีการสอน 

  ๒.๒.๑  การบรรยายในชั้นเรียน 

  ๒.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพ่ิมเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน 

  ๒.๒.๓  จัดการสัมมนาพิเศษโดยวิทยากรภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือ มี

ประสบการณตรง 

  ๒.๒.๔  สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 
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 ๒.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๒.๓.๑  การสอบกลางภาคและปลายภาค 

  ๒.๓.๒  ผลงานท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๒.๓.๓  การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 

๓.  ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก) 

 ๓.๑  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

  ๓.๑.๑  มีความใฝรู มีความคิดริเริ่ม-สรางสรรค สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน 

และสังเคราะห ความรู ในศาสตรสาขาฟสิกส ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล ตามหลักการทาง

วิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ ๓.๑) 

  ๓.๑.๒  สามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห และประยุกตความรู ในศาสตรสาขา

ฟสิกสเฉพาะ เพ่ือสรางองคความรูใหม โดยใชกระบวนการวิจัยท่ีถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรู

ขอ ๓.๒) 

 ๓.๒  วธิีการสอน 

  ๓.๒.๑  เนนการสอนท่ีกระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น

ตางๆ 

  ๓.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพ่ิมเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน 

  ๓.๒.๓  แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห 

ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยท่ีปรึกษา 

  ๓.๒.๔  สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๓.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๓.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ท้ังในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

  ๓.๓.๒  งานท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๓.๓.๓  การสอบท่ีเนนการคิด-วิเคราะห 

๔.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

  ๔.๑.๑  มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน สามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี ท้ังในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนเอง 

และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑) 

 ๔.๒  วธิีการสอน 

  ๔.๒.๑  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการทํางานเปนกลุม และงานท่ีตองมีปฎิ

สัมพันธระหวางบุคคล 
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  ๔.๒.๒  จัดกิจกรรมท่ีมีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น 

 ๔.๓  วธิีการประมวลผล 

  ๔.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๔.๓.๒  พฤติกรรมในการทํางานกลุม 

  ๔.๓.๓  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ท้ังในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

๕.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอง

พัฒนา 

  ๕.๑.๑  สามารถประยุกตความรูทาง สถิติและคณิตศาสตร เพ่ือการ วิเคราะห 

ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม   (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑) 

  ๕.๑.๒  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ

ขอมูล การสื่อสารและถายทอดองคความรูท้ังในเชิงวิชาการ และการนําเสนอตอสาธารณชนท่ัวไป ได

อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๒) 

 ๕.๒  วธิีการสอน 

  ๕.๒.๑ จัดใหมีการนําเสนอในรายวิชา เพ่ือฝกทักษะในการสืบคน เก็บรวมรวบ 

วิเคราะห ประมวลผล และนําเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเหมาะสม 

  ๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ

เขารวมในกิจกรรมตางๆท่ีมุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 ๕.๓  วธิีการประเมิน 

  ๕.๓.๑  การนําเสนอผลงานท่ีไดรับ 

  ๕.๓.๒  ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง 

 

 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

 

๑.  แผนการสอน 

สัปดา หัวขอ จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการ อาจารย
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หท่ี บรรยา

ย 

ปฎิบั

ติ 

ศึกษา

ดวย

ตนเอ

ง 

สอนและส่ือท่ีใช ผูสอน 

๑-๔ Fundamental 

principles of 

physics in 

mechanics, 

properties of 

matter, waves, 

thermodynamics, 

electromagnetis

m, modern 

physics and 

physics 

laboratory 

๑๒ ๐ ๒๔ Lecture/Practice/Ho

mework 

ผศ.ดร.  ขวัญ        

อารยะธนิต

กุล 

 

 ผศ.ดร.นฤมล 

เอมะรตัต 

๕-๗ Overview of 

research and 

theory related to 

misconceptions 

in physics 

๙ ๐ ๑๘ Lecture/Practice/Ho

mework 

๘ สอบกลางภาค ๐ ๐ ๐   

๙-๑๑ Using research to 

find student 

misconceptions 

๙ ๐ ๑๘ Lecture ผศ.ดร.  ขวัญ        

อารยะธนิต

กุล 

ผศ.ดร.นฤมล 

เอมะรตัต 
๑๒-

๑๕ 

Misconception in 

various topics in 

physics 

๑๒ ๐ ๒๔ Lecture/Student 

Presentation 

๑๖ สอบปลายภาค ๐ ๐ ๐   

 รวมจํานวน

ช่ัวโมงตลอดภาค

การศึกษา 

๔๒ ๐ ๘๔   

 

 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 
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กิจกรรม

ท่ี 

ผลการเรียนรู* วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวน

ของการ

ประเมินผล 

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

๒ ๑.๑ พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาใน

การเขาเรียน-การสงงาน การปฏิบัติตาม

กฎระเบียบตางๆ การไมคัดลอกผลงาน

ของผูอ่ืน ความถูกตองในการอางอิง

ผลงานทางวิชาการในรายงาน การ

นําเสนอขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริง 

ตลอดภาค

การศึกษา 

๑๐% 

๓ ๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ ,๔.๑ 

,๕.๑ ,๕.๒ 

ผลงานท่ีไดรับมอบหมาย การนําเสนอ

ผลงาน พฤติกรรมการมีสวนรวมในการ

ทํางานกลุม การอภิปรายในชั้นเรียน 

กิจกรรมตางๆ และความเหมาะสมใน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตลอดภาค

การศึกษา 

๒๐% 

* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒ 

 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 

 ภาษาไทย 

  - 

 ภาษาอังกฤษ 

  Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics:  A Strategic 

Approaches,  Randall D. Knight,    1st edition 2004 

  

 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 https://www.compadre.org/per/? 

 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 - 
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หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ๑.๑  นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน 

 ๑.๒  นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

 ๑.๓  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

 ๑.๔  นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผาน social network ของภาควิชาฟสิกส หรือ

ของผูสอน 

๒.  กลยุทธการประเมินการสอน 

 ๒.๑  ประเมินจากแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

 ๒.๒  ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

 หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการประชุมการ

จัดการเรียนการสอน เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน  และพัฒนารายวิชา 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ๔.๑  มีคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ

ขอสอบปลายภาค 

 ๔.๒  มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ๕.๑  ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 

ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรียนการสอน 

 ๕.๒  เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้ 

กับปญหาท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารย 
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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส 
 

หมวดที ่๑  ขอมูลทั่วไป 

 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา 

 

วทฟส๖๘๗  หัวขอคัดสรรทางฟสิกส 
 SCPY687  Selected Topics in Physics 

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

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ)  เปนรายวิชาในหมวดวิชา

เลือก 

๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน   

 ๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

  ๑.  ผศ.ดร.  สุจินต        สุวรรณะ 

       สถานท่ีติดตอ : ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร 

 ๔.๒  อาจารยผูสอน 

  ๑.  ผศ.ดร.  สุจินต        สุวรรณะ 

๕.  ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรยีน 

 ภาคปลาย ชั้นปท่ี  ๒ 

๖.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน(Pre-requisite) วทฟส ๕๐๓ (SCPY ๕๐๓) หรือเทียบเทา 

๗.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite)  ไมมี 

๘.  สถานท่ีเรียน 

 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด    - 

 

 หมวดที่ ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

๑.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

 เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ 
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 ๑.๑  มีความรูและความเขาใจในระดับเชี่ยวชาญสูงสุดในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีของ

หัวขอคัดสรรทางฟสิกส (ระบบควอนตัมแบบเปด) 

 ๑.๒  สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพ่ือพัฒนาองคความรูในแขนงหัวขอคัด

สรรทางฟสิกส (ระบบควอนตัมแบบเปด)ไดดวยตนเอง 

 ๑.๓  สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะหความรูในแขนงหัวขอคัดสรรทาง

ฟสิกส (ระบบควอนตัมแบบเปด) ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล 

๒.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายวิชา 

 เพ่ือปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 

๑.  คําอธิบายรายวิชา 

 หัวคัดสรรท่ีเปนวิทยาการทันสมัยและนาสนใจในสาขาฟสิกส ระบบควอนตัมควบคุมได 

อิเล็กตรอนสหสัมพันธสูง สสารควบแนนแบบออน ระบบอิเล็กตรอนมิติต่ํา ฟสิกสสถิติในสภาวะไม

สมดุล การเปลี่ยนแปลงเฟสเชิงโทโพโลยี 

 Selected topics of current interest in the field of physics, controllable 

quantum systems; strongly correlated electrons; soft condensed matters; low-

dimensional electron systems; non-equilibrium statistical physics; topological phase 

transition 

๒.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

 จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห ๓ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห ๐ ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานภาคสนามตอสัปดาห - ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง ๖ ชั่วโมง 

 

 

 ๓.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน

รายบุคคล 

   ๒ ชั่วโมง / สัปดาห นักศึกษาจะไดรับแจงชั่วโมงท่ีอาจารยสะดวกใหคําปรึกษาในแตละ

สัปดาหกอนเริ่มภาคการศึกษา และสามารถติดตอกันไดทางไลนกลุมของวิชา 

หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 
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 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

  ๑.๑.๑  มีความซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ 

ขององคกร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม 

จริยธรรมท่ีซับซอนเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑) 

 ๑.๒  วธิีการสอน 

  ๑.๒.๑  บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ท่ีเก่ียวของกับคุณธรรมจริยธรรม 

  ๑.๒.๒  กําหนดกฎระเบียบท่ีตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน

และการสงงาน 

  ๑.๒.๓  จัดการประชุมชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

  ๑.๒.๔  มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน 

 ๑.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๑.๓.๑  พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาในการเขาเรียน-การสงงาน การ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ 

  ๑.๓.๒  การไมคัดลอกผลงานของผู อ่ืน ความถูกตองในการอางอิงผลงานทาง

วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริง 

๒.  ความรู 

 ๒.๑  ความรูท่ีตองไดรับ 

  ๒.๑.๑  มีความรูและความเขาใจ    ในระดับเชี่ยวชาญสูงสุดในเนื้อหาของหลักการ

และทฤษฎีท่ีเปนแกนของ ๔ แขนงวิชาหลักของสาขาวิชาฟสิกส อันไดแก (๑) กลศาสตรคลาสสิก (๒) 

กลศาสตรควอนตัม (๓) อุณหพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และ

คณิตศาสตรท่ีเก่ียวของ (ผลการเรียนรูขอ ๒.๑) 

  ๒.๑.๒  มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกส อยางนอยหนึ่งแขนงวิชา 

ในระดับท่ีสามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพ่ือพัฒนาองคความรูในแขนงวิชาเฉพาะนั้น

ไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒) 

 ๒.๒  วธิีการสอน 

  ๒.๒.๑  การบรรยายในชั้นเรียน 

  ๒.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพ่ิมเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน 

  ๒.๒.๓  จัดการสัมมนาพิเศษโดยวิทยากรภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือ มี

ประสบการณตรง 

  ๒.๒.๔  สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๒.๓  วธิีการประเมินผล 



 มคอ.๓ ๔ 
 

  ๒.๓.๑  การสอบกลางภาคและปลายภาค 

  ๒.๓.๒  ผลงานท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๒.๓.๓  การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 

๓.  ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก) 

 ๓.๑  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

  ๓.๑.๑  มีความใฝรู มีความคิดริเริ่ม-สรางสรรค สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน 

และสังเคราะห ความรู ในศาสตรสาขาฟสิกส ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล ตามหลักการทาง

วิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ ๓.๑) 

  ๓.๑.๒  สามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห และประยุกตความรู ในศาสตรสาขา

ฟสิกสเฉพาะ เพ่ือสรางองคความรูใหม โดยใชกระบวนการวิจัยท่ีถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรู

ขอ ๓.๒) 

 ๓.๒  วธิีการสอน 

  ๓.๒.๑  เนนการสอนท่ีกระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภปิรายในประเด็น

ตางๆ 

  ๓.๒.๒  มอบหมายงานใหคนควาเพ่ิมเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน 

  ๓.๒.๓  แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห 

ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยท่ีปรึกษา 

  ๓.๒.๔  สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ

ประชุมวิชาการ 

 ๓.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๓.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ท้ังในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

  ๓.๓.๒  งานท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๓.๓.๓  การสอบท่ีเนนการคิด-วิเคราะห 

๔.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

  ๔.๑.๑  มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน สามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี ท้ังในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนเอง 

และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑) 

 ๔.๒  วธิีการสอน 

  ๔.๒.๑  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการทํางานเปนกลุม และงานท่ีตองมีปฎิ

สัมพันธระหวางบุคคล 

  ๔.๒.๒  จัดกิจกรรมท่ีมีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น 



 มคอ.๓ ๕ 
 

 ๔.๓  วธิีการประมวลผล 

  ๔.๓.๑  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๔.๓.๒  พฤติกรรมในการทํางานกลุม 

  ๔.๓.๓  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม

สัมมนา ท้ังในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ 

๕.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอง

พัฒนา 

  ๕.๑.๑  สามารถประยุกตความรูทาง สถิติและคณิตศาสตร เพ่ือการ วิเคราะห 

ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม   (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑) 

  ๕.๑.๒  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ

ขอมูล การสื่อสารและถายทอดองคความรูท้ังในเชิงวิชาการ และการนําเสนอตอสาธารณชนท่ัวไป ได

อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๒) 

 ๕.๒  วธิีการสอน 

  ๕.๒.๑ จัดใหมีการนําเสนอในรายวิชา เพ่ือฝกทักษะในการสืบคน เก็บรวมรวบ 

วิเคราะห ประมวลผล และนําเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเหมาะสม 

  ๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ

เขารวมในกิจกรรมตางๆท่ีมุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 ๕.๓  วธิีการประเมิน 

  ๕.๓.๑  การนําเสนอผลงานท่ีไดรับ 

  ๕.๓.๒  ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง 

 

 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

 

๑.  แผนการสอน 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือ

ท่ีใช 

อาจารย

ผูสอน บรรยาย ปฎิบัต ิ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 



 มคอ.๓ ๖ 
 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือ

ท่ีใช 

อาจารย

ผูสอน บรรยาย ปฎิบัต ิ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

๑ ระบบควอนตัม 

และการวิวัฒน 

๓ ๐ ๖ Lecture/Practice ผศ.ดร.  

สุจินต        

สุวรรณะ 

๒ ระบบควอนตัม

ควบคุมได 

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

สุจินต        

สุวรรณะ 

๓ ระบบควอนตัม

แบบเปด 

เมตริกซความ

หนาแนน 

(density matrix) 

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

สุจินต        

สุวรรณะ 

๔ สมการการวิวัฒน

ของระบบ

ควอนตัมแบบ

เปด (quantum 

master 

equations) ดีโคฮี

เร็นซ 

(decoherence) 

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

สุจินต        

สุวรรณะ 

๕ กระบวนการส

โทเคสติก 

(stochastic 

process) 

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

สุจินต        

สุวรรณะ 

๖ กระบวนการส

โทเคสติกแบบ

มารคอฟ 

(Markovian 

stochastic 

process) 

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

สุจินต        

สุวรรณะ 

๗ กระบวนการส ๓ ๐ ๖ Lecture/Discussion/Homework ผศ.ดร.  



 มคอ.๓ ๗ 
 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือ

ท่ีใช 

อาจารย

ผูสอน บรรยาย ปฎิบัต ิ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

โทเคสติกแบบไม

มารคอฟ (non-

Markovian 

stochastic 

process) 

สุจินต        

สุวรรณะ 

๘ สอบกลางภาค ๐ ๐ ๐   

๙ ฟสิกสสถิติใน

สภาวะไมสมดุล 

๓ ๐ ๖ Lecture/Practice ผศ.ดร.  

สุจินต        

สุวรรณะ 

๑๐ แบบจําลองการ

ควบคุมระบบ

ทางควอนตัม 

(Quantum 

Systems Control 

Models) 

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

สุจินต        

สุวรรณะ 

๑๑ วิธีการควบคุม

ระบบควอนตัม

แบบปด (Control 

Methods of 

Closed Quantum 

Systems) 

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

สุจินต        

สุวรรณะ 

๑๒ วิธีการควบคุม

ระบบควอนตัม

แบบเปด 

(Control 

Methods of 

Open Quantum 

Systems) 

๓ ๐ ๖ Lecture/Practice ผศ.ดร.  

สุจินต        

สุวรรณะ 

๑๓ การวิเคราะห

ความเสถียร และ

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

สุจินต        

สุวรรณะ 



 มคอ.๓ ๘ 
 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือ

ท่ีใช 

อาจารย

ผูสอน บรรยาย ปฎิบัต ิ ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

การแยกของ

พลวัตร (stabilty 

analysis, and 

dynamic 

decoupling) 

๑๔ ระบบควอนตัมอี

เล็กโตรไดนามิกส

แบบเปด (open 

quantum 

electrodynamics) 

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

สุจินต        

สุวรรณะ 

๑๕ การหาเสนทาง

การวิวัฒของ

ระบบควอนตัม 

(trajectory 

tracking of 

quantum 

systems) 

๓ ๐ ๖ Lecture/Practice ผศ.ดร.  

สุจินต        

สุวรรณะ 

๑๖ สอบปลายภาค ๐ ๐ ๐   

 รวมจํานวน

ช่ัวโมงตลอด

ภาคการศึกษา 

๔๒ ๐ ๘๔   

 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม

ท่ี 

ผลการเรียนรู* วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวน

ของการ

ประเมินผล 

๑ ๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ การสอบกลางภาคและปลายภาค ๘, ๑๖ ๖๕% 

๒ ๑.๑ ,๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ 

,๔.๑ ,๕.๑ ,๕.๒ 

พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาใน

การเขาเรียน-การสงงาน การปฏิบัติตาม

กฎระเบียบตางๆ การไมคัดลอกผลงาน

ตลอดภาค

การศึกษา 

๓๕% 



 มคอ.๓ ๙ 
 

กิจกรรม

ท่ี 

ผลการเรียนรู* วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวน

ของการ

ประเมินผล 

ของผูอ่ืน ความถูกตองในการอางอิง

ผลงานทางวิชาการในรายงาน การ

นําเสนอขอมูลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริง 

ผลงานท่ีไดรับมอบหมาย การนําเสนอ

ผลงาน พฤติกรรมการมีสวนรวมในการ

ทํางานกลุม การอภิปรายในชั้นเรียน 

กิจกรรมตางๆ และความเหมาะสมใน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒ 

 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 

 ภาษาไทย 

  - 

 ภาษาอังกฤษ 

  Angel Rivas and Susana F. Huelga, Open Quantum Systems: An 

Introduction, Springer, 2012 

  Shuang Cong, Control of Quantum Systems, Wiley, 2014 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 - 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 Edward Brian Davies, Quantum Theory of Open Systems, London: Academic 

Press, 1976. 

 Roman S Ingarden, A. Kossakowski,  and M. Ohya, Information Dynamics and 

Open Systems: Classical and Quantum Approach, New York: Springer Verlag, 1997. 
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หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ๑.๑  นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน 

 ๑.๒  นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

 ๑.๓  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

 ๑.๔  นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผาน social network ของภาควิชาฟสิกส หรือ

ของผูสอน 

๒.  กลยุทธการประเมินการสอน 

 ๒.๑  ประเมินจากแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

 ๒.๒  ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

 หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการประชุมการ

จัดการเรียนการสอน เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน  และพัฒนารายวิชา 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ๔.๑  มีคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ

ขอสอบปลายภาค 

 ๔.๒  มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ๕.๑  ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 

ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรียนการสอน 

 ๕.๒  เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้ 

กับปญหาท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารย 
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