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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. 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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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 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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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 กรรมการมีส วนรว มในการอภิ ป รายในชั้ น เรียน และในการเข ารว 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 ส วนรว มในการอภิ ป รายในชั้น 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 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
๕.๓.๒ ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ

จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการ

อาจารยผูสอน
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ที่

๑
๒

๓
๔

๕
๖

๗

๘
๙
๑๐
๑๑

๑๒

๖

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

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

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

๓

๐

๖

บรรยาย

อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา

๓

๐

๖

บรรยาย

อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา

๓

๐

๖

บรรยาย

อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา

๓

๐

๖

อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา

๓

๐

๖

บรรยาย
มอบหมายงาน
และอภิปราย
บรรยาย

๓

๐

๖

บรรยาย

อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา

สอบกลางภาค
ฟงกชันแฮรมิลตัน
และสมการแฮรมิลตัน
ตัวแปรแบบบัญญัติ
ปริภูมิเฟส และ
ตะกราปวซอง
การแปลงแบบบัญญัติ

๐
๓

๐
๐

๐
๖

บรรยาย

อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา

๓

๐

๖

บรรยาย

อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา

๓

๐

๖

บรรยาย

อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา

อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา

มคอ.๓

สัปดาห
ที่

๑๓

๑๔
๑๕

๑๖

หัวขอ

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

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู*
ที่
๑
๒

๓

๗

อาจารยผูสอน

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

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 และความถู กตองของขอสอบกลางภาคและ
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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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
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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
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๑๒

๑.๑.๑ มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ
ขององคกร ปฏิ บั ติต ามจรรยาบรรณทางวิช าการและวิชาชี พ สามารถจัดการป ญ หาทางคุณ 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
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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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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. รศ.ดร. ไมเคิล แอนโทนี่
อเลน
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: maa๕๖๕๒@gmail.com
๔.๒ อาจารยผูสอน
๑. รศ.ดร. ไมเคิล แอนโทนี่
อเลน
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: maa๕๖๕๒@gmail.com
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคตน ชั้นปที่ ๑
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite) ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite) ไมมี
๘. สถานที่เรียน
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

รศ.ดร.
แอนโทนี่
อเลน

ไมเคิล

รศ.ดร.
แอนโทนี่
อเลน

ไมเคิล

รศ.ดร.
แอนโทนี่
อเลน

ไมเคิล

รศ.ดร.
แอนโทนี่
อเลน

ไมเคิล

รศ.ดร.
แอนโทนี่
อเลน

ไมเคิล
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สัปดาห
ที่

๖

๗

๘
๙

๑๐

หัวขอ

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

๒๕

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
และสื่อที่ใช

อาจารยผูสอน

แบบฝกหัดใน
หองเรียน/
การบาน

๓

๐

๖

๓

๐

๖

๐
๓

๐
๐

๐
๖

๓

๐

๖

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

รศ.ดร.
แอนโทนี่
อเลน

ไมเคิล

รศ.ดร.
แอนโทนี่
อเลน

ไมเคิล

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

รศ.ดร.
แอนโทนี่
อเลน

ไมเคิล

รศ.ดร.
แอนโทนี่
อเลน

ไมเคิล

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

รศ.ดร.
แอนโทนี่
อเลน

ไมเคิล

รศ.ดร.
แอนโทนี่
อเลน

ไมเคิล

รศ.ดร.
แอนโทนี่
อเลน

ไมเคิล

รศ.ดร.
แอนโทนี่
อเลน

ไมเคิล

รศ.ดร.
แอนโทนี่
อเลน

ไมเคิล

รศ.ดร.
แอนโทนี่
อเลน

ไมเคิล

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
นําเสนอขอมูลที่ถกู ตองตามขอเท็จจริง
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. รศ.ดร. ชรินทร
โหมดชัง
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
๔.๒ อาจารยผูสอน
๑. รศ.ดร. ชรินทร
โหมดชัง
๒. ผศ.ดร. ธนากร
โอสถจันทร
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: sctos๑@gmail.com
๓. ผศ.ดร. ธีรเกียรติ์
เกิดเจริญ
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: teerakiat.ker@mahidol.ac.th
๔. อ.ดร. ชัยวุฒิ
บุญญศิริวัฒน
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: chaiwoot@gmail.com
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคตน ชั้นปที่ ๑
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite) ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite) ไมมี

มคอ.๓

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

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
๓.๑ อาจารยใหคําปรึกษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศ

มคอ.๓

๓๒

๓.๒ อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล
๓.๓ นักศึกษาสามารถนัดวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
๑.๑.๑ มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ
ขององค กร ปฏิ บั ติตามจรรยาบรรณทางวิช าการและวิชาชีพ 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
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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
๓.๓ 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
๔.๓.๑ พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย
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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
๕.๓ วิธีการประเมิน
๕.๓.๑ การนําเสนอผลงานที่ไดรับ
๕.๓.๒ ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ
ที่

๑

๒-๔

Guidance &
Introduction,
Contemporary
Research ๑
Contemporary
Research ๑

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

๙

๐

๑๘

Lecture/Practice/Homework ผศ.ดร.
ธนากร
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สัปดาห
ที่

หัวขอ

จํานวนชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง

Contemporary
Research ๒

๑๒

๐

๒๔

๙-๑๒ Contemporary
Research ๓

๑๒

๐

๒๔

๑๓-๑๖ Contemporary
Research ๔

๑๒

๐

๒๔

๑๗๗

๐

๓๕๔

๕-๘

รวมจํานวน
ชั่วโมงตลอด
ภาค
การศึกษา

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู*
ที่
๑

๒

๓๕

๑.๑

อาจารย
ผูสอน

โอสถจันทร
Lecture/Practice/Homework รศ.ดร.
ชรินทร
โหมดชัง
Lecture/Practice/Homework อ.ดร. ชัย
วุฒิ
บุญญศิริวัฒน
Lecture/Practice/Homework ผศ.ดร. ธีร
เกียรติ์
เกิดเจริญ

วิธีการประเมิน

พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาใน
การเขาเรียน-การสงงาน การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบตางๆ การไมคัดลอกผลงาน
ของผูอื่น ความถูกตองในการอางอิง
ผลงานทางวิชาการในรายงาน
การ
นําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ ,๔.๑ ผลงานที่ไดรับมอบหมาย การนําเสนอ
,๕.๑ ,๕.๒
ผลงาน พฤติกรรมการมีสวนรวมในการ
ทํางานกลุม การอภิปรายในชั้นเรียน
กิจกรรมตางๆ และความเหมาะสมใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

สัปดาหที่
ประเมิน
ตลอดภาค
การศึกษา

ตลอดภาค
การศึกษา

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล
๒๐%

๘๐%
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* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
ภาษาไทย
Science
Nature
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
๑.๓ การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
๑.๔ นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผาน social network ของภาควิชาฟสิกส หรือ
ของผูสอน
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
๒.๑ ประเมินจากแบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
๒.๒ ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน
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หลั งจากผลการประเมิน การสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับ ปรุงการสอน โดยการประชุ มการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนารายวิชา
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
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

วทฟส๕๒๖ ทัศนศาสตรควอนตัม
SCPY526 Quantum Optics
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. วิศิษฐ
สิงหสมโรจน
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: wisit.sin@mahidol.ac.th
๔.๒ อาจารยผูสอน
๑. อ.ดร. วิศิษฐ
สิงหสมโรจน
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: wisit.sin@mahidol.ac.th
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 มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีของทัศนศาสตรควอนตัม อัน
ไดแก ฟงกชันโคเฮียเรนทแบบควอนตัม ตัวแยกลําแสงและมาตรแทรกสอด การบีบอัดแบบจตุภาค
สถานะบีบอัดเชิงจํานวน เทคนิคการวัดโฟตอน สถิติของโฟตอน การแปลงลดลงแบบอิงพารามิเตอร
ชนิดเกิดเอง มาตรแทรกสอดแบบฮอง-อู-แมนเดล การลบลางแบบควอนตัม โคเฮียเรนซแบบ
เหนี่ยวนํา การทันเนลแบบซุปเปอรลามินอลของโฟตอน ความพัวพัน สัญญาณรบกวนเชิงควอนตัม
การทดลองการไมถูกทําลายเชิงควอนตัม การทดสอบพื้นฐานของกลศาสตรควอนตัม การใช โฟตอน
เปนคิวบิทส โฟตอนเดี่ยวแบบรูลวงหนา การตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะของคิวบิทสโฟตอนิก
๑.๒ สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาองคความรูในแขนงทัศน
ศาสตรควอนตัมไดดวยตนเอง
๑.๓ สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะหความรูในแขนงทัศนศาสตรควอนตัม
ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
ฟงกชันโคเฮียเรนทแบบควอนตัม ตัวแยกลําแสงและมาตรแทรกสอด การบีบอัดแบบจตุภาค
สถานะบีบอัดเชิงจํานวน เทคนิคการวัดโฟตอน สถิติของโฟตอน การแปลงลดลงแบบอิงพารามิเตอร
ชนิ ด เกิ ด เอง มาตรแทรกสอดแบบฮอง-อู -แมนเดล การลบล างแบบควอนตั ม โคเฮี ย เรนซ แ บบ
เหนี่ยวนํา การทันเนลแบบซุปเปอรลามินอลของโฟตอน ความพัวพัน สัญญาณรบกวนเชิงควอนตัม
การทดลองการไมถูกทําลายเชิงควอนตัม การทดสอบพื้นฐานของกลศาสตรควอนตัม การใช โฟตอน
เปนคิวบิทส โฟตอนเดี่ยวแบบรูลวงหนา การตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะของคิวบิทสโฟตอนิก
Quantum coherence functions, beam splitters and interferometers,
quadrature squeezing, number squeezed states, photodetection techniques, photon
statistics, spontaneous parametric down-conversion, Hong-Ou-Mandel interferometer,
quantum eraser, induced coherence, superluminal tunneling of photons,
entanglement, quantum noise, quantum non-demolition (QND) measurements,
fundamental tests of quantum mechanics, photons as qubits, heralded single
photons, characterizing photonic qubits
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
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จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห
จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานภาคสนามตอสัปดาห
จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง

๔๐

๓
๐
๖

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
๓.๑ ถานักเรียนมีปญหา อาจารยจะจัดเวลาใหคําปรึกษา ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห
๓.๒ นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
๑.๑.๑ มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ
ขององคกร 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)
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๔๑

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
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
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๔๒

๓.๓.๑ พฤติ กรรมการมี สวนรว มในการอภิ ป รายในชั้ น เรียน และในการเข ารว 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
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 ต ค วามรู ท างสถิ ติ แ ละคณิ ต ศาสตร เพื่ อ การวิ เคราะห
ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑)
๕.๑.๒ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ
ขอมูล 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

มคอ.๓

๔๓

๕.๓ วิธีการประเมิน
๕.๓.๑ การนําเสนอผลงานที่ไดรับ
๕.๓.๒ ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ
ที่

จํานวนชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนการสอนและ อาจารย
สื่อที่ใช
ผูสอน
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง
๓
๐
๖ Lecture/Practice/Discussion อ.ดร.

๑

Field
Quantization

๒

Generation of
Coherent
States

๓

๐

๖

Lecture/Practice/Discussion

๓

Coherent
States –
Operators And
Time Evolution
Atom-field
Interactions –
Classical
Models
Atom-field
Interactions –
Quantum
Models
Quantum
Coherence
Functions

๓

๐

๖

Lecture/Practice/Discussion

๓

๐

๖

Lecture/Practice/Discussion

๓

๐

๖

Lecture/Practice/Discussion

๓

๐

๖

Lecture/Practice/Discussion

๔

๕

๖

วิศิษฐ
สิงหสม
โรจน
อ.ดร.
วิศิษฐ
สิงหสม
โรจน
อ.ดร.
วิศิษฐ
สิงหสม
โรจน
อ.ดร.
วิศิษฐ
สิงหสม
โรจน
อ.ดร.
วิศิษฐ
สิงหสม
โรจน
อ.ดร.
วิศิษฐ
สิงหสม
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สัปดาห
ที่

หัวขอ

๔๔

จํานวนชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนการสอนและ อาจารย
สื่อที่ใช
ผูสอน
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง
โรจน
Lecture/Practice/Discussion อ.ดร.
วิศิษฐ
สิงหสม
โรจน

๗

Beam Splitters
And
Interferometers

๓

๐

๖

๘
๙

สอบกลางภาค

๐
๓

๐
๐

๐
๖

Lecture/Practice/Discussion อ.ดร.

๓

๐

๖

Lecture/Practice/Discussion

๑๐

Nonclassical
Light –
Squeezed
States
Decoherence

๑๑

Optical Tests
of Quantum
Mechanics

๓

๐

๖

Lecture/Practice/Discussion

๑๒

Cavity QED

๓

๐

๖

Lecture/Practice/Discussion

๑๓

Entanglement Teleportation

๓

๐

๖

Lecture/Practice/Discussion

๑๔

Quantum
Cryptography I
– Keys,
Random
Number
Generator

๓

๐

๖

Lecture/Practice/Discussion

วิศิษฐ
สิงหสม
โรจน
อ.ดร.
วิศิษฐ
สิงหสม
โรจน
อ.ดร.
วิศิษฐ
สิงหสม
โรจน
อ.ดร.
วิศิษฐ
สิงหสม
โรจน
อ.ดร.
วิศิษฐ
สิงหสม
โรจน
อ.ดร.
วิศิษฐ
สิงหสม
โรจน

มคอ.๓

สัปดาห
ที่

หัวขอ

๑๕

Quantum
Cryptography II
– Gates, Error
Correction

๑๖

สอบปลายภาค
รวมจํานวน
ชั่วโมงตลอด
ภาคการศึกษา

จํานวนชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนการสอนและ อาจารย
สื่อที่ใช
ผูสอน
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง
๓
๐
๖ Lecture/Practice/Discussion อ.ดร.
วิศิษฐ
สิงหสม
โรจน

๐
๒๑๙

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู*
ที่
๑
๒

๔๕

๐
๐

๐
๔๓๘

วิธีการประเมิน

๓.๒ ,๓.๑ ,๒.๒ ,๒.๑
๑.๑

สอบกลางภาคและปลายภาค
พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาใน
การเขาเรียน-การสงงาน การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบตางๆ การไมคัดลอกผลงาน
ของผูอื่น ความถูกตองในการอางอิง
ผลงานทางวิชาการในรายงาน
การ
นําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
๓
๒.๑ ,๓.๑ ,๓.๒ ,๔.๑ ,๕.๑ ผลงานที่ไดรับมอบหมาย การนําเสนอ
,๕.๒ ,๒.๒
ผลงาน พฤติกรรมการมีสวนรวมในการ
ทํางานกลุม การอภิปรายในชั้นเรียน
กิจกรรมตางๆ และความเหมาะสมใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

สัปดาหที่
ประเมิน
๘, ๑๖
ตลอดภาค
การศึกษา

ตลอดภาค
การศึกษา

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล
๖๐%
๑๐%

๓๐%

มคอ.๓

๔๖

๑. ตําราและเอกสารหลัก
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
C. C. Gerry, P. L. Knight, Introductory Quantum Optics, Cambridge
University Press, 2005
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
-

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑.๑ นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน
๑.๒ นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
๑.๓ การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
๑.๔ นั กศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผาน 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

มคอ.๓

๔๗

๕.๒ เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้
กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย

มคอ.๓

๔๘

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา

วทฟส๕๗๐ การประมวลผลสัญญาณและรูปภาพ
SCPY570 Signal and Image Processing
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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๔๙

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ
๑.๑ อธิบายหลักการของสุมตัวอยางสัญญาณตอเนื่องและการสรางสัญญาณตอเนื่องขึ้นมา
ใหมได
๑.๒ เขียนโปรแกรมเพื่อสุมตัวอยางสัญญาณตอเนื่องและสรางสัญญาณตอเนื่องขึ้นมาใหมได
๑.๓ อธิบายหลักการของการวิเคราะหและสังเคราะหสัญญาณได
๑.๔ เขียนโปรแกรมเพื่อวิเคราะหและสังเคราะหสัญญาณได
๑.๕ อธิบายหลักการของการออกแบบตัวกรองสัญญาณได
๑.๖ เขียนโปรแกรมเพื่อออกแบบตัวกรองสัญญาณได
๑.๗ อธิบายหลักการของการประมวลผลรูปภาพและตัวกรองรูปภาพได
๑.๘ เขียนโปรแกรมเพื่อประมวลผลรูปภาพได
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
ชนิดของสัญญาณ การชักตัวอยางสัญญาณ การกรองสัญญาณ การแปลงฟูเรียร การแปลง
แบบแซด การแปลง แบบเวฟเล็ท โครงขายประสาทเทียม ปริภูมิสีและการแปลงคาสี การกรองภาพ
การปรับปรุงคุณภาพของรูปภาพ การแบงสวนภาพ การจดทะเบียนภาพ การแปลงทางเลขาคณิต
การบีบอัดภาพ การวิเคราะหภาพ
Signal types, signal sampling, signal filtering, Fourier transform, Z transform,
wavelet transforms, artificial neural network, color space and conversion, image
filtering, image enhancement, image segmentation, image registration, geometric
transformation, image compression, image analysis
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห
๓
ชัว่ โมง
จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห
๐
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการ
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง
๖
ชั่วโมง

มคอ.๓

๕๐

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)

มคอ.๓

๕๑

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

มคอ.๓

๕๒

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 ต ค วามรู ท างสถิ ติ แ ละคณิ ต ศาสตร เพื่ อ การวิ เคราะห
ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑)
๕.๑.๒ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ
ขอมูล 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 และนําเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม
๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ
เขารวมในกิจกรรมตางๆที่มุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๕.๓ วิธีการประเมิน
๕.๓.๑ การนําเสนอผลงานที่ไดรับ
๕.๓.๒ ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง

มคอ.๓

๕๓

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ
ที่

๑

๒

๓
๔
๕

๖

Classification of
signals and systems,
frequency response,
impulse response,
sampling and reconstruction of
continuous-time
signals, sam-pling
theorem
Discrete-time signals
and systems,
difference equations,
convolution,
correlation
Z transform, methods
for computing inverse
Z transform
Transfer function,
frequency response,
system identification
Discrete Fourier
transform, fast Fourier
transform (FFT),
convolution and
correlation using FFT,
spectral analysis
Frequency-selective
filters, linear-phase
and zero-phase filters,

จํานวนชั่วโมง
กิจกรรมการ
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา เรียนการสอน
และสื่อที่ใช
ดวย
ตนเอง
๓
๐
๖ บรรยาย
สาธิต

อาจารยผูสอน

อ.ดร.
ชัยวุฒิ
บุญญศิริวัฒน

๓

๐

๖

บรรยาย
สาธิต

อ.ดร.
ชัยวุฒิ
บุญญศิริวัฒน

๓

๐

๖

บรรยาย
สาธิต

อ.ดร.
ชัยวุฒิ
บุญญศิริวัฒน

๓

๐

๖

บรรยาย
สาธิต

อ.ดร.
ชัยวุฒิ
บุญญศิริวัฒน

๓

๐

๖

บรรยาย
สาธิต

อ.ดร.
ชัยวุฒิ
บุญญศิริวัฒน

๓

๐

๖

บรรยาย
สาธิต

อ.ดร.
ชัยวุฒิ
บุญญศิริวัฒน

มคอ.๓

สัปดาห
ที่

๗

๘

หัวขอ

minimum-phase and
allpass filters,
quadrature filters,
notch filters and
resonators,
narrowband filters
and filter banks
FIR filter design:
windowing method,
frequency-sampling
method, leastsquares method,
equiripple filters,
differentiators, Hilbert
transformers,
quadrature filters
IIR filter design: filter
design by pole-zero
placement, filter
design parameters,
classical analog filters,
bilineartransformation
method, frequency
transformations

๕๔

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
และสื่อที่ใช

๓

๐

๖

บรรยาย
สาธิต

อ.ดร.
ชัยวุฒิ
บุญญศิริวัฒน

๓

๐

๖

บรรยาย
สาธิต

อ.ดร.
ชัยวุฒิ
บุญญศิริวัฒน

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

๙

สอบกลางภาค

๐

๐

๐

๑๐

Image acquisition,
printing and storage
of images, human
vision
Correcting imaging
defects

๓

๐

๖

บรรยาย
สาธิต

๓

๐

๖

บรรยาย

๑๑

อาจารยผูสอน

อ.ดร.
ชัยวุฒิ
บุญญศิริวัฒน
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สัปดาห
ที่

หัวขอ

๕๕

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง

๑๒

Image enhancement
in the spatial domain

๓

๐

๖

๑๓

Processing images in
the frequency
domain
Image segmentation
and thresholding

๓

๐

๖

๓

๐

๖

๑๕

Processing binary
images

๓

๐

๖

๑๖

สอบปลายภาคและ
นําเสนอผลงาน
รวมจํานวนชั่วโมง
ตลอดภาคการศึกษา

๐

๐

๐

๒๖๑

๐

๕๒๒

๑๔

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู*
ที่
๑
๒

๓.๒ ,๓.๑ ,๒.๒ ,๒.๑
๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
และสื่อที่ใช
สาธิต
บรรยาย
สาธิต
บรรยาย
สาธิต
บรรยาย
สาธิต
บรรยาย
สาธิต

วิธีการประเมิน

คะแนนจากการสอบ
โครงงานวิจัย และการนําเสนอผลงาน

๓

๑.๑ ,๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ ผลงานที่ไดรับมอบหมาย
,๔.๑ ,๕.๑ ,๕.๒
* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

อาจารยผูสอน

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

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล
๙ และ ๑๖
๓๐%
ตลอดภาค
๓๐%
การศึกษา
ตลอดภาค
๔๐%
การศึกษา

มคอ.๓

๕๖

๑. ตําราและเอกสารหลัก
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
Schilling, R. J., and S. L. Harris, 2012, Introduction to Digital Signal
Processing using MATLAB, Second Edition, Cengage Learning.
Russ, J. C., and F. B. Neal, 2016, The Image Processing Handbook,
Seventh Edition, CRC Press.
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
Abood, S.I., 2020, Digital Signal Processing: A Primer with MATLAB, CRC Press.
Rao, K.D., and M.N.S. Swamy, 2018, Digital Signal Processing: Theory and
Practice, Springer.
Das, A., 2015, Guide to Signals and Patterns in Image Processing: Foundations,
Methods and Applications, Springer.
Gong, S., C. Liu, Y. Ji, B. Zhong, Y. Li, and H. Dong, 2019, Advanced Image and
Video Processing using MATLAB, Springer.
Moeslund, T.B., 2012, Introduction to Video and Image Processing: Building
Real Systems and Applications, Springer.

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

๕๗

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

๕๘

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. ผศ.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

๕๙

-

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
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

มคอ.๓

๖๐

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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๖๑

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 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
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๖๒

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
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ที่

๑

การเสนอผลงานวิจัย

๒

สัมมนาพิเศษ

๓-๑๕ ใหนักศึกษาสัมมนา

รวมจํานวนชั่วโมง
ตลอดภาคการศึกษา
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู*
ที่

๖๓

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

๓๑๘

๐

๖๓๖

วิธีการประเมิน

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

๖๔

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%

มคอ.๓

๖๕

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

๖๖

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. ผศ.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

๖๗

-

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

มคอ.๓

๖๘

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 พฤติก รรมในชั้ น เรีย น การตรงตอเวลาในการเข าเรีย 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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๖๙

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 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

มคอ.๓

๗๐

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

ผศ.ดร.
กริษณุ
ทิวากรศศิธร, รศ.

มคอ.๓

สัปดาห
ที่

๒

หัวขอ

สัมมนาพิเศษ

๓-๑๕ ใหนักศึกษาสัมมนา

รวมจํานวนชั่วโมง
ตลอดภาคการศึกษา
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู*
ที่
๑

๗๑

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

๓๓๓

๐

๖๖๖

วิธีการประเมิน

๑.๑ ,๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ การนําเสนอสัมมนา

ผลงานที่ไดรบั

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

๗๒

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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๗๓

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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๗๔

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. ผศ.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

มคอ.๓

๘. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

๗๕

-

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
จํานวนชัว่ โมงปฏิบัติงานภาคสนามตอสัปดาห
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง
๒
ชั่วโมง

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
๓.๑ ถานักเรียนมีปญหา อาจารยจะจัดเวลาใหคําปรึกษา ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห
๓.๒ นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา
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๗๖

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
๑.๑.๑ มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ
ขององค กร ปฏิ บั ติต ามจรรยาบรรณทางวิช าการและวิชาชี พ สามารถจัดการป ญ หาทางคุณ 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 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
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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
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ที่

๑

การเสนอผลงานวิจัย

๒

สัมมนาพิเศษ

๓-๑๕ ใหนักศึกษาสัมมนา

รวมจํานวนชั่วโมง
ตลอดภาคการศึกษา
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู*
ที่

๗๙

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

๓๔๘

๐

๖๘๖

วิธีการประเมิน

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

๘๐

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%

มคอ.๓

๘๑

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 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

วทฟส๖๕๗ ฟสิกสสสารควบแนนขั้นสูง
SCPY657 Advanced Condensed Matter 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. กริษณุ
ทิวากรศศิธร
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: kritsanu.tiv@mahidol.ac.th
๔.๒ อาจารยผูสอน
๑. ผศ.ดร. กริษณุ
ทิวากรศศิธร
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: kritsanu.tiv@mahidol.ac.th
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 มีความรูและความเขาใจในระดับเชี่ยวชาญสูงสุดในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีของ
ฟสิกสสสารควบแนนขั้นสูง
๑.๒ สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาองคความรูในแขนงฟสิกสสสาร
ควบแนนขั้นสูงไดดวยตนเอง
๑.๓ สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะหความรูในแขนงฟสิกสสสารควบแนน
ขั้นสูงไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
ระบบที่มีความสัมพันธกันอยางมาก ผลเชิงควอนตัมของระบบอนุภาคหลายตัว ปรากฏการณ
ควอนตัมฮอลล ปญหาคอนโด สปนกลาส ระบบที่ไรระเบียบ เมโซสโคปคฟสิกส การเปลี่ยนเฟส และ
ปรากฏการณวิกฤติ ฟสิกสที่อุณหภูมิต่ํา บอควอนตัม และซุปเปอรแลตติซ
Strongly correlated systems, quantum many-body effects, quantum Hall
effect, Kondo problem, spin glass, disordered systems, mesoscopic physics, phase
transition and critical phenomena, low temperature physics, quantum well and
superlattice
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห
๓
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห
๐
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานภาคสนามตอสัปดาห
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง
๖
ชั่วโมง

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
๓.๑ ถานักเรียนมีปญหา อาจารยจะจัดเวลาใหคําปรึกษา ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห
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 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 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
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 ทัง้ ในฐานะผูฟง 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

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช

อาจารย
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ที่

บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ผูสอน
ดวย
ตนเอง
๑๘
๐
๓๖ Lecture/Discussion/Practice/Homework ผศ.ดร.

๑-๗

Strongly
correlated
systems,
quantum
many-body
effects,
quantum
Hall effect,
Kondo
problem,
spin glass

๘

สอบกลาง
ภาค

๐

๐

๐

๙-๑๕ Disordered

๑๘

๐

๓๖

๐

๐

๐

๓๘๔

๐

๗๕๘

systems,
mesoscopic
physics,
phase
transition
and critical
phenomena,
low
temperature
physics,
quantum
well and
superlattice

๑๖

สอบปลาย
ภาค
รวมจํานวน
ชั่วโมง
ตลอดภาค
การศึกษา

๘๗

กริษณุ
ทิวากร
ศศิธร

Lecture/Discussion/Practice/Homework ผศ.ดร.
กริษณุ
ทิวากร
ศศิธร
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๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู*
ที่
๑
๒

วิธีการประเมิน

๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒
๑.๑

การสอบกลางภาคและปลายภาค
พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาใน
การเขาเรียน-การสงงาน การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบตางๆ การไมคัดลอกผลงาน
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
๘, ๑๖
ตลอดภาค
การศึกษา

ตลอดภาค
การศึกษา

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
Coleman, Piers (2015) Introduction to Many-Body Physics, Cambridge
University Press.
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
Cohen, Marvin L. and Louie, Steven G. (2016) Fundamentals of Condensed
Matter Physics, Cambridge University Press.
Nolting, Wolfgang (2009) Fundamentals of Many-body Physics: Principle and
Methods, Springer-Verlag.

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล
๗๐%
๑๐%

๒๐%
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Nayak, Chetan (2004) Quantum Condensed Matter Physics,
http://stationq.cnsi.ucsb.edu/nayak/courses.html
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
Fetter, Alexander L., Walecka, John D. (1971) Quantim theory of ManyParticcle Systems McGraw-Hill, Inc.

Mahan, Gerald D. (2000) Many-Particle Physics, 3rd edition Kluwer
Academic/Plenum Publishers.
Inkson, John C. (1984) Many-Body Theory of Solids: An Introduction Plenum
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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
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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

วทฟส๖๘๘ หัวขอคัดสรรทางฟสิกสประยุกต
SCPY688 Selected Topics in Applied Physics
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
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
๔.๒ อาจารยผูสอน
๑. รศ.ดร. ชรินทร
โหมดชัง
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
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๑.๑ มีความรูและความเขาใจในระดับเชี่ยวชาญสูงสุดในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีของ
หัวขอคัดสรรทางฟสิกสประยุกต
๑.๒ สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาองคความรูในแขนงหัวขอคัด
สรรทางฟสิกสประยุกตไดดวยตนเอง
๑.๓ สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะหความรูในแขนงหัวขอคัดสรรทาง
ฟสิกสประยุกตไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
หัวข อคั ดสรรที่ เป นวิ ทยาการทัน สมัยและนาสนใจในสาขาฟสิกสป ระยุกต การศึกษาสาร
แมเหล็กโดยใชการกระเจิงแบบไมยืดหยุนของนิวตรอน สปนทรอนิกส มาตรวิทยาเชิงควอนตัม เศรษฐ
ฟสิกส สัญญาณรบกวนซ็อตนอยสเชิงควอนตัมในระบบขนาดกลาง
Selected topics of current interest in the field of applied physics, study of
magnetic materials using inelastic neutron scattering; spintronics; quantum
metrology; econophysics; quantum shot noise in mesoscopic systems
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห
๓
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห
๐
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานภาคสนามตอสัปดาห
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง
๖
ชั่วโมง

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
๓.๑ ถานักเรียนมีปญหา อาจารยจะจัดเวลาใหคําปรึกษา ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห
๓.๒ นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
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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
๒.๓ วิธีการประเมินผล
๒.๓.๑ การสอบกลางภาคและปลายภาค
๒.๓.๒ ผลงานที่ไดรับมอบหมาย
๒.๓.๓ การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
๓. ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก)
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
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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
๓.๓ วิธีการประเมินผล
๓.๓.๑ พฤติ กรรมการมีส วนรว มในการอภิ ป รายในชั้ น เรียน และในการเข ารว 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
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
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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
๒
๓

Dynamics of
infectious
diseases
Dynamics of
infectious
diseases
Dynamics of

จํานวนชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อ อาจารย
ที่ใช
ผูสอน
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง
๓
๐
๖ Lecture/Discussion/Homework รศ.ดร.
๓

๐

๖

๓

๐

๖

ชรินทร
โหมดชัง
Lecture/Discussion/Homework รศ.ดร.
ชรินทร
โหมดชัง
Lecture/Discussion/Homework รศ.ดร.

มคอ.๓

สัปดาห
ที่

๔

๕

๖

๗

หัวขอ

infectious
diseases
Superspreading
and the effect
of individual
variation on
disease
emergence
The influence
of population
heterogeneity
on herd
immunity to
SARS-CoV-๒
Modeling
shield
immunity to
reduce COVID๑๙ epidemic
spread
Molecular
testing
strategies for
COVID-๑๙
control

๙๖

จํานวนชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อ อาจารย
ที่ใช
ผูสอน
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง
๓

๐

๖

ชรินทร
โหมดชัง
Lecture/Discussion/Homework รศ.ดร.
ชรินทร
โหมดชัง

๓

๐

๖

Lecture/Discussion/Homework รศ.ดร.

๓

๐

๖

Lecture/Discussion/Homework รศ.ดร.

๓

๐

๖

Lecture/Discussion/Homework รศ.ดร.

ชรินทร
โหมดชัง

ชรินทร
โหมดชัง

ชรินทร
โหมดชัง

๘
๙

สอบกลางภาค
SARS-CoV-๒

๐
๓

๐
๐

๐
๖

Lecture/Discussion

๑๐

mutation and
evolution
SARS-CoV-๒
mutation and
evolution

รศ.ดร.
ชรินทร
โหมดชัง

๓

๐

๖

Lecture/Practice

รศ.ดร.
ชรินทร
โหมดชัง

มคอ.๓

สัปดาห
ที่

หัวขอ

จํานวนชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อ อาจารย
ที่ใช
ผูสอน
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง
๓
๐
๖ Lecture/Discussion/Homework รศ.ดร.

๑๑

SARS-CoV-๒
vaccination

๑๒

SARS-CoV-๒
vaccination

๓

๐

๖

๑๓

SARS-CoV-๒
immunity

๓

๐

๖

๑๔

SARS-CoV-๒
immunity

๓

๐

๖

๑๕

SARS-CoV-๒
immunity

๓

๐

๖

๑๖

สอบปลายภาค
รวมจํานวน
ชั่วโมงตลอด
ภาคการศึกษา

๐
๔๒๖

๐
๐

๐

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู*
ที่
๑
๒

๙๗

๓.๒ ,๓.๑ ,๒.๒ ,๒.๑
๑.๑

ชรินทร
โหมดชัง
รศ.ดร.
Lecture/Discussion
ชรินทร
โหมดชัง
รศ.ดร.
Lecture/Practice
ชรินทร
โหมดชัง
รศ.ดร.
Lecture/Homework
ชรินทร
โหมดชัง
Lecture/Discussion/Homework รศ.ดร.
ชรินทร
โหมดชัง

๘๔๒

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

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

๘, ๑๖
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล
๕๐%
๒๕%

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

๙๘

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล

ตลอดภาค
การศึกษา

๒๕%

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
ภาษาไทย
Tom Britton, Frank Ball, Pieter Trapman. A mathematical model
reveals the influence of population heterogeneity on herd immunity to SARS-CoV-๒.
Science ๓๖๙, ๘๔๖–๘๔๙ (๒๐๒๐).
Kat Rock, Sam Brand, Jo Moir and Matt J Keeling. Dynamics of
infectious diseases. Rep. Prog. Phys. ๗๗ (๒๐๑๔) ๐๒๖๖๐๒.
ภาษาอังกฤษ
Nicholas C Grassly et al. Comparison of molecular testing strategies for
COVID-19 control: a mathematical modelling study. Lancet Infect Dis (2020).
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
-

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

มคอ.๓

๙๙

๑.๑ นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน
๑.๒ นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
๑.๓ การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
๑.๔ นั กศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผาน 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

