หลักสูตรวิ
ร ทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป)
สาขาวิชาฟสิกส
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คํานํา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟสิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ไดจัดการเรียน
การสอนบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยโดยไดคํานึงถึงสภาวะแวดลอมและที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนเขตพื้นที่การศึกษา
และพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใตที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถดํารงชีวิตรวมกัน
อยางสมานฉันทและเกื้อกูล เปนอัตลักษณของจังหวัดชายแดนภาคใตที่ประกอบดวยวัฒนธรรมไทย
มลายู และจี น จํ าเป น ต องจั ดการศึ กษาให ส อดคล องกับ บริ บทพื้ น ที่ ที่แตกต างจากภาคอื่ นๆ ของ
ประเทศ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าฟ สิ ก ส ที่ มี ค วามรู ค วามสามารถในการประดิ ษ ฐ คิ ด ค น อุ ป กรณ ท าง
วิทยาศาสตรที่สอดคลองกับทองถิ่น ยังเปนที่ตองการของสังคมในดานตางๆ เชน การศึกษาและการ
วิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร บู ร ณาการกั บ ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น เพื่ อ ต อ ยอดสู น วั ต กรรมวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในทองถิ่น โดยอาศัยโรงงานอุตสาหกรรมและสถาน
ประกอบการที่ เ กี่ ย วของ ให นั กศึกษาเข าศึกษาดู งานจากสภาพจริ งตลอดจนการฝ กงานในสถาน
ประกอบการหรือสหกิจศึกษาอาจารยมีโครงการวิจัยดานเครื่องมือวัด พลังงานทดแทน เทคโนโลยี
การอบแหง ดาราศาสตร ฟสิกสวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี
การศึกษาความจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตรพบวา เหตุจูงใจในการสมัครเรียนหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟสิกส คือ มีชองทางในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย สามารถนํา
ความรู ไ ปใช พัฒ นาท องถิ่ น และมหาวิ ทยาลั ย อยู ใกล บ าน ในขณะที่ ผู ใช บั ณฑิ ตต องการบั ณฑิ ต ที่
สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ มีความรู มีวินัย และสามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเอง โดยเสนอแนะ
วาบัณฑิตขาดทักษะการใชเครื่องมือ ขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและไมกลาแสดงออก
ดังนั้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟสิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559จึงรองรับการวิจัย
และบริการวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม สร างความพรอมในการแขงขันของ
ประเทศไทยในเขตการคาเสรี ประชาคมอาเซีย นในป พ.ศ. 2558 จึ งเพิ่ มวิ ชาเอกบังคับ เช น การ
ประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานฟสิกส ดาราศาสตร ฟสิกสเชิงสถิติระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร
วิจัยเฉพาะทาง และเพิ่มวิชาเอกเลือก เชน หลักฟสิกสของเครื่องมือ วิทยาศาสตรพลังงานวัสดุศาสตร
ฟสิกสสถานะของแข็งและนาโนเทคโนโลยี
การจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพ ประกอบดวย 8 หมวด คือ ขอมูลทั่วไป
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร ผลการ
เรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาอาจารย
การประกันคุณภาพหลักสูตร และการประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตรกระบวนการ
ปรับปรุงหลักสูตรไดดําเนินการตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องแนวปฏิบัติในการ
พัฒ นาหรื อปรับ ปรุงหลั กสู ตรมหาวิทยาลัย ราชภั ฏ ยะลา ผ านการวิพากษจ ากผูทรงคุ ณวุ ฒิเ พื่อให
หลักสูตรมีความสมบูรณตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและสอดคลองกับความตองการ
ของสังคม
ก

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิ
สาขา ชาฟสิกส หลักสูตรปรับปรุง พพ.ศ.
2559 มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ ยะลาขอขอบคุ
ยะลาขอขอบ คุณผู ทรงคุณวุฒิ ในการวิ พากษ ห ลักสูตร คณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร อาจารย
าจารยและนักศึกษาที่แสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอ
การปรับปรุงหลักสูตรครั
ครั้งนี้

(สมกรณ ชัยวรากรณ)
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มีนาคม 2559
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สารบัญ
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สารบัญ
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หมวดที่ 3
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ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
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ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
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ภาคผนวก ฎ
ภาคผนวก ฏ

ขอมูลทั่วไป
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
การพัฒนาคณาจารย
การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
สรุปการปรับปรุงหลักสูตร
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 45/2559 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 728/2559 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
วิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกวิพากษหลักสูตร
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 26/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเรื่องแนวปฏิบัติในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเรื่อง หลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชา
ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร
ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่
2/2559 เมื่อวันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ในคราว
ประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559
ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป)
สาขาวิชาฟสิกส
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
: คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร
ภาควิชาวิทยาศาสตร

หมวดที่ 1ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25501571102812
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Physics
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟสิกส)
วท.บ. (ฟสิกส)
Bachelor of Science (Physics)
B.Sc.(Physics)

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิต
ไมนอยกวา 132 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยเปนหลักและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศ
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5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
6.2 เริ่มใชในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป
6.3 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร เห็นสมควรใหเสนอ
หลักสูตรตอมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 15 เดือน
กุมภาพันธ พ.ศ. 2559
6.4 สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่
2/2559 เมื่อวันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559
6.5 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 29 เดือน
เมษายน พ.ศ. 2559
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมี ความพร อมในการเผยแพรตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิร ะดั บปริญญาตรี ในป
การศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 นักฟสิกส
8.2 นักดาราศาสตร
8.3 เจาหนาที่หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
8.4 เจาหนาที่ตรวจสอบคุณภาพในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
8.5 เจาหนาที่วิจัยในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
8.6 ตัวแทนจําหนายอุปกรณทางฟสิกสและเครื่องมือวิทยาศาสตร
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9. ชื่อนามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
สําเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ตําแหนงทางวิชาการ
มหาวิทยาลัย
ป พ.ศ.
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
1. นายสมกรณ ชัยวรากรณ* วท.ม. (ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2552
อาจารย
วท.บ. (ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2544
2. นายสุนิตย โรจนสุวรรณ*
อาจารย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2556

4. นางโรสลีนา จาราแว
อาจารย

ปร.ด. (นาโนวิทยา
และนาโน
เทคโนโลยี)
วท.ม. (การสอนฟสิกส)
วท.บ. (ศึกษาศาสตร)
ปร.ด. (ฟสิกส)
วท.ม. (ฟสิกส
พอลิเมอร)
วท.บ. (ศึกษาศาสตร)
วท.ม. (ฟสิกส)
ศศ.บ. (การสอนฟสิกส)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2547
2554
2550

5. นายซุลกิพลี กาซอ
อาจารย

วท.ม. (ฟสิกส)
วท.บ. (ฟสิกส)

มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

2554
2550

3. นางสาวดาริกา จาเอาะ*
อาจารย

2532
2525
2558
2552

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่พิจารณาในการวางแผนพัฒนาหลักสูตร
เป น ไปตามรางแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ ฉบั บที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มีกรอบ
แนวคิดที่ตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคสวนทุกระดับยึด
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แนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มีคนเปนศูนยกลางการพัฒนามีการเชื่อมโยงทุกมิติ
ของการพัฒนาอยางบูรณาการทั้งมิติตัวคนสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดลอมและการเมืองเพื่อสรางภูมิคุมกัน
ใหพรอมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังนั้นการพัฒนาคนใหมีความรูความเขาใจในวิชาฟสิกสที่
สามารถอธิบายและคาดการณความเปนไปของปรากฏการณตางๆโดยอาศัยการสังเกตและทดลอง
หรือวิธีทางตรรกศาสตรและคณิตศาสตรตั้งแตในระบบที่มีขนาดเล็กมากเชนระบบของอนุภาคมูลฐาน
ไปจนถึงระบบขนาดใหญมากคือเอกภพเพื่อหาคําตอบที่ชัดแจงแลวสรุปเปนองคความรูนําไปสูการ
ประดิษฐคิดคนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหมๆเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติและเติมเต็ม
ความรู และความเข าใจในปรากฏการณ ธรรมชาติ ตางๆจึ งมี ความสํ าคั ญอยางยิ่งอัน จะนํ าไปสู การ
พัฒนาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดลอมและการเมืองใหประเทศสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงในการเขาสูประชาคมอาเซียนไดอยางเหมาะสมสามารถพัฒนาประเทศใหกาวหนาตอไป
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
หลักสูตรที่ปรับปรุงไดคํานึงถึงสภาวะแวดลอมและที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและพั ฒ นาพิ เ ศษจั งหวั ด ชายแดนภาคใต ที่ มีค วามหลากหลายทางวั ฒ นธรรม ซึ่ ง
สามารถดํารงชีวิตรวมกันอยูอยางสมานฉันทและเกื้อกูลกัน เปนอัตลักษณของจังหวัดชายแดนภาคใต
ที่ประกอบดวยวัฒนธรรมไทย มลายู และจีน จําเปนตองจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทพื้นที่ที่
แตกตางจากภาคอื่นๆ ของประเทศ บัณฑิ ตสาขาวิ ชาฟ สิกส ที่มีความรูและมี ความสามารถในการ
ประดิษฐคิดคนอุปกรณทางวิทยาศาสตรที่สอดคลองกับทองถิ่นยังเปนที่ตองการของสังคมในดาน
ตางๆ เช น การศึ กษาและการวิ จั ย ทางวิทยาศาสตรบู ร ณาการกั บ ภูมิป ญญาท องถิ่ น เพื่ อต อยอดสู
นวั ตกรรมวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี ที่ส ามารถพั ฒนาคุ ณภาพชีวิ ตของคนในท องถิ่น โดยอาศั ย
โรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการที่เกี่ยวของ ใหนักศึกษาเขาศึกษาดูงานจากสภาพจริง
ตลอดจนการฝกงานในสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา
12. ผลกระทบจากขอ 11ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบของสถานการณภายนอกจึงตองปรับปรุงหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพ
และสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและรองรับการแขงขันทาง
การศึกษาทางธุรกิจภาคอุตสาหกรรมทั้งในและตางประเทศดวยการผลิตบุคลากรสาขาวิชาฟสิกสใหมี
ความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันทีตอบสนองความตองการของทองถิ่นดานบุคลากรทางฟสิกสและ
นักวิช าการด านวิ ทยาศาสตร หรื อทรั พยากรบุคคลที่ มีความชํานาญทางฟสิ กสที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานทั้งดานวิชาการและวิชาชีพรวมถึงความเขาใจในผลกระทบของ
วิทยาศาสตร ที่มีผ ลตอชุ มชน สั งคมและทองถิ่ น โดยต องปฏิ บั ติงานอย างมื ออาชี พมี คุณธรรมและ
จริยธรรมในวิชาชีพสอดคลองกับแนวนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่มุงสู
ความเปนองคกรคุณภาพ บัณฑิตคุณภาพ และสังคมคุณภาพ
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12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีตอพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ที่มุงสูความเปนเลิศดานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ องคกรคุณภาพ และสังคมคุณภาพ
การปรับปรุงหลักสูตรจึงเนนผลิตบัณฑิตสาขาวิชาฟสิกสใหเปนผูมีความรูและทักษะในศาสตรทาง
ฟสิกสมีคุณธรรมและจริยธรรมมีความเปนผูนําและทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพมีการสงเสริมการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญบนฐานของการบูรณาการกับการวิจัยและการบริการวิชาการ
ตลอดจนการเผยแพรงานวิจัยและงานสรางสรรคการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการระหวาง
สถาบั น และส งเสริ มการปรั บใช ห รื อบู ร ณาการองค ค วามรู ทางฟ สิ กส ตอ ยอดภู มิป ญญาท องถิ่ น สู
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในทองถิ่น
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
โครงสรางหลักสูตรประกอบดวย 3 หมวดวิชา
13.1.1 หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จั ด การเรี ย นการสอนโดยอาจารย ที่ บ ริ ห ารโดย
คณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
การเกษตร ประกอบดวย 3 กลุมวิชาคือ กลุมวิชาแกน เปดสอนโดยสาขาวิชาฟสิกส สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาคณิตศาสตร กลุมวิชาเอกบังคับและกลุมวิชาเอกเลือก บริหารจัดการ
เรียนการสอนโดยคณะกรรมการประจําหลักสูตรสาขาวิชาฟสิกส
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการ
สอนโดยภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
รายวิชาในหลักสูตรเปดใหนักศึกษาหลักสูตรอื่นๆ ในคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
การเกษตร เรียนเปนวิชาเฉพาะ เชน กลุมวิชาแกนไดแก วิชาฟสิกสพื้นฐานปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน
สําหรับนักศึกษาทุกหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร สวนวิชาเฉพาะดานอื่นๆ
เชน วิชากลศาสตรอิเล็กทรอนิกส และฟสิกสแผนใหม เปนวิชาบังคับเรียนสําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตรทั่วไป หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ป นอกจากนี้มีวิชาเลือกเสรีที่เปดโอกาสใหนักศึกษาที่
สนใจลงทะเบียนเรียนได
13.3 การบริหารจัดการ
การจัดการเรียนการสอนนั้นบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งตอง
มีการประสานงานกับสาขาวิ ชาที่เ กี่ย วของ ฝายวิ ชาการคณะและกองบริการการศึกษาในการจั ด
รายวิ ช าและจั ดแผนการเรี ย นที่ นั กศึ กษาในหลั กสู ตรต องเรี ย นโดยมี การวางแผนร ว มกั น ระหว า ง
ผูเกี่ยวของตั้งแตผูบริหารและอาจารยผูสอนซึ่งอยูตางสาขาวิชาเพื่อกําหนดเนื้อหาและกลยุทธการ
สอนตลอดจนการวัดและประเมินผลทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาไดบรรลุผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวใน
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หลักสูตร และไมต่ํากวามาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาฟสิกสที่
กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าฟ สิ ก ส มุ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพและ
ความสามารถตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าขาวิ ท ยาศาสตร แ ละคณิ ต ศาสตร
ซึ่งสอดคลองกับเอกลักษณของสาขาวิชาโดยคงไวซึ่งอัตลักษณของความเปนไทยและความเปนสากล
อันสงผลในการเสริมสรางความเขมแข็งและดุลยภาพของทองถิ่น
1.2 ความสําคัญ
วิชาฟสิกสเปนวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานที่มุงเนนการศึกษาความสัมพันธของปริมาณ
ทางกายภาพตางๆ ในปรากฏการณธรรมชาติ ดวยหลักของเหตุและผลที่เชื่อมโยงตรงกัน เพื่อทําความ
เขาใจอธิบายและคาดการณความเปนไปของปรากฏการณนั้นๆ โดยอาศัยการสังเกตและทดลอง หรือ
วิธีทางตรรกศาสตรและคณิตศาสตรตั้งแตในระบบที่มีขนาดเล็กมาก เชน ระบบของอนุภาคมูลฐานไป
จนถึงระบบขนาดใหญมาก คือ เอกภพ เพื่อหาคําตอบที่ชัดแจง แลวสรุปเปนองคความรูที่นําไปสูการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติและเพื่อการเติมเต็มปญญา นอกจากนี้ความรูและความเขาใจใน
ปรากฏการณ ธ รรมชาติ ต า งๆที่ มี ค วามเกี่ ย วข อ งและ/หรื อ เป น พื้ น ฐานของศาสตร ต า งๆ เช น
คณิตศาสตร เคมี ชีววิทยา วิศวกรรมศาสตรและศาสตรวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพในดานการแพทย
แขนงตางๆ อีกทั้งเปนวิ ชาพื้นฐานที่นําไปสูการประดิ ษฐ คิ ดคน เทคโนโลยีและนวั ตกรรมตางๆ ที่
สามารถนําไปปรั บใช ในภาคอุ ตสาหกรรม จนทํ าใหเกิ ดการพัฒ นาอุ ตสาหกรรมต างๆ อย างที่ โลก
เปนอยูในปจจุบัน
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส มีวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตใหเปน
ผูมีสมรรถนะ ดังนี้
1.3.1 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ความเข า ใจในหลั ก การและทฤษฎี ท างฟ สิ ก ส ที่
สอดคลองกับความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงองคความรูใหมทางวิทยาศาสตร สอดคลองกับความ
ตองการของทองถิ่นและประเทศชาติ
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูพื้นฐานในการพัฒนาตนเองหรือศึกษาตอทางฟสิกส
ในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในหนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระได
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดอยางเปนระบบ สามารถวิเคราะห สังเคราะห และ
คิดสรางสรรคอยางมีเหตุผล สามารถเชื่อมโยงกฎทางฟสิกสไปสูการแกปญหาและการถายทอดองค
ความรูทางฟสิกสได
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1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีโลกทัศนกวาง มีคุณธรรมจริยธรรม มีเจตคติที่ดีและศรัทธา
ตอจรรยาบรรณวิชาชีพดานวิทยาศาสตรโดยเฉพาะฟสิกส มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและ
ทองถิ่น
1.3.5 เพื่ อผลิ ต บั ณฑิตที่ ตระหนั กถึ งความสํ าคั ญของวิ ทยาศาสตร สามารถพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
1. ปรั บปรุ ง หลั ก สู ตรวิ ทยา 1. เชิญผูทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐ
ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
และเอกชนร ว มปรั บ ปรุ ง
ฟ สิ ก ส ใ ห มี ม าตรฐานไม ต่ํ า
หลักสูตร
กว า เกณฑ ที่ ส กอ. กํ า หนด 2. สรางความรวมมือกับองคกร
และสอดคล อ งตามกรอบ
หรื อ หน ว ยงานที่ ใ ช บั ณ ฑิ ต
มาตรฐานคุณวุฒิ
จัดกิจกรรมทางวิชาการหรือ
การฝกประสบการณวิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา
3. ติ ด ตามประเมิ น หลั ก สู ต ร
อยางสม่ําเสมอ
2. ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห 1. ติดตามและประเมินผลการ
สอดคลอ งกับความตอ งการ
ใช ห ลั ก สู ต รตามตั ว บ ง ชี้ ที่
ของท อ งถิ่ น และทั น ต อ การ
กําหนดอยางสม่ําเสมอ
เปลี่ยนแปลงดานวิชาการใน 2. ติ ด ตามความก า วหน า ทาง
สถานการณปจจุบัน
วิ ช า ก า ร แ ล ะ ก า ร
เปลี่ยนแปลงความตองการ
ของสั ง คมและเทคโนโลยี
การเรียนการสอนในวิชาชีพ
ที่เกี่ยวของ
3. พัฒนาบุคลากรดานการเรียน 1. สนับสนุนบุคลากรใหศึกษา
การสอนและการวิ จั ย เพื่ อ
ต อ ร ว มประชุ ม วิ ช าการ
เพิ่มความรูและประสบการณ
และนํ า เสนอผลงานวิ จั ย
ซึ่งจะสงผลใหหลักสูตรบรรลุ
อย า งสม่ํ า เสมอ รวมทั้ ง
ตามวัตถุประสงค
ฝ ก อบรม เพื่ อ พั ฒ นาการ
จั ด การเรี ย นการสอน การ
วิจัย และบริการวิชาการแก
สังคม

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิและ
เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
2. เอกสารแสดงความร ว มมื อ
จากสถานประกอบการและ
จํ า นวนโครงการในการจั ด
กิจกรรม
3. ร า ยง า นผล ก า ร ปร ะ เมิ น
หลักสูตร
1. รายงานผลการประเมินความ
พึ ง พอใจการปฏิ บัติง านของ
บัณฑิตในสถานประกอบการ
หนวยงานของรัฐและเอกชน
2. รายงานความพึ ง พอใจใน
ความรูและความสามารถใน
การทํ า งานของบั ณ ฑิ ต โดย
เฉลี่ยในระดับดี
1. แผนพัฒนาบุคลากรของ
หลักสูตร
2. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนา
3. จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ
เผยแพร
4. รายงานสรุปรายการครุภัณฑ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

2.

3.
4. ปรั บ ปรุ ง ระบบอาจารย ที่ 1.
ปรึ ก ษ า ให มุ ง ผลสั ม ฤ ทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา
2.

กลยุทธ
จัดหาครุภัณฑวัสดุ อุปกรณ
และสื่ อ ประกอบการเรี ย น
การสอนที่ เ กี่ ย วข อ งให ไ ด
ม า ต ร ฐ า น ต า ม เ ก ณ ฑ ที่
กําหนด
สนับสนุนใหบุคลากรศึกษาดู
งานอย า งน อ ย 1 ครั้ ง /ภาค
การศึกษา
จั ด ปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม
เตรี ยมความพร อ มด า นการ
ปรั บ ตั วแ ละ เ ทค นิ ค ก า ร
เรียนรู
มอบหมายอาจารยที่ปรึกษา
ติ ด ตามผลการเรี ย นรู ข อง
นักศึกษาอยางใกลชิด

หลักฐาน/ตัวบงชี้
5. ปริ ม าณงานบริ ก ารวิ ช าการ
ตออาจารยในหลักสูตร
6. ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล ก า ร
ดําเนินงานของหลักสูตร

1. จํานวนนั กศึกษาคงอยูในป ที่
2 ไมนอยกวา 70%
2. จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาสอบผ า น
(ระดับคะแนนสะสมไมต่ํากวา
2.00) ในแต ล ะชั้ น ป ไ ม น อ ย
กวา 70%

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจั ด การศึ ก ษาภาคฤดู ร อ นให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ ระเบี ย บหรื อ ประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ภาคเรียนที่ 2 เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ต องสํ าเร็ จการศึ กษาในหลั กสู ตรมั ธยมศึ กษาตอนปลายแผนการเรี ยนวิ ทยาศาสตร –
คณิตศาสตรหรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนด
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2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาที่สมัครเขาเรียนในสาขาวิชาฟสิกสขาดความรูพื้นฐาน ไดแก พื้นฐานความรู
ภาษาอั ง กฤษ พื้ น ฐานความรู วิ ช าฟ สิ ก ส พื้ น ฐานความรู วิ ช าคณิ ตศาสตร และการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการคนควาและการเรียนวิชาฟสิกส
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพือ่ แกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
จัดกิจกรรมสอนเสริมและปรับพื้นฐานใหมสําหรับนักศึกษาแรกเขาชั้นปที่ 1 ไดแก
ความรูพื้นฐานภาษาอังกฤษ ความรูพื้นฐานวิชาฟสิกส คณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนเฉพาะวิชาฟสิกส และจัดการทดสอบวัดผลประเมินผลหลังจากจัด
กิจกรรมสอนเสริมและปรับพื้นฐาน ในชวงเวลาเลิกเรียน ตลอดระยะเวลา 1 เดือน หลังจากเปดภาค
เรียน โดยจัดในรูปของการอบรมระยะสั้น ในเนื้อหาที่นักศึกษาตองการ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา
ระดับชั้นป
2559
2560
2561
2562
ระดับปริญญาตรี (4) ป
ชั้นปที่ 1
30
30
30
30
ชั้นปที่ 2
30
30
30
ชั้นปที่ 3
30
30
ชั้นปที่ 4
30
รวมจํานวนนักศึกษา
30
60
90
120
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะ
สําเร็จการศึกษา

2563
30
30
30
30
120
30

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หนวยบาท)
รายละเอียดรายรับ
คาธรรมเนียมการศึกษาคนละ
10,000 บาทตอภาคการศึกษา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลคนละ
2,700 บาทตอป
รวมรายรับ

2559
600,000

งบประมาณที่ตองการ
2560
2561
2562
2563
1,200,000 1,800,000 2,400,000 2,400,000

81,000

162,000

243,000

324,000

324,000

681,000 1,362,000 2,043,000 2,724,000 2,724,000
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2.6.2 รายละเอียดรายจาย (หนวยบาท)
รายละเอียดรายจาย
เงินคงคลังรอยละ 20
รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รอยละ 40
คาใชจายในการดําเนินงานรอยละ
40
รวม
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

2559
136,200
272,400

งบประมาณทีต่ องการ
2560
2561
2562
2563
272,400 408,600 544,800 544,800
544,800 817,200 1,089,600 1,089,600

272,400

544,800

817,200

1,089,600 1,089,600

681,000 1,362,000 2,043,000 2,724,000 2,724,000
30
60
90
120
120
18,160 18,160
18,160
18,160
18,160

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย
ระบบการเทียบโอนหนวยกิตใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบหรือประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 132 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุมวิชาแกน กลุมวิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรีโดยมีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4กลุมวิชาคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
2.2 กลุมวิชาเอก
1) วิชาเอกบังคับ
2) วิชาเอกเลือก
3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

30 หนวยกิต
12 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
96 หนวยกิต
24 หนวยกิต
72 หนวยกิต
49 หนวยกิต
16 หนวยกิต
7 หนวยกิต
6 หนวยกิต
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3.1.3 รายวิชา
รายวิชาตามโครงสราง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
ก.บังคับเรียน
10 หนวยกิต
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Thai for Communication
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2(1-2-3)
Speaking and Writing Skills Development
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
English for Communication and Learning Development
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Melayu for Communication
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
Melayu for Communication and Learning Development
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2(1-2-3)
English for Communication 1
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
2(1-2-3)
Thai for Careers
ข. เลือกเรียน
ไมนอยกวา 2 หนวยกิต
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย
2(2-0-4)
Principles of Reading and Writing Thai Words
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
Development of speaking and reading skills in English
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน
2(1-2-3)
English for Reading and Writing Development
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Melayu
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Chinese for Communication
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Arabic
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2(1-2-3)
English for Communication 2
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1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
2100112 วิทยาการแหงความสุข
Happiness Study
2100113 สุนทรียวิจักขณ
Aesthetics Approach
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
Information for Life Long Learning
2100118 ความจริงของชีวิต
Truth of Life
2100119 การพัฒนาตน
Self Development
2100120 สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetics for Life

ไมนอยกวา

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
2150101 สังคมภิวัตน
Socialization
2150102 การจัดการทางสังคม
Social Management
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
Life Skills and Public Conscious Mind
2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต
Skills for Life
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
Life and Thai Culture

ไมนอยกวา

1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Science for the Quality of Life Development
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
Information Technology in Daily Life

ไมนอยกวา

6 หนวยกิต
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
6 หนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
6 หนวยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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4100108
4100109

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
Science in Daily Life
การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Sports for the Quality of Life Development

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
4101101 ฟสิกสทั่วไป 1
General Physics 1
4101102 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1
General PhysicsLaboratory 1
4101103 ฟสิกสทั่วไป 2
General Physics 2
4101104 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2
General PhysicsLaboratory 2
4102101 เคมีทั่วไป 1
General Chemistry 1
4102102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
General ChemistryLaboratory 1
4103192 ชีววิทยาพื้นฐาน
Fundamental Biology
4103193 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
Fundamental Biology Laboratory
4109101 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร 1
Calculus for Sciences 1
4109102 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร 2
Calculus for Sciences 2
4101119 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร
English for Sciences
2.2 กลุมวิชาเอก
1) วิชาเอกบังคับ
4101120 คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 1
Mathematics for Physics 1

2(1-2-3)
2(1-2-3)
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

96 หนวยกิต
24 หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
72 หนวยกิต
49 หนวยกิต
3(3-0-6)
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4101222
4101223
4101225
4101226
4101227
4101228
4101230
4101231
4101233
4101334
4101335
4101336
4101337
4101338
4101339
4101340
4101342

กลศาสตร 1
Mechanics 1
ปฏิบัติการกลศาสตร
Mechanics Laboratory
ฟสิกสของคลื่น
Physics of Waves
ปฏิบัติการฟสิกสของคลื่น
Physics of Waves Laboratory
ไฟฟาและแมเหล็ก 1
Electricity and Magnetism 1
ปฏิบัติการไฟฟาและแมเหล็ก
Electricity and Magnetism Laboratory
อิเล็กทรอนิกส 1
Electronics 1
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
Electronics Laboratory
การประยุกตคอมพิวเตอรในงานฟสิกส
Computer Application in Physics
ฟสิกสเชิงสถิติ
Statistical Physics
อุณหพลศาสตร
Thermodynamics
ปฏิบัติการอุณหพลศาสตร
Thermodynamics Laboratory
ฟสิกสแผนใหม
Modern Physics
ปฏิบัติการฟสิกสแผนใหม
Modern Physics Laboratory
ดาราศาสตร 1
Astronomy 1
ปฏิบัติการดาราศาสตร
Astronomical Laboratory
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร
Research Methodology in Science

3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(2-0-1)
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4101343
4101454
4101455
4101456

4101321
4101324
4101329
4101344
4101345
4101346
4101347
4101348
4101349
4101350
4101351
4101352

ฟสิกสนิวเคลียรพื้นฐาน
Fundamental of Nuclear Physics
การวิจัยเฉพาะทาง
Selected Research
สัมมนาทางฟสิกส
Seminar in Physics
กลศาสตรควอนตัม
Quantum Mechanics
2) วิชาเอกเลือก
คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 2
Mathematics for Physics 2
กลศาสตร 2
Mechanics 2
ไฟฟาและแมเหล็ก 2
Electricity and Magnetism 2
ธรณีวิทยาพื้นฐาน
Fundamental of Geology
ปฏิบัติการฟสิกสนิวเคลียร
Nuclear Physics Laboratory
มาตรวิทยา
Metrology
กลศาสตรของไหล
Fluid Mechanics
ธรณีฟสิกสของโลก
Global Geophysics
รังสีวิทยา
Radiology
ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส
Digital Electronics
วิเคราะหวงจรไฟฟา
Electric Circuit Analysis
ทัศนศาสตร
Optics

3(3-0-6)
3(0-6-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
ไมนอยกวา

16 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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4101353
4101432
4101441
4101457
4101458
4101459
4101460
4101461
4101462
4101463
4101464
4101465
4101466
4101467
4101468
4101469
4101470

อุตุนิยมวิทยา
Meteorology
อิเล็กทรอนิกส 2
Electronics 2
ดาราศาสตร 2
Astronomy 2
ฟสิกสสถานะของแข็ง
Solid State Physics
แผนดินไหววิทยา
Seismology
การวิเคราะหผลึกดวยรังสีเอกซ
X - rays Crystallography
ดาราศาสตรอิสลาม*
Isalamic Astronomy
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
Electric Circuits Design
วัสดุศาสตรพื้นฐาน
Fundamental of Material Science
นาโนเทคโนโลยีพื้นฐาน
Fundamental of Nanotechnology
ความรอน
Heat
วิทยาศาสตรพลังงาน
Science of Energy
การเขียนแบบพื้นฐาน
Fundamental of Drawing
หลักฟสิกสของเครื่องมือ*
Physical Principles of Instrument
สมบัติเชิงฟสิกสของยาง
Physical Properties of Rubber
กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดลอมและการประยุกต
Environmental Radioactivity and Applications
ฟสิกสสุขภาพ
Health Physics

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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4101471

ฟสิกสบรรยากาศ
Atmospheric Physics

3(2-2-5)

3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
7-8 หนวยกิต
4101372 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพฟสิกสและการเตรียมสหกิจศึกษา
2(180)
ทางฟสิกส
Preparation for Professional Experience in Physics
andPreparation for Cooperative Educationin Physics
4101473 การฝกประสบการณวิชาชีพฟสิกส
5(450)
Professional Experience in Physics
4101474 สหกิจศึกษาทางฟสิกส
6(600)
Cooperative Educationin Physics
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา

6 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ของหลักสูตรนี้
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
4101101
วิชาแกน
4101102
4102101
4102102
4103192
4103193
4109101

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
ฟสิกสทั่วไป 1
ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1
เคมีทั่วไป 1
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
ชีววิทยาพื้นฐาน
ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร1
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
3 หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
18 หนวยกิต

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
4101103
วิชาแกน
4101104
4109102
4101119
วิชาเอกบังคับ
4101120

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
ฟสิกสทั่วไป 2
ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2
แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร 2
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 1
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
18 หนวยกิต
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แผนการศึกษา (ตอ)
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
4101222
วิชาเอกบังคับ
4101223
4101225
4101226
4101233
หมวดวิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
กลศาสตร 1
ปฏิบัติการกลศาสตร
ฟสิกสของคลื่น
ปฏิบัติการฟสิกสของคลื่น
การประยุกตคอมพิวเตอรในงานฟสิกส
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
2-3 หนวยกิต
19-20 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
4101227
วิชาเอกบังคับ
4101228
4101230
4101231
4101339
4101340
หมวดวิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
ไฟฟาและแมเหล็ก 1
ปฏิบัติการไฟฟาและแมเหล็ก
อิเล็กทรอนิกส 1
ปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกส
ดาราศาสตร 1
ปฏิบัติการดาราศาสตร
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2-3 หนวยกิต
20-21 หนวยกิต
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แผนการศึกษา (ตอ)
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
4101335
วิชาเอกบังคับ
4101336
4101342
4101337
4101338
วิชาเอกเลือก
4101462
4101353

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
อุณหพลศาสตร
ปฏิบัติการอุณหพลศาสตร
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร
ฟสิกสแผนใหม
ปฏิบัติการฟสิกสแผนใหม
วัสดุศาสตรพื้นฐาน
อุตุนิยมวิทยา
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(2-0-1)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
4101454
วิชาเอกบังคับ
4101343
4101334
วิชาเอกเลือก
4101345
4101321
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 4101372
และวิชาชีพ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
การวิจัยเฉพาะทาง
ฟสิกสนิวเคลียรพื้นฐาน
ฟสิกสเชิงสถิติ
ปฏิบัติการฟสิกสนิวเคลียร
คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 2
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพฟสิกส
และการเตรียมสหกิจศึกษา
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
3 หนวยกิต
3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
2(180)
18 หนวยกิต
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แผนการศึกษา (ตอ)
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ
4101473
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ หรือ
และวิชาชีพ
4101474

ประสบการณวิชาชีพฟสิกส
สหกิจศึกษาทางฟสิกส
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
5(450)
6(600)
5-6 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
4101455
4101456
4101457
4101467

สัมมนาทางฟสิกส
กลศาสตรควอนตัม
ฟสิกสสถานะของแข็ง
หลักฟสิกสของเครื่องมือ
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2-3 หนวยกิต
13-14 หนวยกิต
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รหัสวิชา
2100101

2100102

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หนวยกิต
1) บังคับเรียน
10 หนวยกิต
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Thai for Communication
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการสื่อสารฝกทักษะใช
ภาษาในชีวิ ตประจําวั นทั้งด านการฟงการพู ดการอานและการเขียนการใช ภาษา
สื่ อ สารที่ เ ป น ทางการและไม เ ป น ทางการการนํ า เสนอข อ มู ล ในเชิ ง ให ค วามรู
ข อ คิ ด เห็ น ข อ เสนอแนะและวิ จ ารณ อ ย า งมี เ หตุ ผ ลศึ ก ษาสภาพป ญ หาและแนว
ทางการแกไขการใชภาษาในชีวิตประจําวันตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกตอ
สังคมในการใชภาษาไทยในการสื่อสาร
Significance of Thai language as communication tools, practice
of language in daily used in listening, speaking, reading and writing,
use of language in formal and information communication,
conducting informative presentation, giving opinion, suggestion and
rational criticism, study of problem conditions and its solutions of
language used in daily life, realizing ethics and awareness of Thai
society
การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2(1-2-3)
Speaking and Writing Skills Development
หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนเพื่อใหพูดและเขียนได
อยางมีประสิทธิภาพฝกการพูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุมและรวมวิจารณเพื่อแกไข
ปรับปรุงฝกการเขียนการวางโครงเรื่องการเขียนเรียงความความเรียงและบทความ
โดยเนนการใชภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้นและฝกวิจารณ
Rules and development of reading and writing in order to
speak and write effectively, practice of speaking both individual and
groups and criticizing for improvement, practice of plot writing, essay
and article writing with the emphasis on standard language used in a
certain writing and practice in criticizing
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ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
English for Communication and LearningDevelopment
พั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารทั้ ง การฟ ง พู ด อ า นเขี ย นใน
ชีวิตประจําวันในสถานการณตางๆอาทิการกลาวทักทายการกลาวลาการแนะนํา
ตนเองและผูอื่นการรองขอการเสนอความชวยเหลือการใหคําแนะนําการบรรยาย
ลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่การถามและการใหขอมูลการติดตอสื่อสาร
ทางโทรศัพทและการแสดงความคิดเห็นพัฒนาทักษะการใชเครื่องมือแหลงขอมูล
เพื่ อ ศึ ก ษาค น คว า ในการพั ฒ นาการสื่ อ สารเช น การใช พ จนานุ ก รมบทความ
หนังสือพิมพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
Developmentof English communication skills; listening,
speaking, reading and writing in daily life of various situations such as
greeting, leave-taking, self-introduction and others, requesting, offering
help, giving suggestion, describing people, objects and places,
inquiring and information giving, talking on the telephone and
expressing opinion; development of skills in using tools and resources
for communicative study such as dictionary, article and newspaper
and information technology for communicative development

2100107

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Melayu for Communication
การใช ภ าษามลายู เ พื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจํ า วั น บทสนทนาที่ ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวันเชนการทักทายการถามทุกขสุขการขอบคุณการแนะนําแบบงายๆ
ฯลฯโดยเนนทักษะการฟงและการพูด
Use of Melayu for communication in daily life, conversation in
daily life such as greeting, saying thanks and simple introduction
emphasizing on listening and speaking skills

2100108

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
Melayu for Communication and Learning Development
พัฒนาทักษะการใชภาษามลายูดานการฟงการพูดการอานและการเขียนใน
บริบทที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันฝกการอานออกเสียงคําภาษามลายูใหถูกตองฝก
สนทนาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในสถานการณตางๆเชนการแนะนําตนเองการ
กลาวทักทายการกลาวลาการใหคําแนะนําการติดตอสอบถามขอมูลทั้งในและนอก
ประเทศและฝกการเขียนประโยคที่ไมซับซอน
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Development of Melayu in listening, speaking, reading and
writing skills in daily life, practice of reading aloud in Melayu correctly;
practice of Melayu conversations in different situations; selfintroduction, greeting, leave-taking, giving suggestion, inquiring
information nationally and internationally as well as practice of
simple sentence writing
2100115

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2(1-2-3)
English for Communication 1
การฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารฟ ง พู ด อ า นและเขี ย นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจําวันถอยคําและสํานวนพื้นฐานที่ใชในสถานการณตางๆที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานและสาขาอาชีพรวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจาของ
ภาษาและมารยาทสากลที่ถูกตองเหมาะสม
Practice of English listening, speaking, reading, and writing for
daily communication; focusing on basic vocabulary and expressions
relating to working performance and career fields, studying on
customs and traditions of English speaking countries including
appropriate social etiquette

2100117

ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
2(1-2-3)
Thai for Careers
การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดานการฟง การพูด การอานและการ
เขี ย นเพื่ อ ให เ กิ ด การสื่ อ สารอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพถู ก ต อ งตามหลั ก เกณฑ ทั้ ง ใน
ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการนําเสนอขอมูล การใหความรู
การวิเคราะหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะโดยผานกระบวนการคนควาตามหลักวิชาการ
เพื่อนําไปใชในสถานการณตาง ๆ ใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่การงานและ
การใชชีวิตประจําวัน
Practicing and developing Thai language used in listening,
speaking, reading and writing in order to communicate effectively in
accordance with the rules; both for daily life and career as well as
presenting, providing knowledge, analyzing opinion, and suggesting
through process of academic research effectively and be able to use
in various situations which is beneficial to the career and daily life
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รหัสวิชา
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2) เลือกเรียน
2 หนวยกิต
จากรายวิชาดังตอไปนี้
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
หลักการอานและการเขียนคําไทย
2(2-0-4)
Principles of Reading and Writing Thai Words
หลักเกณฑตางๆในการอานและเขียนคําไทยศึกษาปจจัยที่ทําใหการอาน
และการเขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑเก็บรวบรวมวิเคราะหเปรียบเทียบคําที่มัก
เขียนหรืออานผิดจากกฎเกณฑอภิปรายสรุปผลแนวทางการแกไขและเผยแพรการ
อานและการเขียนคําไทยใหถูกตอง
Principles of reading and writing Thai words, study of factors
which affect to misreading and incorrect writing, collecting, analyzing
and comparing the words that are usually incorrectly in read and
written, discussing, summarizing, solution finding and promoting the
correct reading and writing Thai words

2100105

การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
Development of Speaking and Reading Skills in English
การพัฒนาทักษะการพูดและอานภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพฝกการ
พู ด ทั้ ง รายบุ ค คลและเป น กลุ ม การนํ า เสนองานหน า ชั้ น และฝ ก การอ า นอย า งมี
ประสิทธิภาพการอานจับใจความการอานหนังสือพิมพโฆษณาเว็บไซต
Effective development of speaking and reading skills in English,
practice of speaking both individual and groups, efficient class
presentation and reading practice; reading for comprehension;
reading newspapers, advertisements, and websites

2100106

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน
2(1-2-3)
English for Reading and Writing Development
พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพื่อใหสามารถอานจับใจความงานหลากหลาย
สาขาได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และพั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย นโดยเน น การเขี ย น
ภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหนาที่เพื่อนําไปใชประโยชนทั้งดานการศึกษาและ
อาชีพ เชน การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ
Effective development of reading comprehension in different
fields and development of writing skill emphasizing on correct forms
and functions for educational and career purposes such as writing a
letter, filling in an application form, writing a report, etc.
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ภาษามลายูพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Melayu
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การเชื่อม
ประโยคพื้นฐานเขาดวยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายู ฝกนําเสนอขอมูลในเชิงให
ความรู ขอคิดเห็น เพื่อประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบททางสังคม
Practice of listening, speaking, reading and writing skills, study
on basic sentence patterns; sentence combinations and Melayu
expressions, practice of giving information and expressing opinions in
accordance with social context application

2100110

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Chinese for Communication
การใช ภ าษาจี น เพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจํ า วั น บทสนทนาที่ ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การแนะนําแบบงายๆ ฯลฯ โดย
เนนทักษะการฟงและการพูด ใหสามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษา
ได
Use of Chinese for communication in daily life, daily
conversations such as greeting, introduction, etc. with an emphasis on
listening and speaking skills and be able to apply in communicating
with native speakers

2100111

ภาษาอาหรับพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Arabic
อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยคพื้นฐาน ฝกทักษะการฟง พูด
อาน และเขียน เพื่อความเขาใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจําวัน ใหสามารถประยุกตใช
ในการสื่อสารกับเจาของภาษาได
Arabic alphabets, word and sentence formation processes,
practice of listening, speaking, reading and writing skills to understand
generality in daily life and be able to apply in communicating with
native speakers
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รหัสวิชา
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ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2(1-2-3)
English for Communication 2
การฝ ก และพั ฒ นาการฟง พู ด อา น และเขี ย นภาษาอั ง กฤษ โดยใช
สถานการณจริงที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของรวมถึงการฝกทักษะการคิด
วิเคราะหแกปญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ
Practice and development of listening, speaking, reading and
writing English through real situations in related careers; practice of
thinking skills, problem solving analyzing and decision making skills for
daily life and future career
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
6 หนวยกิต
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
วิทยาการแหงความสุข
2(1-2-3)
Happiness Study
ความหมายและขอบขายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิงบวก
เห็นคุณคาในตนเอง ผูอื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพื่อการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกัน
การนําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทาง
สังคม เพื่อการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
Definition and scope of physical and mental happiness, being
optimistic, self-appreciated and also other surroundings, multicultural
adjustment, emotional quotient for living and coexisting, practice of
doctrine, morality, ethics, social regulations, and agreement for
peaceful coexisting in society
สุนทรียวิจักขณ
2(2-0-4)
Aesthetics Approach
ปรั ช ญาว า ด ว ยความงาม ธรรมชาติ แ ละศิ ล ปะ ทั ศ นะที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
กระบวนทัศน การรับรูความงาม ผานภาพ เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ
ทางสุ น ทรี ย ภาพ และศึ ก ษารู ป แบบศิ ล ปะจากระดั บ ท อ งถิ่ น สู ส ากลทั้ ง ในด า น
แนวคิด เทคนิค วิธีการในการสรางสรรคและการนําไปประยุกตใชกับชีวิต
Philosophy of beauty, nature and art, the paradigmatic
perspective, perception of beauty through pictures, sounds,
movements, and artistic experiences, local and international artistic
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patterns in terms of ideas, techniques, and methods in creating and
applying to real life situations
2100114

สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
2(1-2-3)
Information For Life Long Learning
ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวิต แหลงสารสนเทศและการเขาถึงแหลงสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใช เพื่อการศึกษา คนควา ดวยตนเอง วิธี การนําเสนอผลการศึกษา
คนควาตามรูปแบบและขั้นตอนที่เปนมาตรฐาน
Meanings, roles, and importance of information for life-long
learning, information sources and accessing, information searching
and collecting method for self-access learning, presenting finding
results by using standard forms and steps

2100118

ความจริงของชีวิต
2(2-0-4)
Truth of Life
ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชในการ
แก ป ญหาและพั ฒ นาปญญา ชี วิ ตและสั งคม การพั ฒ นาคุ ณธรรมจริ ย ธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรูโลกทัศนแบบตาง
ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน แตละอยางเพื่อจะไดรูจักแสวงหาความ
จริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ อันนําไปสู
ความสงบสุขของชีวิตและสังคม
Meaning of life, living in today society with science and
information technology, applying truth and religious in problem
solving and intellectual developing, life and society, moral and ethics
development based on religious precepts, peaceful life and society,
different worldview perception, advantages and disadvantages
analyzing of worldviews in order to find out truth and meaning of life
to be a perfect human being and leading to a peaceful life and
society
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การพัฒนาตน
2(2-0-4)
Self Development
หลั กการและองค ป ระกอบตลอดจนป จ จั ย ของพฤติ กรรมของมนุษย ตน
กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปญญา ความฉลาดทางอารมณและ
จริ ยธรรม การป องกั นและการจัดการความเครีย ด การสร างมนุษยสัมพัน ธ การ
ทํางานเปนทีม และการบริหารความขัดแยง
Principles, element, as well as the determinants of human
behavior, the emergence process and self development, emotional
intelligence and ethics development, prevention and stress
management, the human relations building, teamwork and conflict
management are focused

2100120

สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
Aesthetics for Life
ความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงความคิดกับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรม
โดยสังเขป การจําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงาม ความสําคัญของการรับรู
กับความเปนมาของศาสตรทางการเห็น การไดยิน และการเคลื่อนไหว สูทัศนศิลป
ศิ ล ปะ คี ต ศิ ล ป แ ละการแสดง ผ า นขั้ น ตอนการเรี ย นรู เ ชิ ง คุ ณ ค า จากการรํ า ลึ ก
ความคุนเคยและนําเขาสูความซาบซึ้ง เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณของความซาบซึ้ง
ทางสุนทรียภาพ
Principles, elements, as well as factors of human behavior,
emergence process and self- development, emotional intelligence
and ethics development, prevention and stress managing, human
relations creating, teamwork and conflict managing

รหัสวิชา
2150101

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
6 หนวยกิต
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
สังคมภิวัตน
2(2-0-4)
Socialization
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และ
สังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน ปรากฏการณธรรมชาติ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในดานตาง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง
Relationships between human beings and environments in
Thai society; ASEAN and world societies, globalization and natural
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phenomenon impacting on the changing of society in various
dimensions including culture, tradition, economics and political affairs
2150102

การจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
Social Management
วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อนําไปสูกระบวนการจัดการ
ด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ชุ ม ชน แนวคิ ด ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตในทองถิ่น
Analysis of multi-cultural diversity leading to natural resources
management and environments concerning community; concepts of
sufficiency economy philosophy; utilizing appropriate technology for
living in local community

2150103

ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
2(1-2-3)
Life Skills and Public Conscious Mind
ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองคประกอบที่สําคัญ
ของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสรางสรรค การคิดเชิง
บวก การคิดวิเคราะห และความฉลาดทางอารมณ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล การติดตอสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการ
ความเครียด รวมทั้งการใหความสําคัญของการมีจิตสาธารณะและการสรางจิตสํานึก
สาธารณะ เพื่อนําไปสูการอยูรวมกับเพื่อนมนุษยอยางสันติ
Meanings and importance of life skill including important
elements of life skill; globalization, thinking skills, decision making,
creative thinking, positive thinking, analytical thinking and emotional
intelligence; development of interpersonal relationships and
communication, self-management skills and stress management;
emphasis on public mindedness and public consciousness in order to
be peaceful coexistence

2150108

ทักษะในการดําเนินชีวิต
2(1-2-3)
Skills for Life
ความสําคัญ องคประกอบของทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม
เกี่ยวกับการวิเคราะห การประเมินสถานการณ ความคิดสรางสรรค ความเห็นใจ
ผูอื่น ความรับผิดชอบตอสังคม การสรางมนุษยสัมพันธ การสื่อสาร การตัดสินใจ
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และแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน การจัดการอารมณและความเครียด และการเลือก
กิจกรรมเพื่อผอนคลายความตึงเครียด
Significance and elements of living skills in new societies
concerning analysis, situation assessment, creative thinking, sympathy,
social responsibilities, human relations and communication; decision
making and problem solving in daily life; emotional and stress
management; activities for stress relief
2150109

รหัสวิชา
4100101

ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
2(1-2-3)
Life and Thai Culture
เอกลักษณทางสังคม วัฒนธรรมทองถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความสําคัญ
ของมนุษยสั มพัน ธ ธรรมชาติ ของมนุ ษย กระบวนการทางจิ ตวิ ทยา การสร างจิ ต
สาธารณะเพื่ อ สร า งความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและชุ ม ชน การพั ฒ นาตนเพื่ อ
ความกาวหนาในชีวิตและการทํางาน การนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพ
Social identity, local and Thai culture; significance of human
relations, human nature, psychological process; public consciousness
creation in order to build interpersonal relationship and community;
self-development for the advance in life and career; religious
principles application to life and career
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 6 หนวยกิต
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Mathematics in Daily Life
หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล คณิตศาสตรการเงินเกี่ยวกับ
ดอกเบี้ย การเชาซื้อ บัญชีรับ-จาย ภาษี และสถิติเบื้องตน เพื่อการประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน
Principle and thinking process; giving reasons; financial
mathematics and interest, hire-purchase; accounting, tax and
fundamental statistics to apply in daily life
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4100102

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Science for the Quality of Life Development
วิธี การทางวิ ทยาศาสตร กระบวนการทางวิ ทยาศาสตร และเจตคติ ทาง
วิทยาศาสตร ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม
และการสงเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Scientific approach, scientific process and scientific attitude.
The importance and the impact of science, technology, environment
and the health improvement for the quality of life

4100103

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Information Technology in Daily Life
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต
คอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน การประยุกตคลังความรู กฎหมายและจรรยาบรรณ
ในการใชระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
Scientific approach, scientific process and scientific attitude;
importance and impact of science, technology and environment;
health promotion for life quality development

4100108

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Science in Daily Life
พลังงาน แหลงพลังงาน พลังงานไฟฟา การผลิตกระแสไฟฟา วงจรไฟฟาใน
บาน อุปกรณไฟฟา หลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาประเภทตางๆ พลังงานในการ
ดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะตางๆ ของมนุษย พันธุกรรม สารเคมี ที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน การใชประโยชน จากจุ ลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร การจั ดการ
ผลผลิ ต ทางการเกษตรและผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ตสาหกรรมโดยใช ความร อ น ความเย็ น
สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑและการเก็บรักษา
Energy and its sources; electric energy and electricity
generation, electric circuits in houses and electrical equipment;
principles of electrical devices, energy for living; human organ systems,
heredity, chemical using in daily life;using microorganism in food
industries, agricultural and industrial production managementwith heat,
cold, radiochemical, packaging and storage
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4100109

การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Sports for Quality of Life Development
กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ
หลักและวิธีการเลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล หลักปฏิบัติใน
การเลนกีฬาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และสังคม การปองกัน
การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องตน การนําทักษะดานกีฬา
การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเลนกีฬาและการละเลนพื้นเมืองในทองถิ่น พัฒนา
บุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะการเปนผูนํา
Rules, regulations, etiquette, form and methods of sports
competition, principles and how to choose sports for its individual
potential; conduct of principles for playing sports at maximum
benefits to body, emotion and society, injury prevention from sports
and basic first aid, utilizing sports skill and developing life quality with
sports and traditional games; personality development promoting
leadership

2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
96 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
ไมนอยกวา
24 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4101101
ฟสิกสทั่วไป 1
3(3-0-6)
General Physics 1
ระบบหน ว ยและปริ ม าณทางฟ สิ ก ส แรงและการเคลื่ อ นที่ มวลและระบบ
อนุภาค งานและพลังงาน กฎการอนุรักษพลังงานและโมเมนตัม การสั่นและคลื่นกล
ความรอนและกฎทางอุณหพลศาสตร ของไหลเบื้องตน
System unit and quantities of physics, force and motion, mass
and particle system, work and energy, the law of conservation of energy
and momentum;vibrations and mechanical waves, heatand the law of
thermodynamic, introduction of fluid
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4101102

ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1
1(0-3-0)
General Physics Laboratory 1
วิชาบังคับรวม : 4101101 ฟสิกสทั่วไป 1
Co-requisite : 4101101 General Physics 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัดปริมาณทางฟสิกส การทดลองกฎการเคลื่อนที่ของ
นิวตัน สมดุลของแรง เครื่องกล สปริงและการสั่น ฟสิกสเพนดูลัม ปรากฏการณทาง
ความรอน กฎของ สโตกส โดยอาศัยเครื่องมือการทดลองจากหองปฏิบัติการหรือที่
ประดิษฐขึ้นตามความเหมาะสม
Laboratory of measurement quantities of physics; Newton’s law
of motion, equilibrium of forces, mechanics, spring and vibration;
physical pendulum, heat effect; Stoke’s law by using apparatuses from
laboratory or invention

4101103

ฟสิกสทั่วไป 2
3(3-0-6)
General Physics 2
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4101101 ฟสิกสทั่วไป 1
Pre-requisite : 4101101 General Physics 1
ประจุไฟฟา กฎของคูลอมป สนามไฟฟา กฎของเกาส ศักยไฟฟา กระแสไฟฟา
กฎของโอห ม กฎของเคอร ช อฟฟ แรงลอเรนซ สนามแม เ หล็ ก อั น เนื่ อ งจาก
กระแสไฟฟ า แรงเคลื่ อ นไฟฟ า เหนี่ ย วนํ า สารแม เ หล็ ก การแกว ง กวั ด ของ
สนามแมเหล็กไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟาเบื้องตน สเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
แสงเชิ ง เรขาคณิ ต ทฤษฏี สั มพั ท ธภาพพิ เ ศษ โครงสร างอะตอม กั มมั น ตภาพรั ง สี
นิวเคลียสและการสลายตัวของนิวเคลียส
Electric charge; Coulomb’s law, Electric field, Gauss’s law
voltage, electric, Ohm’s law,Kirchoff’s law, Lorentz force; the magnetic
field due to electric current, induced electromotive force, magnetics
substance;the oscillation of electromagnetic field, electromagnetic
wave, spectrum of electromagnetic wave; geometric of light, special
theory of relatively, atomic structure, radioactivity, nucleus and decay
of nucleus
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4101104

ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2
1(0-3-0)
General Physics Laboratory 2
วิชาบังคับรวม : 4101103 ฟสิกสทั่วไป 2
Co-requisite : 4101103 General Physics 2
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการประยุกตวงจรไฟฟา RLC ดัชนีหักเหของแกวที่ใชทํา
ปริซึม การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน ปรากฏการณโฟโตอิเล็กตริก วงจรบริดซกระ
แสตรง การคายประจุของตัวเก็บประจุ การวัดความเขมสนามแมเหล็กโลก การแปลง
ไฟฟากระแสสลับเปนกระแสตรง
Laboratory of
RLC circuit; the refraction index using
prism,interference and diffraction, photoelectric effect; D.C. bridge
circuit; the discharge of condenser capacitor, the measurement intensity
of earth’s magnetic field, invertor alternating current to direct current

4102101

เคมีทั่วไป 1
3(3-0-6)
General Chemistry 1
โครงสร า งอะตอม ตารางธาตุ พั น ธะเคมี ปริ ม าณสารสั ม พั น ธ ของเหลว
สารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีอินทรียและชีวโมเลกุล และเคมีสิ่งแวดลอม
Atomic structure; periodic table; chemical bonds; stoichiometry;
liquid solution; chemistry equilibrium; acid-base; organic chemistry and
environmental chemistry

4102102

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
1(0-3-0)
General Chemistry Laboratory 1
วิชาบังคับรวม : 4102101 เคมีทั่วไป 1
Co-requisite : 4102101 General Chemistry 1
เทคนิคเบื้องตนในการปฏิบัติการเคมี ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ เทคนิค
การแยกสาร การกรอง การตกผลึกการกลั่น การใชตัวทําละลาย และโครมาโทกราฟ
การเตรียมสารละลาย ปฏิบัติการเกี่ยวกับกรด-เบส การทดสอบสารอินทรียเบื้องตน
และการหาปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (DO)
Basic of technical for chemistry laboratory; safety in the
laboratory; separation technique, filtration, crystallization, distillation;
using solvent and chromatography; preparing the solution, acid – base
laboratory, preliminary tests organics and the determination of
dissolved oxygen (DO)
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4103192

ชีววิทยาพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Biology
ระเบียบวิธีวิทยาศาสตรสมบัติของสิ่งมีชีวิตการจัดระบบสิ่งมีชีวิตสารเคมีของ
สิ่ ง มี ชี วิ ต เซลล แ ละเนื้ อ เยื่ อ เมแทบอลิ ซึ ม พั น ธุ ศ าสตร ก ลไกของวิ วั ฒ นาการความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตโครงสรางและหนาที่ของพืชโครงสรางและหนาที่ของสัตว
นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
Scientific method; properties of organisms, levels of organization;
chemistry of life, cell and tissue; metabolism, genetics; evolutionary
mechanisms, biodiversity, structure and function of plant and animal,
ecology and behavior

4103193

ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
1(0-3-0)
Fundamental Biology Laboratory
วิชาบังคับรวม : 4103192 ชีววิทยาพื้นฐาน
Co-requisite : 4103192 Fundamental Biology
การใชกลองจุลทรรศนสารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิตเซลลการแบงเซลลเนื้อเยื่อเม
แทบอลิซึมกระบวนการตางๆในพืชกระบวนการตางๆในสัตวพฤติกรรมและการปรับตัว
วิวั ฒนาการและความหลากหลายของสิ่ งมี ชี วิตการถายทอดลั กษณะทางพั นธุ กรรม
ระบบนิเวศ
Microscope using techniques; chemical composition of living things;
cell and cell division, tissue, metabolism, structure and function of plant
and animal,behavior and adaptation; evolution and biodiversity, genetic
inheritance and ecosystem

4109101

แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร 1
3(3-0-6)
Calculus for Sciences 1
ฟงกชันและกราฟลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันอนุพันธของฟงกชันตัว
แปรเดียวและการประยุกตปริพันธและการประยุกตอนุกรมอนันต
Functions and graphs; limits and continuity of function,
derivatives of one variable functions and its applications, integration
and its applications, infinite series
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4109102

แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร2
3(3-0-6)
Calculus for Sciences 2
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4109101 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร 1
Pre-requisite : 4109101Calculus for Sciences 1
ฟงกชันหลายตัวแปรลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันหลายตัวแปรอนุพันธ
ยอยปริพันธและการประยุกต
Multivariable functions; limits and continuity of multivariable
functions, partial derivatives, integrals of multivariable functions
andapplications

4101119

ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร
2(2-0-4)
English for Sciences
ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิทยาศาสตร จากสื่อสิ่งพิมพ
สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ บทความทางวิทยาศาสตร คูมือการใช
เครื่องมือ ฝกการอาน สรุปความ นําเสนอดวยวาจาและลายลักษณอักษร
Practice of using English to communicate in scientific field;learning
from clippings andelectronic media including public relation
advertisement,
scientific
articles,toolmanual,practice
of
reading,summerizing oral and writtenpresentation

รหัสวิชา
4101120

2.2 กลุมวิชาเอก
ไมนอยกวา 72 หนวยกิต
1) วิชาเอกบังคับ
49 หนวยกิต
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
คณิ ต ศาสตร สํา หรั บฟ สิกส 1
3(3-0-6)
Mathematics for Physics 1
พี ช คณิ ตของเวกเตอร เ กรเดี ย นไดเวอร เ จนซ แ ละเคิ ร ล ระบบพิ กั ด และการ
แปลงสมการเชิ ง อนุ พั น ธ ส มการเชิ ง อนุ พั น ธ ย อ ยและการประยุ ก ต ป ริ พั น ธ แ ละ
การประยุ กต ทฤษฎี บ ทของกรี น ทฤษฎี บ ทของสโตกส และทฤษฎี บ ทของเกาส
Algebra of vector, gradient, divergence and curl, coordinate
system and transformation,an ordinary differential equation;a
partial differential equations and their applications; integrals and
their applications, Green’s theorem, Stokes’ theorem and Gauss’s
theorem
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4101222

กลศาสตร 1
3(3-0-6)
Mechanics 1
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4101101 ฟสิกสทั่วไป 1
Pre-requisite : 4101101 General Physics 1
การวิเคราะหเวกเตอร การเคลื่อนที่ของอนุภาคในหนึ่ง สอง และสามมิติ กฎ
ของนิวตัน การประยุกตกฎของนิวตันการหมุน การแกวงกวัดแบบฮารโมนิก พลังงาน
และโมเมนตั ม ของระบบอนุ ภ าค หลั ก เบื้ อ งต น ของกลศาสตร แ บบลากรานจ แ ละ
กลศาสตรแบบแฮมิลตัน
Vector analysis, motion of one; two and three dimension,
Newton’s law, applications of Newton’s law, rotational motion,
harmonic oscillation; energy and momentum of a system of particles,
principle of Lagrangian mechanics and Hamiltonian mechanics

4101223

ปฏิบัติการกลศาสตร
1(0-3-0)
Mechanics Laboratory
วิชาบังคับรวม : 4101222 กลศาสตร 1
Co-requisite : 4101222 Mechanics 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับความเรง การตกอิสระ เสนทางโปรเจกไตล ซิมเปลเพนดูลัม
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบหมุน โมเมนตของความเฉื่อย การชน
แบบยืดหยุน การชนแบบไมยืดหยุน การอนุรักษโมเมนตัมและพลังงาน
Experiment in acceleration; free fall; projectile path, simple
pendulum, Newton’s law of motion, rotational motion; moment of
inertia, elastic collision, inelastic collision; conservation of momentum
and energy

4101225

ฟสิกสของคลื่น
3(3-0-6)
Physics of Waves
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4101101 ฟสิกสทั่วไป 1
Pre-requisite : 4101101 General Physics 1
กฎเกณฑทางฟสิกสของคลื่น การเคลื่อนที่ของคลื่นในตัวกลางที่เปนของแข็ง
ของเหลว และกาซ สมการคลื่นและผลเฉลยของสมการ พลังงานและกําลังของคลื่น
การรวมของคลื่น ปรากฏการณดอปเปอร การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของคลื่น
โพลาไรซของคลื่น การวิเคราะหแบบฟูเรียร อันตรกิริยาของคลื่นแมเหล็กไฟฟากับ
สสาร ประโยชนและการประยุกตคลื่นแมเหล็กไฟฟา
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The rules of wave physics, the motion of waves in the medium of
solid, liquid and gas; wave equations and the solution of equations;
energy and power of waves, the combination of wave; the doppler
effect;interference and diffraction of waves, polarization of waves;
Fourier analysis; interaction of electromagnetic radiation with matter,
benefits and applications of electromagnetic waves
4101226

ปฏิบัติการฟสิกสของคลื่น
1(0-3-0)
Physics of Waves Laboratory
วิชาบังคับรวม : 4101225 ฟสิกสของคลื่น
Co-requisite : 4101225 Physics of Waves
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารมอนิกและการเคลื่อนที่แบบ
คลื่ น การรวมของคลื่ น คลื่ น นิ่ ง บี ตส การสั่ น พ องของคลื่ น ความเร็ ว ของคลื่ น ใน
ตัวกลางชนิดตางๆ กระจกโคง เลนสบาง สเปกโทรมิเตอร สมบัติการหักเห สะทอน
แทรกสอด และเลี้ ยวเบนของคลื่น การวัดความยาวคลื่น ของแสงสีเดี ยว เชน แสง
โซเดียม แสงเลเซอร โดยอาศัยสมบัติของคลื่นแสง
Laboratory of the motion of simple harmonic, the combination of
wave; standing wave, beat; resonance of wave; the speed of wave
withvarious medium; curves glass, lens, spectrometer; properties of
wave, the refraction, reflection; interference and diffraction, the
measure of wavelength ofsingle light : sodium light laser by using
properties of light wave

4101227

ไฟฟาและแมเหล็ก 1
3(3-0-6)
Electricity and Magnetism 1
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4101101 ฟสิกสทั่วไป 1
Pre-requisite : 4101101 General Physics 1
การวิ เ คราะห เ วกเตอร ไฟฟ าสถิ ต สมการลาปลาซการจํ า ลองประจุ การ
กระจายมัลติโพล สนามไฟฟาสถิตในสสาร สนามแมเหล็กสถิต สนามแมเหล็กสถิตใน
สสาร ไฟฟาพลวัต และสมการแมกซเวลล
Vector analysis; electrostatics; Laplace’s equation, the method of
images,multipole expansion, electric fields in matter, magnetostatics;
magnetic fields in matter; electrodynamics and Maxwell’s equations
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4101228

ปฏิบัติการไฟฟาและแมเหล็ก
1(0-3-0)
Electricity and Magnetism Laboratory
วิชาบังคับรวม : 4101227 ไฟฟาและแมเหล็ก 1
Co-requisite : 4101227 Electricity and Magnetism 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรไฟฟากระแสตรง การใชเครื่องมือทางไฟฟา การใชมัลติ
มิเตอร ออสซิลโลสโคป กฎของเคอรชอฟฟ โพเทนซิออมิเตอร คาคงที่ของฟาราเดย
การเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟา แมเหล็กไฟฟาจากขดลวดโซลินอยด หมอแปลงไฟฟา
สมบัติทางแมเหล็กของสสาร
Laboratory experiments on DC circuits of electricity as a
multimeter oscilloscope; Kirchhoff’s law, potentiometer; stability of
Faraday, electromagnetic induction, electromagnetic field from the coil
solenoid; transformer, magnetic properties of matter

4101230

อิเล็กทรอนิกส 1
3(3-0-6)
Electronics 1
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4101103 ฟสิกส 2
Pre-requisite : 4101103 General Physics 2
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารกึ่งตัวนําและสิ่งประดิษฐสารกึ่งตัวนํา เชน ไดโอด
ทรานซิสเตอร เฟท และไอซีลอจิเกต วงจรอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน เชน วงจรจายไฟ
วงจรขยายสัญญาณโดยใชทรานซิสเตอร เฟท และออปแอมป วงจรพัลส วงจรดิจิตอล
พื้นฐาน การออกแบบวงจรลอจิก
Introduction to semiconductor and their inventions such as diode,
transistors, FET, and IC logic gates, basic electronic circuits such as
power supply circuit; amplifier circuit using transistor, FET, and Op-Amp,
pulse circuits; basic digital circuits, logic circuits design

4101231

ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
1(0-3-0)
Electronics Laboratory
วิชาบังคับรวม : 4101230 อิเล็กทรอนิกส 1
Co-requisite : 4101230 Electronics 1
ปฏิ บั ติการเกี่ย วกั บเครื่ องมื อวั ดทางอิเ ล็ กทรอนิ กส ออสซิ ล โลสโคป สมบั ติ
ไดโอด ตัวเก็บประจุ และทรานซิสเตอร กราฟคุณลักษณะทรานสเตอร วงจรจายไฟ
วงจรขยายสัญญาณโดยใชทรานซิสเตอรและออปแอมป วงจรดิจิตอลและลอจิก

41
Laboratory experiments with electronic instrumentation;
oscilloscope, properties of diodes, capacitor and transistor, graph
feature of transistor; power supply circuit; amplifier circuit using
transistor and Op-Amp, digital and logic circuits
4101233

การประยุกตคอมพิวเตอรในงานฟสิกส
3(2-2-5)
Computer Application in Physics
การใช โปรแกรมสํ าเร็ จรู ปหรื อโปรแกรมภาษาหาผลลั พธทางสถิ ติที่ใช ในทาง
ฟสิกสสรางโปรแกรมคํานวณหาคาตางๆจากสมการทางฟสิกสศึกษาวิธีสรางกราฟและ
จําลองปรากฏการณตางๆจากสมการทางฟสิกสและใชโปรแกรมหาผลลัพธจากสมการ
ทางฟสิกสอื่นๆเชนโปรแกรมแมทแลบโปรแกรมออริจินเปนตน
Uses computer application to solve statistical physics, creating a
program to calculate values from physics equations; learning how to
create graphs and simulating phenomena from physics equations;using a
program to seek for results from other physics equations such as MatLab;
Origin and so forth

4101334

ฟสิกสเชิงสถิติ
3(3-0-6)
Statistical Physics
ระเบียบวิธีทางสถิติเบื้องตนอุณหพลศาสตรเชิงสถิติสถิติแบบแมกซเวลล-โบลซ
มานนโบซ-ไอสไตนการประยุกต กลศาสตรเชิงสถิติอยางงายทฤษฎีการแบงเทากัน
ของพลังงานความจุความรอนของของแข็ง ทฤษฎีจลนของการเจือจางในสภาพสมดุล
ความเร็วของแมกซเวลลการแจกแจงองคประกอบของความเร็ว
Introduction to statistical methods; statistical thermodynamics,
statistics Maxwell's – Bolzman, Bose – Einstein, application of statistical
mechanics, Theory in equal share of power, heat capacity of solids;
kinetic theory of dilution in the balance; velocity of Maxwell's
distribution element of speed
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4101335

อุณหพลศาสตร
3(3-0-6)
Thermodynamic
แนวคิดพื้นฐานกับเทอรโมไดนามิกส กฎขอที่ศูนยของอุณหพลศาสตรกาซใน
อุดมคติ ทฤษฏีจลนของกาซกฎขอที่หนึ่งของอุณหพลศาสตรความดันอุณหภูมิของ
กาซความเร็วเฉลี่ยของอนุภาคเอนโทรป กฏขอที่สองของอุณหพลศาสตรกระบวนการ
แปรผันกลับไดกระบวนการแปรผันกลับไมไดวัฏจักรของคารโนตประสิทธิภาพของ
เครื่องยนตและการประยุกต
Basic concept of thermodynamics, the zero law of
thermodynamics,ideal gas kinetic theory of gas, the first law of
thermodynamics, the temperature of gas pressure; average speed of the
particle entropy, the second law of thermodynamics, the variable
return; variable process irreversible, Carnot's cycle,performance
ofhainaut engine and applications

4101336

ปฏิบัติการอุณหพลศาสตร
1(0-3-0)
Thermodynamics Laboratory
วิชาบังคับรวม : 4101335 อุณหพลศาสตร
Co-requisite : 4101335 Thermodynamic
ปฏิบัติการเพื่อหาคาสัมประสิทธิ์การขยายตัวตามเสนของของแข็งสัมประสิทธิ์
การขยายตัวตามปริมาตรปรากฏสัมประสิทธิ์การขยายตัวจริงของของเหลวคาเพรสเซอร
โคเอฟฟเซี ยนท ของก าซการวั ดปริ มาณความร อนการนํ าความร อนการพาความร อน
เอเดียแบติกกาซและประสิทธิภาพของเครื่องยนต
Experiment in coefficient of expansion of the solid line, volume
expansion coefficient appear; expansion coefficient of the liquid;
presser,coefficient of gas, measuring the amount of heat, thermal
conductivity, convection; the adiabatic gas and engine efficiency

4101337

ฟสิกสแผนใหม
3(3-0-6)
Modern Physics
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4101101 ฟสิกสทั่วไป 1
Pre-requisite : 4101101 General Physics 1
ทฤษฎีสัมพั ทธภาพพิ เศษ การแผรังสีของวัตถุ ดํา คุณสมบัติคูของคลื่นและ
อนุภาค หลักความไมแนนอนของไฮเซนเบิรก ทฤษฎีอะตอม สเปกตรัมของอะตอม
รั ง สี เ อ ก ซ เลเซอร กลศาสตร ค วอนตั ม เบื้ อ งต น อะตอมโมเลกุ ล ของของแข็ ง
นิวเคลียสของอะตอม กัมมันตภาพรังสี และอนุภาคมูลฐาน
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Theory of relativity; blackbody radiation, a pair of wave and
particle properties, Heisenberg’s uncertainty principle, theory of atom;
spectrum of atom, X-ray; laser; introduction of quantum mechanics;
atom in molecule of solid state; nucleus of atom, radioactivity and
elementary of particle
4101338

ปฏิบัติการฟสิกสแผนใหม
1(0-3-0)
Modern Physics Laboratory
วิชาบังคับรวม : 4101337 ฟสิกสแผนใหม
Co-requisite : 4101337 Modern Physics
ปฏิ บั ติ การเพื่ อหาค าประจุ และประจุ ตอมวลของอิ เล็ กตรอนการทดลองการ
กระเจิงของรังสีแอลฟาการทดลองของไมเคลสัน-มอรลียสเปกตรัมอะตอมไฮโดรเจนการ
ทดลองของฟรังกและเฮิรตซปรากฏการณโฟโตอิเล็กตริกปรากฏการณคอมปตันสเปกโท
รสโกปของรังสีเอ็กซ
Laboratory of charge and charge to mass ratio of the electron;
scatting of experiments of alpha radiation,experiment inMichelson –
Morley's theory, spectrum atom of hydrogen, experiment in Frank –
Hertz's theory, photoelectric effect; Compton scattering experiment,
spectroscopy of X-ray

4101339

ดาราศาสตร 1
3(3-0-6)
Astronomy 1
ตรี โ กณมิ ติท รงกลมทรงกลมของท องฟ าระบบพิ กัดและเวลาหลั กการดารา
ศาสตรทรงกลมกับดาราศาสตรอิสลาม ระบบสุริยะกฎของเคปเลอรดาวฤกษ
แกแลกซีพลังงานจากหวงอวกาศอุปกรณทางทัศนศาสตร
Spherical of trigonometry, celestial sphere, coordinate system
and time,spherical astronomy principle to islamic astronomy, the solar
system, Kepler's laws; stars; deep space of energy; optical of device
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4101340

ปฏิบัติการดาราศาสตร
1(0-3-0)
Astronomical Laboratory
วิชาบังคับรวม : 4101339 ดาราศาสตร 1
Co-requisite : 4101339 Astronomy 1
การสังเกตการณตําแหนงของดาวเคราะหและดาวฤกษการใชกลองโทรทรรศน
ขนาดเล็กการถายภาพวัตถุทองฟาวิธีแพรัลแลกซแบบโฟโตเมตรีทางดาราศาสตรการ
เคลื่อนที่ในอวกาศของดาวฤกษระยะทางและอายุของกระจุกดาวเปดกาแล็กซีทาง
ชางเผือกการเปรียบเทียบสเปกตรัมของดวงอาทิตยและดาวฤกษ
Observations of the position of planets and stars; using small
telescope; celestial photography, the method of parallax, astronomical
photometry, the space motion of stars, distance and age of an open
clusters; the Milky Way, a spectral comparison of the sun and stars

4101342

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร
1(2-0-1)
Research Methodology in Science
คว ามหมายวั ต ถุ ป ระสงค แ ล ะเป า หมายของการวิ จั ย ประเภ ทแล ะ
กระบวนการวิจัยการสืบคนขอมูลการกําหนดปญหาตัวแปรและสมมติฐานระเบียบวิธี
วิจัยสถิติการวิเคราะหการอภิปรายและการลงขอสรุปการเขียนเคาโครงและรายงาน
การวิจัยเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางและจรรยาบรรณของนักวิจัย
Meaning, objectives and aims of research, types of research,
research methodologies, literature review and problem
identification, identifying research problems and hypothesis;
analytical analysis, discussion and conclusion,writing research
proposal and research report; research techniquefor specific
propose and ethic of researchers

4101343

ฟสิกสนิวเคลียรพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental of Nuclear Physics
สมบัติของนิวเคลียส การสลายตัวของสารกัมมันตรังสีอันตรกิริยาระหวางรังสี
กับสสาร การตรวจวัดรังสี การสลายตัวแอลฟา การสลายตัวบีตา การสลายตัวแกมมา
การปองกันอันตรายจากรังสีปฏิกิริยานิวเคลียร
Nucleus properties, radioactive decay,nuclear interaction with
matter, nuclear detection, alpha decay; beta decay, gamma decay,
radiological protection and nuclear reaction
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4101454

การวิจัยเฉพาะทางฟสิกส
3(0-6-3)
Selected Researchin Physics
ความหมายและความสําคัญของการวิจัยกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร
ทักษะปฏิบัติ วิธกี ารวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัยทางฟสิกส
Meaning and significance of research,scientific research, practice
skill, data analysis method and statistics used in physics research

4101455

สัมมนาทางฟสิกส
2(1-2-3)
Seminar in Physics
หัวขอการสัมมนาครอบคลุมเนื้อหาวิชาทางดานฟสิกสหรือฟสิกสประยุกต โดย
คนควาบทความหรืองานวิจัยที่เผยแพรในหนังสือ วารสารวิชาการ หรือสื่อออนไลน
นํามาวิเคราะห สังเคราะห แลวอภิปรายอยางมีเหตุผล ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร
Seminar topics including subject matters in physics or applied
physics by searching in articles or research paper announced in books,
journals or online media to analyze and synthesize for reasonable
discussion following the scientific method

4101456

กลศาสตรควอนตัม
3(3-0-6)
Quantum Mechanics
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4101337 ฟสิกสแผนใหม
Pre-requisite : 4101337 Modern Physics
แนวคิดพื้นฐานของกลศาสตรควอนตัมฟงกชันเจาะจงและตัวดําเนินการสมการ
ชโรดิงเจอรและผลเฉลยแบบไมขึ้นกับเวลาชนิดหนึ่งมิติสองมิติและสามมิติฟงกชันความ
หนาแนนความนาจะเปนโมเมนตัมเชิงมุมอะตอมไฮโดรเจนและสปนของอิเล็กตรอนทฤษฎี
การรบกวนแบบไมขึ้นกับเวลา
Basic concepts of quantum mechanics, wave functions and
operators; time-independent Schrodinger equation in one dimension;
two dimensions and three dimensions; probability density function;
angular momentum; hydrogen atom and electron spin, timeindependent perturbation theory
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รหัสวิชา
4101321

4101324

4101329

2) วิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา 16 หนวยกิต
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
คณิ ต ศาสตร สํา หรั บฟ สิกส 2
3(3-0-6)
Mathematics for Physics 2
อนุ ก รมกํ า ลั ง สมการการไหลของความร อ นสมการคลื่ น ฟ ง ก ช ั น ของตั ว
แปรเชิ ง ซ อ นฟ ง ก ชั น พิ เ ศษอนุ ก รมฟู เ รี ย ร แ ละการวิ เ คราะห ฟู เ รี ย ร ผ ลการแปลง
ลาปลาซเมทริ กซ และเทนเซอร
Power series, equation of heat flow; wave equation;
functions of a complex variable; special functions; Fourier series
and Fourier analysis; Laplace transforms; matrices and tensors
กลศาสตร 2
3(3-0-6)
Mechanics 2
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4101222 กลศาสตร 1
Pre-requisite : 4101222 Mechanics 1
ระบบพิกัด ที่เ คลื่อ นที่ พลศาสตรข องวัต ถุแ ข็ง เกร็ง สมการการเคลื่อ นที่
ของลากรานจและแฮมิลตันและการประยุกตใช พลศาสตรสัมพัทธภาพ
Moving coordinate systems; dynamic of rigid bodies;
Lagrange’s and Hamilton’s equations of motion and their
applications, relativistic dynamics
ไฟฟาและแมเหล็ก 2
3(3-0-6)
Electricity and Magnetism 2
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4101227 ไฟฟาและแมเหล็ก 1
Pre-requisite : 4101227 Electricity and Magnetism 1
สมการคลื่นแมเ หล็กไฟฟาคลื่น รูปไซน คลื่นแม เหล็กไฟฟาในตัวกลางไมเป น
ตั ว นํ า คลื่ น ในตั ว กลางตั ว นํ า การแผ รั ง สี แ ม เ หล็ ก ไฟฟ า ทฤษฎี สั ม พั ท ธภาพพิ เ ศษ
กลศาสตรสัมพัทธภาพไฟฟาพลวัตสัมพัทธภาพ
Electromagnetic wave equation, sinusoidal waves; electromagnetic waves in vacuum; electromagnetic waves in matter;
electromagnetic radiation; the special theory of relativity; relativistic
mechanics; relativistic electrodynamics
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4101344

ธรณีวิทยาพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental of Geology
แนะนําความรูเกี่ยวกับโลกของเรา การกําเนิด สวนประกอบ การเปลี่ยนแปลง
ของเปลือกโลก ภูเขาไฟ แผนดินไหว แร หิน ดิน และวัฏจักรทางธรณีวิทยา ภาพถาย
ทางอากาศ การรับรูระยะไกล แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ทางธรณีวิทยา ฯลฯ
Introductory to our planet; origin; composition, changes of earth
crust; volcanoes; earthquake; minerals; rocks; soil and geologic cycle;
aerial photography; remote sensing; topographic maps; geological maps
and so forth

4101345

ปฏิบัติการฟสิกสนิวเคลียร
1(0-3-0)
Nuclear Physics Laboratory
วิชาบังคับรวม : 4101343 ฟสิกสนิวเคลียรพื้นฐาน
Co-requisite : 4101343 Fundamental of Nuclear Physics
การตรวจวัดรังสีนิวเคลียรการประยุกตใชงานหัววัดไกเกอรในงานอุตสาหกรรม
การตรวจวัดกัมมันตภาพของรังสีแกมมาโดยหัววัดชนิดเปลงแสงวาบและหัววัดชนิด
สารกึ่งตัวนํา การตรวจวัดรังสีแอลฟาโดยการกัดรอยนิวเคลียรความปลอดภัยทางรังสี
Nuclear detection, Geiger-Muller counter for industrial fieldwork;
gamma ray detection by scintillation counter and semiconductor
detector; nuclear track-etched technique for alpha detection; nuclear
safety

4101346

มาตรวิ ทยา
3(3-0-6)
Metrology
หลักมาตรวิทยาการวัดความคลาดเคลื่อนและความไมแนนอนของการวัดการ
สอบกลั บ และการสอบเที ย บเครื่ อ งมื อ ทางมาตรวิ ท ยาต า งๆมาตรวิ ท ยาในระบบ
คุณภาพ
Principal metrology, measurement; error and uncertainty of
measurement; traceability and calibration of instruments in
metrology and quality systems in metrology
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4101347

กลศาสตรของไหล
3(3-0-6)
Fluid Mechanics
สมการการเคลื่อนที่ของของไหล พฤติกรรมของของไหล สถิตศาสตรของไหล
พลศาสตรของไหล ปญหาขอบเขตของของไหล อุทกพลศาสตรอากาศพลศาสตร และ
การประยุกตใช
The equations of fluid motion, the behavior of the fluid; fluid
statics; fluid dynamics; the scope of the hydrodynamic fluid;
aerodynamics and application

4101348

ธรณี ฟสิกส ของโลก
3(3-0-6)
Global Geophysics
แผน ดิ น ไหว โครงสร า งภายในโลก และ ธรณี แ ปรสั ณ ฐาน ธรณี ก าล แร
หิ น และวั ฏ จั ก รหิ น กระบวนการทางธรณี วิ ท ยา พลั ง งานและทรั พ ยากรแร แผน
ที่ ภู มิป ระเทศ และ แผนที่ ธ รณี วิ ทยา
Earthquakes; earth's Interior; plate tectonics; geologic time;
minerals; rocks, rock cycle; geologic processes; energy and
mineral resources; topographic and geological maps

4101349

รังสีวิทยา
3(3-0-6)
Radiology
รังสีและแหลงกําเนิดรังสีประเภทของรังสีหนวยวัดปริมาณรังสีรังสีกับชีวิตผล
ทางชี วภาพของรังสีการกําหนดปริมาณรั งสีที่ย อมใหมนุ ษยรั บได การใชรั งสีในทาง
เกษตรอุตสาหกรรมการแพทยและสิ่งแวดลอม
Rays and radiation sources, type of radiation source; units of
radiation dose; biological effects of radiation; radiation exposure limits;
applications of radiation in agriculture; industry medical and
environment
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4101350

ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
Digital Electronics
วงจรรากพื้นฐานพีชคณิตบูลีนวงจรคอมบิเนชั่นวงจรเขารหัสวงจรแปลงรหัส
วงจรเลขคณิตวงจรจัดหมู การกระจายขอมูลเกทชนิดอินพุทชมิตตวงจรพัลสวงจรมัลติ
ไวเบรเตอรชนิดตางๆวงจรนับและหาร วงจรนับแบบซิลโครนัสและแบบอซิงโครนัส
เกตพื้นฐาน ปฏิบัติการทดสอบวงจรตางๆบัสและการเชื่อมตอรหัสวงจรซีเควนเชียนวง
จร A/D และ D/A สเตทแมชีนไมโครโปรเซสเชอรเบื้องตนและหนวยความจําชนิด
ตางๆ
Basic root circuits;boolean algebra, combination circuits; coding
circuits; transcoding circuit; arithmetic circuits; combinational circuits;
broadcast; gate-type input schmitt; pulse circuits; multi-vibrator circuit
types;counters and divide; counters synchronous and asynchronous;
basic logic gates; bus cycle testing inand the connection code;
sequential circuits; A/D and D/A circuits; state machine; basic
microprocessor and memory types

4101351

วิเคราะหวงจรไฟฟา
3(2-2-5)
Electric Circuit Analysis
ทฤษฎี ว งจรไฟฟ าวงจรและการวิ เ คราะห ว งจรไฟฟ า กระแสตรงโครงสร า ง
สัญลักษณลักษณะสมบัติ และผลตอบสนองของ L R และ C ในวงจร ไฟฟา
กระแสตรง คาคงตัวเวลา วงจรและการวิเคราะหวงจรแมเหล็กไฟฟาวงจรและการ
วิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับลักษณะ สมบัติ และผลตอบสนองของ R L และ C
และหมอแปลงในวงจรไฟฟากระแสสลับหลายเฟส สัญญาณไฟฟาที่เปนรูปไซน ฮารโม
นิกส ฟงกชั่น และกราฟสั ญญาณไฟฟาพารามิเตอรของสัญญาณพัลสการแปลงรู ป
สัญญาณไฟฟาแบบลีเนียรดิฟเฟอรเรนซิเอเตอรและอินติเกรเตอร
Circuit theory; circuit and analysis direct current electric circuit;
structure description property and response of L R and C; direct current
electric circuit, time constance, circuit and analysis electromagnet
circuit; circuit and analysis alternating current electric circuit; description
property and response of R L and C and transformer in alternating
current electric circuit; electric buzz at sine harmonic function and
graph; electric buzz parameter of pulse signal; embodiment linear
electric signal; differenciater and integrater
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4101352

ทัศนศาสตร
3(3-0-6)
Optics
ทัศนศาสตรเชิงเรขาคณิตและทัศนศาสตรเชิงฟสิกส การแทรกสอด ฟาร-ฟลดดิฟ
แฟรกชัน เฟรสเนลดิฟแฟรกชัน และโพลาไรเซชัน
Geometrical optics and physical optics, interference; far-field diffraction;
Fresnel equation and polarization

4101353

อุตุนิยมวิทยา
3(3-0-6)
Meteorology
ความสําคัญของอุตุนิยมวิทยาสวนประกอบและโครงสรางของบรรยากาศ การแผ
รังสีสุ ริยะเมฆความกดอากาศความสัมพันธของความรอนอุ ณหภู มิ ความชื้ น และลม
อุ ตุนิ ยมวิ ทยาในเขตร อนชื้ นการประยุ กต อุตุนิ ยมวิ ทยาเพื่ อการเกษตรความสั มพั นธ
ระหวางอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา
Importance of meteorology; composition and structure of
atmosphere, solar radiation, cloud, air pressure; relationship oftemperature
moisture wind; meteorology in tropical zone; applications of meteorology
for agriculture; relationship between hydrology and meteorology

4101432

อิเล็กทรอนิกส 2
3(2-2-5)
Electronics 2
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4101230 อิเล็กทรอนิกส1
Pre-requisite : 4101230 Electronics 1
การออกแบบวงจรกระแสคงที่ วงจรแรงดันคงที่ วงจรขยายแบบดารลิงตัน วง
จรดิฟเฟอรเรนเชียล วงจรชมิตตทริกเกอร วงจรมัลติไวเบรเตอร วงจรออสซิลเลเตอร
วงจรกลับเฟส และเลื่อนความถี่ มอดูเลชั่น สมบัติทางไฟฟาของ FET และ UJT
Design of current source, voltage source; dalington amplifier;
differencial amplifier; Schmitt trigger; multivibrator; oscillator and shift
frequency; inverting circuit; modulation; properties of FET and UJT
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4101441

ดาราศาสตร 2
3(3-0-6)
Astronomy 2
ดาวฤกษไบนารี และดาวแปรแสง ระบบดาวเคราะหดวงอาทิตย ฟสิกสของ
ดวงดาว กาแลกซี และจักรวาลวิทยา
Binary stars and variable stars, planetary system of sun; stars of
physics; galaxies and cosmology

4101457

ฟสิกสสถานะของแข็ง
3(3-0-6)
Solid State Physics
โครงสรางผลึก การตรวจสอบโครงสรางผลึก แรงยึดเหนี่ยวในผลึก การสั่นของ
แลตทิซ ทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระ ทฤษฎีแถบพลังงานของของแข็ง สารกึ่งตัวนํา
Crystal structure; crystal structure detection; crystal binding;
lattice vibration; free electron theory, band theory of solid;
semiconductor

4101458

แผ น ดิ น ไหววิ ทยา
3(3-0-6)
Seismology
ความยื ด หยุ น สมการคลื่ น คลื่ น วั ต ถุ แ ละคลื่ น ผิ ว การลดทอนและการ
กระเจิ ง เวลาเดิ น ทางของคลื่ น ในชั้ น ดิ น การตรวจวั ด แผ น ดิ น ไหว แผนที่ ค ลื่ น
ไหวสะเทื อนสถานี ตรวจวั ดแผ น ดิ น ไหวการแปลความไซสโมแกรม ไซสโมเทคโน
นิ กส
Elasticity; wave equations, body and surface waves;
attenuation and scattering; travel time in layered earth;
seismometry, seismic maps; seismological station; interpretation
of seismogram; seismotectonics

52
4101459

การวิเคราะหผลึกดวยรังสีเอกซ
3(2-2-5)
X-rays Crystallography
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4101337 ฟสิกสแผนใหม
Pre-requisite : 4101337 Modern Physics
สมมาตรของผลึ ก การประยุ กต ทฤษฎีกลุ ม ฟ สิกส ของรังสี เ อกซทฤษฎี การ
เลี้ยวเบนวิธีการทดลองหาโครงสรางของผลึกโดยรังสีเอกซ
Crystal symmetry, application of group theory; x-ray
physics;diffraction theory; experimental methods of x-ray
crystallography

4101460

ดาราศาสตรอิสลาม*
3(3-0-6)
Isalamic Astronomy
การประยุกตใชหลักการดาราศาสตรทรงกลมกับดาราศาสตรอิสลามธรรมชาติ
ของดวงอาทิตยการขึ้น-ตกของดวงอาทิตยสมการและการคํานวณเวลาละหมาดซุฮ
รีอัสรีมักริบอีซาฟาญัรและซูรุกสมการและการคํานวณทิศกิบลัตธรรมชาติของดวง
จันทรจั นทร ดับ การขึ้น-ตกของดวงจัน ทรการทําปฏิทินฮิจ เราะฮ ศักราชการสังเกต
จันทรเสี้ยว
Applications of spherical astronomy principle to islamic astronomy,
nature of sun, sun rise-set; equation of prayer time; Dhuhr, Asri, Maghrib,
Isa, Fajr and Syuruk; Qiblat Direction, nature of moon, newmoon, moon
rise-set; Hijrah calendar; observation of cresent moon

4101461

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
Electronic Circuits Design
การออกแบบวงจรเชิงเสน และวงจรเชิงสวิทชโ ดยใชทรานซิส เตอรเ อฟอี ที
ยู เ จที และพี ย ู ที ส มบั ต ิ ข องวงจรรวมแบบเชิ ง เส น และการออกแบบใช งานใน
วงจรขยายสัญญาณ วงจรเปรียบเทียบ วงจรแหลงจายไฟ วงจรกําเนิด สัญญาณ และ
วงจรเปลี่ยนรูปสัญญาณ
Linear circuit design and circuit switches usingFET UJT and PUT
transitor;properties of various linear integrated circuits,the design and
implementation of operational amplifiers; comparators Integrated
power supply signal circuit and a circuit switching signal

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร
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4101462

วัสดุศาสตรพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental of Material Science
ความรู เ บื้ องต น เกี่ ย วกั บ วั ส ดุ ช นิ ดของวั ส ดุ วั ส ดุ ไ ดอิ เ ล็ ก ทริ ก วั ส ดุ ตั ว นํา วั ส ดุ
เชิ งประกอบพอลิ เ มอร แ ละยางโครงสร า งของวั ส ดุ ส มบั ติ ท างความร อ นของวั ส ดุ
สมบั ติเ ชิ งกลของวั ส ดุ และการประยุ กต ใช งานในชี วิ ตประจํา วั น
Introduction tomaterial science, classification of materials;
dielectric materials; conducting materials; composite materials;
polymer and rubber matrices; the structure of materials; thermal
and mechanical properties of materials; applications of materials
in daily life

4101463

3(3-0-6)
นาโนเทคโนโลยี พื้น ฐาน
Fundamental of Nanotechnology
หลักการและการประยุกตดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีหลักการของ
เครื่องมือในสเกลระดับนาโนการประยุกตใชงานนาโนเทคโนโลยีดานวัสดุศาสตรฟสิกส
เคมีชีววิทยาอิเล็กทรอนิกสและพลังงาน
Principle and application of nanoscience and nanotechnology, principle of tools relevant at the nanoscale
dimension; application in materials; physics; chemistry; biology;
electronics and energy

4101464

ความรอน
3(3-0-6)
Heat
แนวคิดเบื้องตนทางความรอนอุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิการขยายตัวเชิ ง
ความรอนของสสารสมบัติทางความรอนของสสารการวัดปริมาณความรอนการถาย
โอนความรอนการเปลี่ยนสถานะของสสารกาซอุดมคติและกาซจริง
Basic concept of heat; temperature and measurement of
temperature, thermal expansion of matter; thermal properties of
matter; measurement of heat; heat transfer; phase transition; Ideal
gases and real gases

4101465

วิทยาศาสตรพลังงาน
3(3-0-6)
Science of Energy
สภาพการณพลังงานปจจุบันและปญหาของแหลงพลังงานประเภทของแหลง
พลังงาน เชื้อเพลิงฟอสซิลถานหินน้ํามันปโตรเลียมและกาซธรรมชาติพลังงานใตพิภพ
พลังงานน้ําพลังงานลมพลังงานชีวมวลพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานนิวเคลียร
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The current energy situation and the problems of energy sources,
this types of energy source; fossil fuels; coal; oil and natural gas;
geothermal energy; hydropower; wind energy; biomass energy; solar
energy and nuclear energy
4101466

การเขียนแบบพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental of Drawing
การเขี ย นแบบในระบบไอเอสโอและระบบเมตริ ก เส น และการสร า งรู ป
เรขาคณิตภาพสเก็ตและรูปหนาตัดการเขียนภาพฉายการกําหนดขนาด มาตราสวน
และการแสดงรายละเอียด การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการเขียนแบบ
Drawing on the ISO system and the metric line system and sketch
geometry and sketch drawing screened to determine the size, scale and
detail; using a computer program for drawing

4101467

หลักฟสิกสของเครื่องมือ*
3(2-2-5)
Physical Principles of Instrument
ระบบการวัดความเที่ยงและความแมนในการวัดระบบหนวยและมาตรฐานการ
วัดเซนเซอรและทรานสดิวเซอรเครื่องวัดไฟฟาการวัดคาทางอิเล็คทรอนิคสการวัด
กําลังไฟฟาและพลังงานไฟฟาออสซิลโลสโคปการวัดอุณหภูมิอัตราการไหลและความ
ดันเครื่องมือวัดทางกลหลักการของเครื่องมือวัดแบบอัตโนมัติการวิเคราะหคุณภาพ
และปริมาณเครื่องมือวิเคราะหขั้นสูง (เชนสเปกโทรโฟโตมิเตอรเครื่องวิเคราะหสภาพ
พื้นผิวระดับนาโน เครื่องทดสอบการปนเปอนดีเอ็นเอสุกรในอาหาร)
Systems of measurement and precision and accuracy in
measurements, system of units and standard of measurement; sensors
and transducer; type of instrument; measurement electronics industries;
power meter; oscilloscope; temperature measurement; flow
measurement and instrumentation; mechanical measuring instruments;
the principle of automatic measuring instruments; analysis of the quality
and
quantity;
advanced
analysis
tools
(such
as
spectrophotometer;atomic force microscope; real-time polymerase
chain reaction)

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร
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4101468

สมบัติเชิงฟสิกสของยาง
3(3-0-6)
Physics Properties of Rubber
โครงสรางโมเลกุลของยางรูปรางโมเลกุลของยางสมบัติความยืดหยุนสมบัติทาง
ความรอนสมบัติทางไฟฟาและสมบัติทางกลของยางวิสโคอิลาสติกเชิงเสนการคืบการ
คลายความเคนและสมบัติเชิงกลพลวัต
Molecular structure of rubber; conformations of rubber
molecules, elasticity; thermal property; electrical property and
mechanical property of rubber; linear viscoelastic; creep; stress
relaxation and dynamic mechanical properties

4101469

กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดลอมและการประยุกต
3(3-0-6)
Environmental Radioactivity and Applications
นิวไคลดเสถียรและนิวไคลดกัมมันตรังสีการสลายตัวของนิวไคลดกัมมันตรังสี
อันตรกิริยาระหวางรังสีกับสสารการตรวจวัดรังสีกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดลอมและ
การประยุกตนิวไคลดกัมมันตรังสีธรรมชาติและที่มนุษยสรางผลกระทบของรังสีตอ
สิ่งมีชีวิตการปองกันอันตรายจากรังสี
Stable nuclides and radionuclides, disintegration of radionuclide;
interaction of radiation with matter; radiation detection; environmental
radioactivity and its application; natural and man-made radionuclides;
biological effect of radiation; radiation protection

4101470

ฟสิกสสขุ ภาพ
3(3-0-6)
Health Physics
กั ม มั น ตภาพรั ง สี และรั งสี เ อกซ ห น ว ยต างๆ ที่ ใ ช ใ นการวั ด รั ง สี ก ารคํ า นวณ
ปริมาณรังสีเครื่องวัดรังสีการคํานวณปริมาณรังสีที่เขาสูรางกาย หลักการควบคุมและ
คํานวณการใชวัสดุและอุปกรณรังสีการคํานวณและการออกแบบหองปฏิบัติงานรังสี
การคํานวณและปองกันรังสีจากสิ่งแวดลอม มีการศึกษานอกสถานที่
Radioactivity and x-ray, radiological units; calculations of radiation
quantities; radiation instrumentation; body radiation dose; principle of
control and calculations in application of radioactive material and
devices; environmental radiation; radiation protection and field trip
required
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4101471

ฟสิกสบรรยากาศ
3(2-2-5)
Atmospheric Physics
ปรากฏการณ ก ารแผ รั ง สี แ ละปรากฏการณ ท างแสงบรรยากาศและ
องคประกอบของบรรยากาศรังสีจากดวงอาทิตยอุณหพลศาสตรของบรรยากาศมวล
อากาศและการเกิดลมพลังงานลมเสถียรภาพและการเคลื่อนที่ของมวลอากาศการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
Radiation and optical phenomena; atmosphere and atmospheric
composition, solar radiation; atmospheric thermodynamics; air mass and
wind formation; wind power; hydrostatic stability and convection of air
mass; climate changes
3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ

รหัสวิชา
4101372

ไมนอยกวา 7

หนวยกิต

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2(180)
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพฟสิกสและเตรียมสหกิจศึกษา
Preparation for Professional Experience in Physicsand or
Preparation for Cooperative Education
จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ ดาน
การวางตัว การปรับตัว การสื่อสาร การใชทักษะปฏิบัติการ ลักษณะและโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาคุณลักษณะบุคคลที่เหมาะสมกับวิชาชีพความหมายสหกิ จ
ศึกษา การให คําปรึ กษาเกี่ ย วกั บงานและอาชี พ การพัฒ นาบุ คลิ กภาพ การพัฒ นา
อาชี พ การเขี ย นจดหมายสมั ครงาน ทั กษะการสั มภาษณ ทั กษะการทํ างาน การ
ตัดสินใจ การประเมินตนเองและการกําหนดเปาหมาย
Preparation of students before taking professional practice; posing;
adaptation; communication; skill of laboratory; characteristic and opportunity
of career; development of individual personality of profession; meaning of
cooperative education; counseling about work and career; personality
and; career development; writing jobs application; interview skill; career
skill; decision-making; self-assessment and targeting

57
4101473

การฝกประสบการณวิชาชีพฟสิกส
5(450)
Professional Experience in Physics
ฝกปฏิบัติงานดานฟสิกสหรือสาขาที่เกี่ยวของในหนวยงานของรัฐหรือเอกชนโดย
นําความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ไดจากการศึกษาไปประยุกตในสถานการณจริง
Field experience of physicsor related fields in public offices or private
sectors for using knowledge from theory and practice courses to apply in
real field

4101474

สหกิจศึกษา
6(600)
Cooperative Education
ฝกงานทางฟสิกสในสถานประกอบการไมนอยกวา 16 สัปดาห เพื่อแกปญหา
ในองคกร งานที่ไดรับมอบหมายควรเปนโครงงานอิสระ มีการกําหนดเปาหมายอยาง
ชัดเจน นักศึกษาตองทําบันทึกการทํางานประจําวัน นําเสนอผลงานโดยสัมมนาหลัง
ฝกงาน
Work training of physics in establishment with period at least 16
weeks to solve the problem in organization; assigned tasks as
inindependent project; clearl target; recording daily work; presentation
in seminar after training

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ของหลักสูตรนี้
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3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
ทาง
คุณวุฒิ/
วิชาการ
สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา
สาขาวิชา
เลขบัตร
ประจําตัว
ประชาชน
1. นายสม วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
กรณ ชัยว วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
รากรณ
อาจารย
2. นายสุ
นิตย โรจน
สุวรรณ
อาจารย

ปร.ด. (นาโน
วิทยา
และนาโน
เทคโนโลยี)
วท.ม. (การ
สอน
ฟสิกส)
วท.บ.
(ศึกษาศาสตร)
3. นางสาว ปร.ด. (ฟสิกส)
ดาริกา จา วท.ม. (ฟสิกส
เอาะ
พอลิเมอร)
อาจารย
วท.บ.
(ศึกษาศาสตร)
4. นางโรสลี วท.ม. (ฟสิกส)
นา จาราแว ศศ.บ. (การ
อาจารย
สอน
ฟสิกส)
5. นายซุ
วท.ม. (ฟสิกส)
ลกิพลี กา วท.บ. (ฟสิกส)
ซอ
อาจารย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ป
พ.ศ.

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา)
2559 2560 2561 2562 2563

2552
2544

15

15

15

15

15

2556

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

2532

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2525

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2558
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2554
2550

15

15

15

15

15

มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

2554
2550

15

15

15

15

15
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3.2.2 อาจารยประจํา
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
1. นางฐิติรัตน นิลวิจิตร
วท.ม. (ฟสิกส
อาจารย
ประยุกต)
วท.บ. (ฟสิกส)
2. นางสาวไมมูน อินตัน
วทม. (ฟสิกส)
อาจารย
วทบ. (ฟสิกส)
3. นายรุสมาดี สะบูดิง
อาจารย

วทม. (ฟสิกส)
วทบ. (ฟสิกส)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา)
2559 2560 2561 2562 2563
2553 15
15
15
15
15

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

2549
2556
2552

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2555
2552

สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา

ป
พ.ศ.

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

3.2.3 อาจารยพิเศษ
มีการพิจารณาคัดเลือกอาจารยพิเศษจากคณะกรรมการสาขาวิชาในแตละภาค
การศึกษา
4. องคประกอบเกี่ยวกับการฝกภาคสนาม
การฝกประสบการณวิชาชีพ ฝกใหนักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น มีการบูรณาการความรู
ที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาทางธุรกิจโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือไดอยางเหมาะสมมี
มนุ ษยสั มพั นธ และสามารถทํ างานร ว มกั บ ผู อื่น ได ดีมีร ะเบี ย บวิ นั ย ตรงเวลา เข าใจวั ฒนธรรมและ
สามารถปรับตัวเขากับสถานประกอบการไดมีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรค
ไปใช ป ระโยชน ใ นงานได โ ดยนั ก ศึ ก ษาต อ งปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการที่ ค ณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรเห็นชอบ มีการนิเทศและติดตามผลการฝกประสบการณวิชาชีพโดยอาจารย
นิเทศที่ไดรับมอบหมาย
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การฝกสหกิจศึกษา ใหนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรให
ฝกแบบสหกิ จ ศึ กษา เพื่ อแก ป ญหาในองค กรตามที่ มอบหมายหรื อเป น โครงงานวิ จั ย เสมื อนเป น
บุคลากรประจําของสถานประกอบการโดยอาศัยหลักวิชาที่เรียนมา มีการนิเทศและติดตามผลโดย
อาจารยนิเทศที่ไดรับมอบหมาย
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิจัย
การทําโครงการวิจัยเฉพาะทาง ตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับเนื้อหาทางฟสิกสที่นักศึกษา
สนใจและได รั บ ความเห็ น ชอบจากอาจารย ที่ ป รึ ก ษา โดยมี ผู ทํ า วิ จั ย ไม เ กิ น 2 คนต อ 1 เรื่ อ ง มี
การศึกษาเอกสารอางอิง เขียนเคาโครงวิจัย กําหนดขอบเขต วางแผนและทดลองอยางเปนระบบ
จัดทํารายงานวิจัยเปนรูปเลมส งคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรตามรูปแบบและระยะเวลาที่
กําหนด
5.1 คําอธิบายโดยยอ
วิจัย เฉพาะทางที่เกี่ ยวข องกับฟ สิกส ที่นักศึกษาสนใจ สามารถกํ าหนดหั วขอ อธิ บาย
ความสําคัญที่มาของหัวขอวิจัย ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัยหรือการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
กําหนดขอบเขต วางแผนและออกแบบการวิจัย ดําเนินการทดลองดวยจรรยาบรรณของนักวิจัยทาง
วิทยาศาสตร ภายใตการควบคุมของอาจารยที่ปรึกษา และสําเร็จผลภายในระยะเวลาที่กําหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษามีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือ
พื้นฐานประจําหองปฏิบัติการหรือเครื่องมือวิเคราะหหลักทางฟสิกส และมีจรรยาบรรณการทําวิจัย
ผลงานวิจัยที่ไดสามารถกอใหเกิดประโยชนหรือเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 3
5.4 จํานวนหนวยกิต
3(0-3-6) หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 กําหนดวันและเวลาใหคําปรึกษาในเวลาเรียนวิชาวิจัยเฉพาะทาง
5.5.2 เตรียมหลักฐานการใหคําปรึกษา เชน แบบฟอรมรายงานความกาวหนาการวิจัย
แบบฟอรมการใหคําปรึกษา
5.5.3 มีหนังสือ เอกสารอางอิง วารสารที่เกี่ยวของ และวิทยานิพนธดานฟสิกสใหศึกษา
ในสํานักวิทยบริการอยางเพียงพอ
5.5.4 มีการกํ าหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบัน ทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมู ล
ขาวสารเกี่ยวกับโครงงานทางฟสิกสและปรับปรุงใหทันสมัยเสมออีกทั้งมีตัวอยางโครงงานใหศึกษามี
เครื่องมือฟสิกสและเครื่องมือวิทยาศาสตรสําหรับการเรียนการสอนและทําวิจัยเฉพาะทาง โดยคณะ
กรรรมการประจําหลั กสูตรหรืออาจารยในสาขาฟสิกสจะประสานงานกับหนวยงานอื่ น ในกรณี ที่
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เครื่องมือสําหรับงานวิจั ยนั้นๆ ไมมีที่สาขาฟสิกสและศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5.6 กระบวนการประเมินผล
พิ จ ารณาจากความสํ า เร็ จ ในผลงานวิ จั ย ได แ ก ความเข า ใจในเนื้ อ หา ทั ก ษะการ
ปฏิบัติการ ความกาวหนา ความรับผิดชอบ ความสม่ําเสมอและจรรยาบรรณในการทําวิจัย จัดการ
สอบโดยนําเสนอดวยวาจาในที่ประชุมซึ่งมีคณะกรรมการสอบวิจัยเฉพาะทางไมต่ํากวา 3 คนตอ1
เรื่อง

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
สาขาวิชาฟสิกสคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มุงมั่น
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยจัดใหมีการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนักศึกษาในหลักสูตรสามารถพัฒนา
ตนเองใหมีความสามารถพิ เศษเฉพาะในการแก ไขปญหาได อย างสร างสรรคร วมทั้งการใหบ ริการ
วิชาการตอชุมชนเพื่อใหบัณฑิตสามารถเรียนรูไดดวยตนเองและมีความรูอยางตอเนื่องไปในอนาคต
ดังนี้
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีทักษะการใชภาษามลายู
และภาษาอังกฤษ

1.
2.

2. มีทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.
2.

3. มีจิตอาสาและภาวะผูนํา

1.

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป บังคับเรียน
2 รายวิชา
จั ด กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร โดยการอบรม
เพิ่มเติมชั้นปละ 1 กิจกรรม
จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป บังคับเรียน
1 รายวิชา
จั ด กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร โดยการอบรม
เพิ่มเติมชั้นปละ 1 กิจกรรม
มอบหมายให นัก ศึ กษารวมกลุม ทํ ากิ จ กรรมที่
แสดงออกถึ ง การมี จิ ต อาสาและแสดงออกถึ ง
ศักยภาพดานภาวะความเปนผูนําตั้งแตป 1 ถึง
ป 3 อยางนอยปละ 1 กิจกรรม
จัดชมรมดานเครื่องมือวัดและพลังงานสําหรับ
ดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพทองถิ่น
จัดมีชมรมดาราศาสตรโดยมีการทํากิจกรรมทั้ง
ในมหาวิทยาลัยและรวมกับชุมชน

กลยุทธการประเมินผล
1. สอบวัดผล
2. ประเมิ น ผลจากการเข า ร ว ม
กิจกรรม
1. สอบวัดผล
2. ประเมิ น ผลจากการเข า ร ว ม
กิจกรรม

1. นําเสนอกิจกรรมที่ไดดําเนินการ
ในรูปนิทรรศการในชั้นเรียน ปที่
3 ใหคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
หลักสูตรประเมินผล
2.
2. ประเมิ น ผลจากวั ต ถุ ป ระสงค
และความพึงพอใจของผูเขารวม
3.
กิจกรรม
3. ประเมิ น ผลจากวั ต ถุ ป ระสงค
และความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรม
4. มี ทั ก ษะในการแก ป ญ หา 1. ฝ ก ใ ห มี ก า ร แ ก ป ญ ห า ด ว ย วิ ธี ก า ร ท า ง 1. ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก ก า ร เ รี ย น
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คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
กลยุทธการประเมินผล
ด ว ยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรในรายวิชาที่เกี่ยวของ
ร า ย วิ ช า ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง แ ล ะ
วิทยาศาสตร
2. ทําวิจัยทางฟสิกสในหัวขอที่นักศึกษาสนใจและ
ความกาวหนาโครงการวิจัย
ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
2. ประเมินผลจากรายงานวิจัย
5. มีวินัยและรับผิดชอบ
1. สรางนิสัยนักศึกษาใหตรงตอเวลา เชน การเขา 1. ประเมิ นผลจากพฤติก รรมการ
ชั้นเรียนและการสงงานตามที่กําหนด
เขาชั้นเรียนและการสงงาน
2. ฝ ก นั ก ศึ ก ษาให รั บ ผิ ด ชอบต อ งานที่ ไ ด รั บ 2. ประเมิ นผลจากงานรายบุ คคล
มอบหมาย ทั้ ง งานรายบุค คลและงานกลุ ม ให
และงานกลุม
สําเร็จในเวลาที่กําหนด

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม
1.
2.
3.

4.
5.

ผลการเรียนรู
การปฏิ บั ติ ต นตามกรอบ
ร ะ เ บี ย บ ข อ บั ง คั บ ข อ ง
มหาวิทยาลัยและสังคม
การแสดงออกถึงการมีวินัย
ตรงต อ เวลาซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต
ขยันอดทนและสูงาน
การแสดงออกถึงการเคารพ
สิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผู อื่ น รวมทั้ ง เคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย
การแสดงออกถึ ง การมี จิ ต
อ า ส า แ ล ะ จิ ต สํ า นึ ก
สาธารณะ
รั ก และภู มิ ใ จในท อ งถิ่ น
มหาวิท ยาลัย มีจิ ตสํ านึ กใน
การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
สิ่ง แวดล อมและภู มิป ญ ญา
ทองถิ่น

1.

2.

3.
4.

กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมินผล
กําหนดใหเปนวัฒนธรรมองคกรที่ปลูกฝงความมี 1. ประเมิ น จากพฤติ ก รรมของ
ร ะ เ บี ย บ วิ นั ย เ ค า ร พใน ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ข อ ง
ผูเรียนเชนการเขาชั้นตรงเวลา
มหาวิทยาลัยเชนการเขาชั้นเรียนตรงเวลาแตง
ก า ร ส ง ง า น ต ร ง เ ว ล า แ ล ะ
กายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนักศึกษาตอง
ครบถวนการรวมกิจกรรมในชั้น
มีความรับผิดชอบตอตนเองมหาวิทยาลัยและ
เรียนอยางผูมีความรับ ผิดชอบ
สัง คมเคารพสิ ทธิ แ ละรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของ
เปนตน
ผู อื่ น มี ค วามซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต ยกย อ งผู ที่ ทํ า ดี ใ ห 2. ประเมินจากพฤติกรรมการสอบ
สาธารณชนไดรับรูหรือใหรางวัลตามโอกาสที่
ย อ ยสอบกลางภาคการศึ ก ษา
เหมาะสม
และการสอบปลายภาค
กํ า หนดให ทุ ก รายวิ ช าสอดแทรกสาระและ
การศึกษาที่เปนไปอยางสุจริต
กิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิดความ 3. ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร เ ข า ร ว ม
ตระหนักในคุณคาของคุณธรรมจริยธรรมและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่แสดง
ลักษณะอันพึงประสงคของคนดี
ถึ ง ความมี วิ นั ย ความพร อ ม
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการปฏิบัติ
เพรียงความเปนนําและผูตามที่
เพื่ อ ให ผู เ รี ย นเกิ ด ความเข า ใจอย า งลึ ก ซึ้ ง ใน
ดีความเอื้ออาทรเพื่อนความรัก
คุณธรรมที่ตองการจะปลูกฝง
สามัคคีและความเปนผูมีความ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามโอกาสอันควรเพือ่
กตัญูสุภาพออนนอม
เนนย้ําใหผูเรียนเขาใจเขาถึงคุณธรรมจริยธรรม
ที่ตองการปลูกฝงบมเพาะใหปรากฏในตัวผูเรียน
อยางเปนรูปธรรม

2.1.2 ดานความรู
ผลการเรียนรู

กลยุทธการสอน

กลยุทธการประเมินผล

63
1. ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง
ความสามารถในการเขาถึง
แหลงการเรียนรู
2. ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง
ความสามารถในการบูรณา
การความรูและการประยุกต
ความรู
3. มี ค วามรู แ ละความเข า ใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี
ที่สําคัญในเนื้อหาของหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป

จัด กิจ กรรมการเรีย นการสอนโดยให ผูเ รี ยนมีก าร
เรียนรูดวยตนเองการเรียนรูแบบมีสวนรวมสามารถ
เขาถึงแหลงเรียนรูบูรณาการความรูและประยุกตใช
ความรูตามหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่
ศึ ก ษาโดยใช ก ลวิ ธี ก ารสอนที่ ห ลากหลายทั้ ง การ
บรรยายรวมกับการอภิปรายการคนควากรณีศึกษา
ตลอดจนนําเสนอประเด็นที่ผูเรียนสนใจเพื่อการ
เรียนรูรวมกันของกลุม

ประเมิ น ด ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย
เพื่อใหค รอบคลุม การประเมินดา น
ความรูดังนี้
1. การทดสอบยอย
2. ทดสอบกลางภาคเรี ย นและ
ปลายภาคเรียน
3. ประเมินจากรายงานการศึกษา
คนควา
4. ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร นํ า เ ส น อ
รายงานในชั้นเรียน

2.1.3 ดานทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
1. สามารถใช ทั ก ษะการคิ ด
อย า งมี วิ จ ารณญาณคิ ด
วิเคราะหคิดเชิงเหตุผลและ
คิ ด เ ชิ ง บู ร ณ า ก า ร ใ น
ชี วิ ต ประจํ า วั น ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
2. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
เพื่ อ สร า งประโยชน ต อ
ตนเองและสังคมได

กลยุทธการสอน
การสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและการ
แกไขปญหาทั้งระดับบุคคลและกลุมในสถานการณ
ทั่ ว ไปโดยใช วิ ธี ก ารสอนที่ ห ลากหลายเช น การ
อภิปรายกลุมการทํากรณีศึกษาการโตวาทีการจัดทํา
โครงการและการใชเกม

กลยุทธการประเมินผล
การประเมิ น เป น การวั ด และการ
ประเมินทักษะการคิดและการแกไข
ปญหาเชน
1. การสอบวัดความสามารถในการ
คิ ด และแก ไ ขป ญ หาโดยใช
กรณีศึกษา
2. การประเมิ น จากผลงานที่ เ กิ ด
จากการใช ก ระบวนการแก ไ ข
ป ญ หาการศึ ก ษาค น คว า อย า ง
เปนระบบการวิเคราะหวิจารณ
เช นร าย งา นก าร วิ เ คร าะ ห
วิ จ ารณ ก รณี ศึ ก ษาการศึ ก ษา
อิส ระรายงานผลการอภิ ป ราย
กลุมการประชุมปรึกษาปญหา
และการสัมมนา

2.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
1. สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
ทั้ ง ในฐานะผู นํ า และสมาชิ ก
กลุม
2. มีความรับผิดชอบตอบทบาท
หนาที่ของตนเองทั้งตอตนเอง
ตอผูอื่นและตอสังคม
3. แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ
ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม

กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมินผล
นักศึกษาตองมีความสามารถที่จะปรับตัวใหเขากับ 1. การประเมิ น ความสามารถใน
บุคคลและสังคมดังนั้นอาจารยผูสอนตองจัดการ
การทํ า งานร ว มกั บ กลุ ม เพื่ อ น
เรียนการสอนดังนี้
และทีมงานอยางมีประสิทธิภาพ
1. กลยุ ท ธ ก ารสอนที่ เ น น การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ
และสรางสรรค
ระหวางผูเรียนกับผูเรียนผูเรียนกับผูสอนและ 2. การประเมินผูเรียนในการแสดง
ผูเรียนกับสังคม
บทบาทของการเปนผูนําและผู
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทํางาน
ตามในสถานการณ ก ารเรี ย นรู
เปนทีมเพื่อสงเสริมการแสดงบทบาทของการ
ตามวัตถุประสงค
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เปนผูนําและผูตาม
3. ประเมินผลจากการจัดกิจกรรม
3. จั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม ให นั ก ศึ ก ษาได มี ค วาม
และการเข า ร ว มกิ จ กรรมของ
รั บ ผิ ด ชอ บ ป ฏิ สั ม พั น ธ ที่ ดี ใน สั งค ม พหุ
นักศึกษา
วัฒนธรรม

2.1.5 ด า นทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.
2.

3.

4.

ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมินผล
ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ค ว า ม 1. การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เ น น ให 1. ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ง า น ต า ม
สามารถในการใช ภ าษาเพื่ อ
ผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารระหวางบุคคล
กิจกรรมการเรียนการสอนโดย
การสื่อสาร
ทั้งการพูดการฟงและการเขียนในกลุมผูเรียน
ใชแบบสังเกตและแบบประเมิน
ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ค ว า ม
ระหว า งผู เ รี ย นและผู ส อนและบุ ค คลที่
ทักษะการพูดและการเขียน
สามารถในการติ ดตอสื่ อสาร
เกีย่ วของ
2. การทดสอบทั ก ษะการฟ ง จาก
โดยใช เ ทคโนโลยี ไ ด อ ย า ง 2. การจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมให
แบบทดสอบที่ ส อดคล อ งกั บ
เหมาะสม
ผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงคการเรียนรู
ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ค ว า ม
เพื่ อ การสื่ อ สารที่ ห ลากหลายรู ป แบบและ 3. การทดสอบการวิเคราะหขอมูล
สามารถในการวิ เ คราะห
วิธีการ
โดยใช ข อ สอบการทํ า รายงาน
ตั ว เลขแปรผลและนํ า เสนอ 3. การจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมให
กรณีและการวิเคราะหขอมูลผล
ขอมูลไดอยางเหมาะสมและ
ผู เ รี ย นได ใ ช ค วามสามารถในการเลื อ ก
การศึกษาวิจัยการศึกษาอิสระ
ใช เ ป น พื้ น ฐานการแก ป ญ หา
สารสนเทศและฝ ก ทั ก ษะการนํ า เสนอ
แ ล ะ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ใ น
ขอสนเทศดวยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสม
ชีวิตประจําวัน
กับผูฟงและเนื้อหาที่นําเสนอ
แสดงออกถึงการมีทักษะการ
ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศใน
การสื บ ค น ข อ มู ล เพื่ อ การ
แสวงหาความรู

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมินผล
1. มีความซื่อสัตยสุจริตและมี 1. ก อ นเริ่ ม เรี ย นมี ก ารชี้ แ จงข อ ตกลงเรื่ อ งความ 1. มี ก ารตรวจตารางบั น ทึ ก ผล
จริยธรรม
ซื่อสัตยสุจริตและมีจริยธรรม
ข อ มู ล จา กการทด ลองขอ ง
2. มีระเบีย บวินั ยตรงตอ เวลา 2. มีการแจงใหนักศึกษาทราบถึงขอปฏิบัติในการ
นักศึกษา
และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ
เขาชั้นเรียน
2. ตรวจสอบการเขาชั้นเรียนของ

65
ตนเอง
3. อธิบายถึงจรรยาบรรณทางวิทยาศาสตร
นั ก ศึ ก ษาทุ ก รายวิ ช าเพื่ อ ให
3. มีจิตสํานึกและตระหนักใน 4. ให นั ก ศี ก ษามี ส ว นร ว มในการอภิ ป รายแสดง
นักศึกษามีวินัยและตรงตอเวลา
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ความคิดเห็นและเสนอแนะขอผิดพลาด
มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ
ในการประกอบอาชีพ
5. ปลูกจิตสํานึกใหนักศึกษาเกิดความตระหนักใน
มอบหมายระหวางภาคเรียน
4. เ ค า ร พ สิ ท ธิ แ ล ะ ค ว า ม
เรื่องจิตสาธารณะ
3. ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต
คิดเห็นของผูอื่น
พฤติ ก รรมในการปฏิ บั ติ ก าร
5. มีจิตสาธารณะ
ทดลอง
4. สังเกตและบันทึกพฤติกรรมการ
มีสวนรวมของนักศึกษา
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมินผล
5. มี ก า รต รวจ สอ บคว าม เป น
ระเบียบของหองปฏิบัติการและ
เครื่องมือ

2.2.2 ดานความรู
1.
2.

3.
4.

ผลการเรียนรู
มี ค วามรู ใ นหลั ก การและ
ทฤษฎีทางฟสิกส
มี ค ว า ม รู พื้ น ฐ า น ท า ง
วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ
คณิ ต ศาสตร แ ละสามารถ
นํามาบู รณาการกับ ศาสตร
ทางฟสิกสได
สามารถติ ด ตามความก า ว
หนาทางวิชาการดานฟสิกส
ไดอยางตอเนื่อง
มีความสนใจพัฒนาความรู
ทางฟ สิ ก ส แ ละรอบรู ใ น
ศาสตรตางๆที่จะนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน

กลยุทธการสอน
จัดการเรียนการสอนเพื่อมุงใหนักศึกษาเขาใจ
เนื้อหาวิชาไดดีทุกรายวิชา
1. ใหความรูทางหลักการและทฤษฎีทางฟสิกส
2. ใชกลยุทธ Problem-Based-Learning
3. นักศึกษาคนควาความรูอยางตอเนือ่ งภายใต
คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาเพือ่ ใหเกิดการ
พัฒนาความรูในหัวขอที่ทําโครงการวิจัยเฉพาะ
ทาง
4. ใชกลยุทธ Project-Based-Learning

1.
2.
3.
4.

กลยุทธการประเมินผล
ใชวิธีสอบวัดความรู
ประเมินจากการแกโจทยปญหา
ประเมินผลการนําเสนอหนาชั้น
เรียนเปนรายกลุม
ประเมินผลจากชิ้นงานให
สามารถนําไปประยุกตใชไดจริง

2.2.3 ดานทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
1. สามารถคิ ดวิ เ คราะห อย า ง 1. ใชกลยุทธ Problem-Based-Learning
เป น ระบบและมี เ หตุ มี ผ ล 2. ใชกลยุทธ Project-Based-Learning
ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร 3. ใชกลยุทธ Research-Based-Learning
2. สา ม า ร ถ นํ า ค ว า ม รู ทา ง
ฟ สิ ก ส แ ละคณิ ต ศาสตร ไ ป
ประยุกตใชกับสถานการณ

กลยุทธการประเมินผล
1. ประเมิ น ผลจากผลงานของ
นักศึกษา
2. ประเมินผลจากการสังเกตการ
ทํ า ง า น ร ว ม กั น ต า ม คู มื อ ที่
กํ า หนดให แ ละตรวจผลความ
ผิดพลาดจากการทดลอง

66
ต า งๆได อ ย า งถู ก ต อ งและ
เหมาะสม
3. มี ค ว า ม ใ ฝ รู ส า ม า ร ถ
วิ เ คราะห แ ละสั ง เคราะห
ค ว า ม รู ท า ง ฟ สิ ก ส จ า ก
แ ห ล ง ข อ มู ล ต า ง ๆ ที่
หลากหลายไดอยางถูกตอง
เ พื่ อ ก า ร นํ า ไ ป สู ก า ร
สรางสรรคนวัตกรรม

3. ประเมิ น จากรายงานวิ จั ย การ
นําเสนอและการซักถาม

2.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมินผล
1. มี ภ าวะผู นํ า โดยสามารถ 1. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ มี ก ารทํ า งาน 1. การสั งเกตผูเ รี ย นในการแสดง
ทํางานรวมกับผูอื่นในฐานะ
กลุมการทํางานที่ตองประสานงานกับผูอื่นเพื่อ
บทบาทของการเปนผูนําและผู
ผูนําและสมาชิกที่ดีสามารถ
สงเสริมการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผู
ตามในสถานการณ ก ารเรี ย นรู
สื่ อ ส า ร กั บ ก ลุ ม ค น ที่
ตาม
ตามวัตถุประสงค
ห ล า ก ห ล า ย อ ย า ง มี 2. ใช ก ลยุ ท ธ ก ารสอนที่ เ น น การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ 2. สังเกตและบันทึกพฤติกรรมของ
ประสิทธิภาพ
ระหวางผูเรียนกับผูเรียนผูเรียนกับผูสอนและ
ผู เ รี ย นให ส อดคล อ งกั บ การ
2. มีความรับผิดชอบตอสังคม
กับบุคคลทีเ่ กี่ยวของ
ทํางานรวมกัน
แ ล ะ อ ง ค ก ร ส า ม า ร ถ 3. จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษานําความรูทาง 3. ประเมินผลจากการทํากิจกรรม
ชวยเหลือและอํานวยความ
ฟ สิ ก ส ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต ใช กั บ ภู มิ ป ญ ญ า แ ล ะ
ดานการประยุกตใชความรูทาง
สะดวกตอการแกปญหาใน
วัฒนธรรมทองถิ่น
ฟสิกสในชุมชนทองถิ่น
สถานการณตางๆในกลุมทั้ง
ในฐานะผูนําหรือผูรวมงาน
ที่ดี
3. สามารถปรั บ ตั ว ให เ ข า กั บ
สถานการณและวัฒนธรรม
องคกรไดอยางเหมาะสม

2.2.5 ด า นทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธที่ใชในการประเมินผล
1. สามารถประยุกตความรูทาง 1. ฝ ก การแสดงผลข อ มู ล โดยใช ส ถิ ติ พื้ น ฐานที่ 1. ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก ก า ร แ ป ล
คณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ เ พื่ อ
จํ า เป น ทางฟ สิ ก ส เ พื่ อ นํ า ไปใช ใ นปฏิ บั ติ ก าร
ความหมายขอมูล
การวิ เ คราะห ป ระมวลผล
ทดลองและโครงการวิจัย
2. ประเมิ น ผลงานตามกิ จ กรรม
แปลความหมายของขอมูล 2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนได
การเรี ย นการสอนโดยใช แ บบ
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
ฝกทักษะการสื่อสารระหว างบุคคลทั้งการพู ด
สังเกตและแบบประเมินทักษะ
เ พื่ อ ใ ช แ ก ป ญ ห า แ ล ะ
การฟ ง และการเขี ย นในกลุ ม ผู เ รี ย นระหว า ง
ก า ร พู ด ก า ร นํ า เ ส น อ
นําเสนอไดอยางเหมาะสม
ผู เ รี ย นและผู ส อนและบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ งใน
โครงการวิจัยการอภิปรายและ
2. มี ทั ก ษะในการสื่ อ สารได
สถานการณที่หลากหลาย
การเขียนรูปเลมวิจัย
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ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธที่ใชในการประเมินผล
อยางมีประสิทธิภาพทั้งการ 3. จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียน 3. ตรวจสอบความถูก ต องในการ
พูดการฟงและการเขียนได
ไดเลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
แกโจทยปญหา
อย า งเหมาะสมกั บ กลุ ม
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการเชนฝก 4. ตรวจสอบจากการนําเสนอหนา
บุคคลตางๆทั้งในวงวิชาการ
การเขียนรายงานและการนําเสนอผลงานวิจัยใน
ชั้นเรียนและการตอบคําถาม
และวิ ช าชี พ รวมถึ ง ชุ ม ชน
สัมมนาวิชาการ
ทั่ ว ไ ป โ ด ย ก า ร นํ า เ ส น อ 4. กํ า หนดหั ว ข อ ให ผู เ รี ย นมี ก ารค น คว า โดยใช
ร า ย ง า น วิ จั ย สั ม ม น า
เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการคนควาที่สําคัญทั้ง
ในรูปแบบที่เปนทางการ
และไมเ ปนทางการผ านสิ่ ง
ตีพิมพทางวิชาการ
3. มี ทั ก ษะและความรู ภ าษา
มลายูและภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต า งประเทศอื่ น เพื่ อ
การคนควาไดดี
4. ส า ม า ร ถ ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ก า ร เ ก็ บ
รวบรวมสืบคนและนําเสนอ
ข อ มู ล ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับสถานการณ

3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุไวใน
หมวดที่ 4 ขอ 2) โดยระบุเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง
3.1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวด
วิชาศึกษาทั่วไป
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1.1 คุณธรรมจริยธรรม
3.1.1.1 การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย และสังคม
3.1.1.2 การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต ขยัน
อดทน และสูงาน
3.1.1.3 การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
3.1.1.4 การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และจิตสํานึกสาธารณะ
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3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.1.5 รักและภูมิใจในมหาวิทยาลัย ทองถิ่น มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดลอมและภูมิปญญาทองถิ่น
ความรู
3.1.2.1 การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู
3.1.2.2 การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู และการ
ประยุกตความรู
3.1.2.3 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหา
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ทักษะทางปญญา
3.1.3.1 สามารถใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดเชิงเหตุผล
และคิดเชิงบูรณาการ ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.1.3.2 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อสรางประโยชนตอตนเองและสังคมได
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
3.1.4.1 สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม
3.1.4.2 มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเอง ทั้งตอตนเอง ตอผูอื่น
และตอสังคม
3.1.4.3 แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1.5.1 การแสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
3.1.5.2 การแสดงออกถึงความสามารถในการติดตอสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยีได
อยางเหมาะสม
3.1.5.3 การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข แปรผล และ
นําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม และใชเปนพื้นฐานแกปญหาและการ
ตัดสินใจในชีวิตประจําวัน
3.1.5.4 การแสดงออกถึงการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน
ขอมูล เพื่อการแสวงหาความรู

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ดานคุณธรรมจริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดาน
ทักษะทาง
ปญญา

4. ดานทักษะการ
5. ดานทักษะการ
มีความสัมพันธ วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
ระหวางบุคคลและ
สื่อสาร และการใช
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอ
1











ขอ
1











รายวิชา

2100101
2100102
2100104
2100107
2100108
2100115
2100117
2100103
2100105
2100106

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
หลักการอานและการเขียนคําไทย
การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน

ขอ
1











ขอ
2











ขอ
3











ขอ
4











ความรับผิดชอบหลัก

ขอ
5











ขอ
1











ขอ ขอ
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ
2











ขอ
2











ขอ
3











ขอ
1











ขอ
2











ขอ
3











ขอ
4











ความรับผิดชอบรอง
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ดานคุณธรรมจริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดาน
ทักษะทาง
ปญญา

รายวิชา

2100109
2100110
2100111
2100116
2100112
2100113
2100114
2100118
2100119
2100120
2150101
2150102

ภาษามลายูพื้นฐาน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอาหรับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
วิทยาการแหงความสุข
สุนทรียวิจักขณ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
ความจริงของชีวิต
การพัฒนาตน
สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
สังคมภิวัตน
การจัดการทางสังคม

ขอ
1








ขอ
2








ขอ
3









ขอ
4










   
   
   
ความรับผิดชอบหลัก

ขอ
5












ขอ
1












ขอ
2













ขอ
3












ขอ
1













4. ดานทักษะการ
5. ดานทักษะการ
มีความสัมพันธ วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
ระหวางบุคคลและ
สื่อสาร และการใช
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอ ขอ
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ
2













ขอ
3








ขอ
1








ขอ
2












 
 
 

ขอ
3













ขอ
4
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ดานคุณธรรมจริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดาน
ทักษะทาง
ปญญา

4. ดานทักษะการ
5. ดานทักษะการ
มีความสัมพันธ วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
ระหวางบุคคลและ
สื่อสาร และการใช
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายวิชา

2150103
2150108
2150109
4100101
4100102
4100103
4100108
4100109

ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
ทักษะในการดําเนินชีวิต
ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ขอ
1









ขอ
2









ขอ
3









ความรับผิดชอบหลัก

ขอ
4









ขอ
5









ขอ ขอ ขอ
1
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ขอ
1









ขอ ขอ
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ขอ
3









ขอ
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3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวด
วิชาเฉพาะ
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.2.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม
3.2.1.1 มีความซื่อสัตย สุจริต และมีจริยธรรม
3.2.1.2 มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง
3.2.1.3 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการประกอบ
อาชีพ
3.2.1.4 เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่น
3.2.1.5 มีจิตสาธารณะ
3.2.2 ดานความรู
3.2.2.1 มีความรูในหลักการและทฤษฎีทางฟสิกส
3.2.2.2 มีความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และสามารถนํามา
บูรณาการกับศาสตรทางฟสิกสได
3.2.2.3 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานฟสิกสไดอยางตอเนื่อง
3.2.2.4 มีความสนใจพัฒนาความรูทางฟสิกส และรอบรูในศาสตรตางๆ ที่จ ะ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน
3.2.3 ดานทักษะทางปญญา
3.2.3.1 สามารถคิ ด วิ เ คราะห อ ย า งเป น ระบบและมี เ หตุ มี ผ ลตามวิ ธี ก ารทาง
วิทยาศาสตร
3.2.3.2 สามารถนํ า ความรู ท างฟ สิ ก ส แ ละคณิ ต ศาสตร ไ ปประยุ ก ต ใ ช กั บ
สถานการณตางๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม
3.2.3.3 มี ความใฝ รู สามารถวิ เ คราะห และสั งเคราะห ความรู ทางฟ สิ กส จ าก
แหลงขอมูลตางๆ ที่หลากหลายไดอยางถูกตอง เพื่อการนําไปสูการ
สรางสรรคนวัตกรรม
3.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
3.2.4.1 มีภาวะผูนํา โดยสามารถทํางานรวมกับผูอื่นในฐานะผูนําและสมาชิกที่ดี
สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลายอยางมีประสิทธิภาพ
3.2.4.2 มีความรับผิดชอบตอสังคมและองคกร สามารถชวยเหลือและอํานวย
ความสะดวกตอการแกปญหาในสถานการณตางๆ ในกลุมทั้งในฐานะ
ผูนําหรือผูรวมงานที่ดี
3.2.4.3 สามารถปรับ ตัว ให เข ากั บสถานการณ และวั ฒนธรรมองคกรไดอยาง
เหมาะสม

73
3.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.2.5.1 สามารถประยุ กตความรูทางคณิ ตศาสตรและสถิ ติ เพื่ อการวิเ คราะห
ประมวลผล แปลความหมายของขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อ
ใชแกปญหาและนําเสนอไดอยางเหมาะสม
3.2.5.2 มีทักษะในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดการฟงและการ
เขียนไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ
รวมถึ ง ชุ ม ชนทั่ ว ไปโดยการนํ า เสนอรายงานวิ จั ย สั ม มนา โครงการ
คนควาที่สําคัญทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการผานสิ่ง
ตีพิมพทางวิชาการ
3.2.5.3 มีทักษะและความรูภาษามลายูและภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศ
อื่นๆ เพื่อการคนควาไดดี
3.2.5.4 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม สืบคน และนําเสนอ
ขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดานทักษะทาง
ปญญา

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ (กลุมวิชาแกน)
4101101 ฟสิกสทั่วไป 1
4101102 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1
4101103 ฟสิกสทั่วไป 2
4101104 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2
4102101 เคมีทั่วไป1
4102102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
4103192 ชีววิทยาพื้นฐาน
4103193 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
4109101 แคลคูลสั สําหรับวิทยาศาสตร 1
4109102 แคลคูลสั สําหรับวิทยาศาสตร 2
4101119 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
5

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4















































































































































































 ความรับผิดชอบหลัก














































 ความรับผิดชอบรอง

74

74

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ(ตอ)
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดานทักษะทาง
ปญญา

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกบังคับ)
4101120 คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 1
4101222 กลศาสตร 1
4101223 ปฏิบัติการกลศาสตร
4101225 ฟสิกสของคลื่น
4101226 ปฏิบัติการฟสิกสของคลื่น
4101227 ไฟฟาและแมเหล็ก 1
4101228 ปฏิบัติการไฟฟาและแมเหล็ก
4101230 อิเล็กทรอนิกส 1
4101231 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
4101233 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานฟสิกส
4101339 ดาราศาสตร 1
4101340 ปฏิบัติการดาราศาสตร
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ(ตอ)
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดานทักษะทาง
ปญญา

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกบังคับ)(ตอ)
4101334 ฟสิกสเชิงสถิติ
4101335 อุณหพลศาสตร
4101336 ปฏิบัติการอุณหพลศาสตร
4101337 ฟสิกสแผนใหม
4101338 ปฏิบัติการฟสิกสแผนใหม
4101342 ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตร
4101343 ฟสิกสนิวเคลียรพื้นฐาน
4101454 การวิจัยเฉพาะทางฟสิกส
4101455 สัมมนาทางฟสิกส
4101456 กลศาสตรควอนตัม
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกเลือก)
4101321 คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 2
4101324 กลศาสตร 2
4101329 ไฟฟาและแมเหล็ก 2
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ(ตอ)
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดานทักษะทาง
ปญญา

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกเลือก)(ตอ)
4101344 ธรณีวิทยาพื้นฐาน
4101345 ปฏิบัติการฟสิกสนิวเคลียร
4101346 มาตรวิทยา
4101347 กลศาสตรของไหล
4101348 ธรณีฟสิกสของโลก
4101349 รังสีวิทยา
4101350 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส
4101351 วิเคราะหวงจรไฟฟา
4101352 ทัศนศาสตร
4101353 อุตุนิยมวิทยา
4101432 อิเล็กทรอนิกส 2
4101441 ดาราศาสตร 2
4101457 ฟสิกสสถานะของแข็ง
4101458 แผนดินไหววิทยา
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ(ตอ)
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดานทักษะทาง
ปญญา

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายวิชา

4101459
4101460
4101461
4101462
4101463
4101464
4101465
4101466
4101467
4101468
4101469
4101470
4101471

การวิเคราะหผลึกดวยรังสีเอกซ
ดาราศาสตรอิสลาม
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
วัสดุศาสตรพื้นฐาน
นาโนเทคโนโลยีพื้นฐาน
ความรอน
วิทยาศาสตรพลังงาน
การเขียนแบบพื้นฐาน
หลักฟสิกสของเครื่องมือ
สมบัตเิ ชิงฟสิกสของยาง
กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดลอมและการ
ประยุกต
ฟสิกสสุขภาพ
ฟสิกสบรรยากาศ
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ(ตอ)
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดานทักษะทาง
ปญญา

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ)
4101372 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพฟสิกสและ
เตรียมสหกิจศึกษาทางฟสิกส
4101473 ฝกประสบการณวิชาชีพฟสิกส
4101474 สหกิจศึกษาทางฟสิกส
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การใหระดับคะแนน (เกรด) ใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชามีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยการ
สอบวัดมาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชาตามแผนการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟสิกส
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตรมีการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู 25% ใน
กลุมวิช าเฉพาะด านตามแผนการศึกษาของหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ตสาขาวิ ชาฟ สิกสโ ดยการ
บั น ทึ ก วี ดี โ อและสั ง เกตมาตรฐานผลการเรี ย นรู ข องนั ก ศึ ก ษาตามกรอบคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
ประสงค
2.1.3 มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามระบบ
PDCA
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
2.2.1 ประเมินจากภาวะการไดงานทําของบัณฑิตและระยะเวลาในการไดงาน
2.2.2 การประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถาน
ประกอบการ
2.2.3 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในสวนของความพรอมและความรู
จากสาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
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81

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
สาขาวิชาฟสิกส กําหนดแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาอาจารยอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนให
อาจารยดําเนินการตามแนวปฏิบัติ ดังนี้
1.1 จั ด กิ จ กรรมปฐมนิ เ ทศอาจารย ใ หม เ พื่ อ รั บ ทราบนโยบายปรั ช ญาปณิ ธ านของ
มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร ตลอดจนวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาระเบียบปฏิบัติแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพดานวิชาการและวิจัย รวมทั้งการเตรียมตัวเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
1.2 แนะนําใหอาจารยพิเศษรับ ทราบถึ งนโยบายปรั ชญาปณิ ธานของมหาวิทยาลั ย คณะ
และหลักสูตร ตลอดจนวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาระเบียบปฏิบัติรายวิชาที่จะสอนพรอมทั้ง
มอบเอกสารที่เกี่ยวของ
1.3 สนับสนุนใหอาจารยไดเพิ่มพูนทักษะที่เกี่ยวกับกลยุทธการสอนการวัดและประเมินผล
การเรี ย นรู เ พื่ อ ส ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นการสอนให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และการวิ จั ย ในสาขาวิ ช าที่
เชี่ยวชาญสนับสนุนใหศึกษาตอฝกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆรวมประชุ ม
วิชาการทั้งในประเทศและหรือตางประเทศหรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
1.4 พัฒ นาอาจารยอย างตอเนื่องตามแผนงานการพั ฒ นาอาจารยที่กําหนด ติ ดตามและ
ประเมินผลรวมทั้งการนําผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนาในอนาคต
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
สาขาวิชาฟสิกส กําหนดแนวทางในการดําเนินงานการพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
อยางตอเนื่อง โดยมุงเนนใหอาจารยดําเนินการตามแนวปฏิบัติ ดังนี้
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผลดังนี้
2.1.1 สงเสริมใหอาจารยไดรับความรูเกี่ยวกับการสอนฟสิกสการวัดและประเมินผล
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนฟสิกสที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆดังนี้
2.2.1 กําหนดใหมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
ความรู คุณธรรม และจริยธรรมเชน การออกคาย การฝกอบรมบุคลากรทองถิ่นและนักเรียน
2.2.2 ส ง เสริ ม ให อ าจารย ทํ า ผลงานทางวิ ช าการในสาขาวิ ช าฟ สิ ก ส ไ ด แ ก เอกสาร
ประกอบการสอน ตํารา และบทความวิจัย เพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น
2.2.3 สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพโดยสนับสนุนใหอาจารยนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมทางวิชาการ ตีพิมพ
ผลงานวิจัยในวารสารทางวิ ชาการ เขาร วมกิจกรรมฝกอบรม และศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
2.2.4 สงเสริมใหอาจารยมีการเขารวมในหนวยวิจัยตางๆของคณะ
2.2.5 จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการในสาขาฟสิกส
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกอบดวยรองคณบดีฝายวิชาการ
ประธานหลักสูตร โดยมีคณบดีเปนผูกํากับดูแลและใหคําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติ
ใหแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะ
และอาจารยผูสอน เพื่อติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดย
กระทําทุกปอยางตอเนื่อง
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
สาขาฟ สิ ก ส ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณประจํ า ป จากมหาวิ ท ยาลั ย จั ด สรร
งบประมาณให กั บ คณะวิ ท ยาศาสตร เ ทคโนโลยี และการเกษตร ทั้ ง จากงบประมาณแผ น ดิ น และ
งบประมาณบํารุงการศึกษา เพื่อใชดําเนินงานในหลักสูตร เชน จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ โสตทัศนูปกรณ
ซ อ มแซมครุ ภั ณ ฑ จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต สาขาฟ สิ ก ส ต ามชั้ น ป และสร า ง
สภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูฟสิกสดวยตนเอง
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
2.2.1 สถานที่
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

รายการและลักษณะเฉพาะ
หองเรียน
หองปฏิบัติการ
หองปฏิบัติการวิจัย
หองประชุม
หองสมุดคนควาสนับสนุนการวิจัย
หองพักอาจารย

จํานวนที่มี
อยูแลว
4
6
3
1
3

จํานวนที่ตองการ
เพิ่มในอนาคต
2
4
1
1
1

หมายเหตุ

2.2.2 อุปกรณการสอน
2.2.2.1 อุปกรณการเรียนการสอนของสาขาฟสิกส
ลําดับ
1
2

รายการและลักษณะเฉพาะ
เตาเผาตั้งอุณหภูมิสูงสุดได 1300 องศาเซลเซียส
เครื่องจับเวลาดิจิตอล

จํานวนที่มี
อยูแลว
1 เครื่อง
1 เครื่อง
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ลําดับ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

รายการและลักษณะเฉพาะ
ชุดตรวจสอบปริมาณกัมมันตภาพรังสี
ชุดทดลองเกี่ยวกับรอกตอกับคอมพิวเตอร
ชุดทดลองเกี่ยวกับเสียงที่ตอกับคอมพิวเตอร
เครื่องมือวัดความถี่ของแถบแสง
ชุดสาธิตไมโครเวฟ
ชุดสาธิตแหลงกําเนิดไฟฟาแสง
ชุดสาธิตแรงเนื่องจากกระแสไฟฟา
ชุดทดลองการทํางานของไมโครโพรเซสเซอร
ชุดวงจรไฟฟา
ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกสเพื่ออุตสาหกรรม
ชุดฝกทดลองอิเล็กทรอนิกส
ชุดทดลองการควบคุมมอเตอรดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
อุปกรณสําหรับเชื่อมตอคอมพิวเตอรกับซอฟแวรที่ใชในการสอน
ซอฟแวรสําหรับการทดลองเกี่ยวกับการวัดความถี่ การจับเวลา
ชุดขยายกําลังไฟฟาเชื่อมตอคอมพิวเตอร
ชุดทดลองการเคลื่อนที่เชิงมุมตอกับคอมพิวเตอร
ชุดทดลองการเคลื่อนที่ของวัตถุตอกับคอมพิวเตอร
ชุดทดลองการทํางานของหมอแปลง
จอภาพวัดความเร็วและความเรง 3 มิติ
ซอฟแวรสําหรับสัญญาณแสง เสียง
ชุดสาธิตแยกสวนของคอมพิวเตอรและชิ้นสวนตางๆของฮารดแวร
ชุดคอมพิวเตอรเพื่อใชในการสอนอิเล็กทรอนิกสพรอมเครื่องควบคุมโวลต
เครื่องจับเวลาอิเล็กทรอนิกส
เครื่องวัดความเร็วโดยใชแสงระบบดิจิตอล
เครื่องขยายกําลังไฟฟาตอคอมพิวเตอร
ชุดทดลองแรงหมุน
ชุดทดลองระบบรอก
ชุดทดลองการเคลื่อนที่เชิงมุม
เครื่องบาโรกราฟ
ชุดสาธิตการทํางานของฮารดแวรคอมพิวเตอร
ชุดเดสทอปคอมพิวเตอรพรอมเครื่องฉายภาพขามศีรษะและฉากรับ
โปรแกรมสอนคอมพิวเตอรสําหรับฟสิกส วิทยาศาสตรทั่วไปและคณิตศาสตร
กลองดูดาว
ดิจิตอลมัลติมิเตอร

จํานวนที่มี
อยูแลว
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ชุด
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
4 เครื่อง
1 เครื่อง
5 เครื่อง
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 เครื่อง
1 ชุด
1 เครื่อง
1 ชุด
2 ตัว
3 เครื่อง
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ลําดับ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

รายการและลักษณะเฉพาะ
เครื่องชั่ง
PHOTOGATE COUNTER AND PHOTOGATE TIMING
ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบหมุนและโมเมนตัมเชิงมุม
ชุดทดลองการเคลื่อนที่วิถีโคง
สเฟยรโรมิเตอร
ชุดทดลองการหาปริมาณสนามแมเหล็กของโลก
ชุดทดลองการเลี้ยวเบนอิเล็กตรอน
ชุดทดลองปรากฏการณซีมานน
ชุดทดลองฟรังก-เฮิรตซ
แกมมาสเปกโตรมิเตอรและเอ็มซีเอ
เครื่องวัดไกเกอร-มูลเลอร เคานเตอร
ชุดทดลองหยดน้ํามันของมิลลิแกน
ชุดทดลองการหาคาคงที่ของพลังค และปรากฏการณโฟโตอิเล็กตริก
ชุดทดลองการหาคาคงที่สตีฟาน-โบลทซมันน
ไมเคลสันอินเตอรเฟยโรมิเตอร
เครื่องสเปกโทรมิเตอร
ชุดทดลองการขยายตัวเนื่องจากความรอน
ชุดทดลองคลื่นเสียง
ฮีเลียม-นีออน เลเซอร
เครื่องกําเนิดเลเซอร
ชุดทดลองกฎของเลนสและทัศนศาสตร
ชุดทดลองแหลงกําเนิดแสง (Ne; Na; He; Cd; Zn)
ชุดทดลองวัดความเร็วแสง
ชุดทดลองคลื่นไมโครเวฟ
คอมพิวเตอร
เครื่องวัดความถี่
L C R มิเตอร
เครื่องวัดแบบดิจิตอล
เครื่องจายไฟ
ออสซิลโลสโคป 60 MHz
ออสซิลโลสโคป 100 MHz
แอมมิเตอร
กัลวานอมิเตอร
มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล

จํานวนที่มี
อยูแลว
3 ตัว
10 เครื่อง
1 ชุด
1 ชุด
5 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 เครื่อง
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 เครื่อง
4 ชุด
1 ชุด
1 เครื่อง
1ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
5 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
4 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
5 เครื่อง
10 เครื่อง
1 เครื่อง
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ลําดับ
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

รายการและลักษณะเฉพาะ
มัลติมิเตอรแบบเข็ม
เครื่องวัดความตางศักย
เครื่องจายไฟ 0-30 V/3A
เครื่องกําเนิดสัญญาณรูปคลื่นซาย 20 Hz-20 MHz
เครื่องวัดแรงดันไฟฟา AC/DC
วิทสโตนบริดจ
มัลติมิเตอรแบบตั้งโตะ
ชุดความตานทานปรับคาได
เครื่องกําเนิดสัญญาณยานRF

ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบแอรแทรค
ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล
ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบหมุน
ชุดทดลองโมเมนตความเฉื่อยและแรงสูศูนยกลาง
ชุดทดลองไจโรสสโคป
ชุดทดลองเพนดูลัม
ชุดทดลองแคลอรีมิเตอร
ชุดสาธิตทฤษฎีจลนของกาซ
ชุดทดลองสมมูลกลความรอน
ชุดทดลองการขยายตัวเชิงความรอน
ชุดทดลองวัดสภาพนําความรอนของวัตถุ
ชุดทดลองวัดคาพลังงานความรอน
ชุดทดลองการแผรังสีความรอน
ชุดทดลองอะเดียบาติกเชื่อมตอคอมพิวเตอร
ชุดทดลองคลื่นนิ่งบนเสนเชือก
ชุดทดลองการเกิดกําทอน
ชุดทดลองเรื่องเลนสรูปแบบตาง ๆ
ชุดทดลองทัศนศาสตรเบื้องตน
ชุดทดลองวัดสเปกตรัมของแสง
ชุดทดลองไฟฟาสถิต
ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกพื้นฐาน
ชุดทดลองสนามแมเหล็กไฟฟา
ชุดทดลองการสมดุลของแรงและกระแส

จํานวนที่มี
อยูแลว
5 เครื่อง
2 เครื่อง
10 เครื่อง
1 ชุด
5 เครื่อง
2 เครื่อง
2 เครื่อง
5 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
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ลําดับ
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

รายการและลักษณะเฉพาะ

ชุดทดลอง RC Circuit เชื่อมตอคอมพิวเตอร
ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกสไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ
ชุดทดลองสนามแมเหล็กไฟฟาเชื่อมตอคอมพิวเตอร
ชุดทดลองอีเล็กตรอนในสนามแมเหล็ก
ชุดทดลองหยดน้ํามันของมิลิแกน
ชุดทดลอง Gravitation Torsion Balance
ชุดทดลองกฏของคูลอมบ
ชุดทดลองปรากฎการณโฟโตอิเล็กตริก
ชุดทดลองตรวจจับรังสีแอลฟา เบตาและแกมมา
ชุดทดลองนิวเคลียรพื้นฐาน
ตูสกรีนชนิดฝาเกล็ด
ชุดทดลองกลองโทรทรรศน ขนาด 6 นิ้ว
แบตเตอรีสําหรับเก็บพลังงานแสงอาทิตยแบบ Deep cycle
ชุดทดลองอุปกรณ แผง solar cell
ชุดทดลอง กลอง CCD Photometry พรอม filters

จํานวนที่มี
อยูแลว
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ตู
1 ชุด
1 ตัว
1 ชุด
1 ชุด

2.2.2.2 อุปกรณการเรียนการสอนและโสตทัศนู ปกรณของคณะวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและการเกษตร
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

รายการและลักษณะเฉพาะ
เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องพิมพ
เครื่องฉายภาพทึบแสง
เครื่องพิมพชนิดถายเอกสารได
เครื่องถายเอกสาร
เครื่องขยายเสียงประจําหอง
เครื่องโทรสาร

จํานวน
ที่มีอยูแลว
108 เครื่อง
4 เครื่อง
2 เครื่อง
2 เครื่อง
3 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
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2.2.3 หองสมุดและแหลงคนควาทางวิชาการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีเครื่อง
คอมพิวเตอรเพียงพอที่จะใหบริการการสืบคนสารสนเทศระบบหองสมุดอัตโนมัติผานเครือขาย
อินเตอรเน็ตจากhttp://opac.yru.ac.th/ index
2.2.3.1 เอกสารและตํารา
1) หนังสือ
1.1) ภาษาไทย
จํานวน
1,060 ชื่อเรื่อง
1.2) ภาษาอังกฤษ
จํานวน
110 ชื่อเรื่อง
รวม
1,170 ชื่อเรื่อง
2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ/ปริญญานิพนธ)
2.1) ภาษาไทย
จํานวน
14
ชื่อเรื่อง
2.2) ภาษาอังกฤษ
จํานวน
ชื่อเรื่อง
รวม
14
ชื่อเรื่อง
3) วารสาร/นิตยสาร
3.1) ภาษาไทย
จํานวน
209 ชื่อเรื่อง
3.2) ภาษาอังกฤษ
จํานวน
ชื่อเรื่อง
รวม
209 ชื่อเรื่อง
2.2.3.2 สื่อผสม (Multimedia)
1) วิดีทัศน
จํานวน
4,200 ชื่อเรื่อง
2) ซีดี
จํานวน
140 ชื่อเรื่อง
รวม
4,340 ชื่อเรื่อง
2.2.4 ระบบฐานขอมูลสําเร็จรูป
ระบบฐานข อ มู ล สํ าเร็ จ รู ป เพื่ อการค น คว าและฐานข อมู ล ออนไลน มี 4 ระบบ
ฐานขอมูล ประกอบดวย
2.2.4.1 ระบบฐานขอมูล E-Book ประกอบดวย 3 ฐานขอมูล ดังนี้
1) ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสออนไลน(Net Library)
2) ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสภาษาไทย (eBook.com)
3) ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสออนไลน(Springer Link)
2.2.4.2 ระบบฐานขอมูลจัดการเรียนรูแบบ E-Learning ประกอบดวย 1
ฐานขอมูล ดังนี้
1) ฐานข อ มู ล ระบบ e-Learning มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลา (http://elearning.yru. ac.th/e-learning/)

87

88
2.2.4.3 ระบบฐานขอมูล E-Journal ประกอบดวย 5 ฐานขอมูลดังนี้
1) ฐานขอมูล Academic Search Elite
2) ฐานขอมูลบทความวารสารสารสนเทศ H.W.WilsonCompany
3) ฐานขอมูลวารสารตางประเทศ (http://www.sciencedirect.com)
4) ฐานขอมูลบทความวิชาการ บทความวิจัย Book review และบทปริทัศน
(http:// journal.nida.ac.th/nidajournal/index2.php)
5) ฐานข อ มู ล รายงานชื่ อ วารสารวิ ช าการอิ เ ลคทรอนิ ก ส ใ นสาขาต า งๆ
(http://stang.sc. mahidol.ac.th/text/ejour-th.htm)
2.2.4.4 ระบบฐานขอมูล E-Thesis ประกอบดวย 8 ฐานขอมูลดังนี้
1) ฐานขอมูลงานวิจัยไทย Thailis
2) ฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป Science Citation
3) ฐานขอมูลบรรณานุกรม และบทคัดยอของวิทยานิพนธระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกตางประเทศ ProGuest
4) ฐานข อ มู ล ห อ งสมุ ด ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห ง ชาติ (วช.)
(http://www. riclib.nrct.go.th)
5) ฐานขอมูลของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
(http://www.trf.or.th)
6) ฐานขอมูลงานวิจัยตางประเทศ (http://www.jgate.informindia.co.in/)
7) ฐานขอมูลงานวิจัยและหนังสือตางประเทศ (http://highwire.stanford.
edu/)
8) ฐานขอมูลเฉพาะทางที่มีรายงานการวิจัยไทยระดับปริญญาโทและปริญญา
เ อ ก ร ะ ดั บ อ า จ า ร ย แ ล ะ ว า ร ส า ร ต า ง ป ร ะ เ ท ศ เ กี่ ย ว กั บ คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม
(http://www.moralcenter.or.th)
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 ประสานงานกับสํานักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือและตําราที่เกี่ยวของ เพื่อ
บริการอาจารยและนักศึกษาไดคนควาและใชประกอบการเรียนการสอน การประสานงานการจัดซื้อ
หนังสือนั้นอาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ
ที่จําเปน
2.3.2 ประสานงานกั บ สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ หรื อ ห อ งสมุ ด ของมหาวิ ท ยาลั ย อื่ น
หน ว ยงานหรื อองค กรอื่ น ๆ ทั้ ง ในประเทศและต างประเทศ เพื่ อการแลกเปลี่ ย นและขอใช ขอมู ล
เกี่ยวกับหนังสือตํารา งานวิจัยและงานวิชาการอื่นๆ เพื่อบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา
และใชประกอบการเรียนการสอน
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
สํานักวิทยบริการดําเนินการสํารวจความตองการตํารา หนังสืออางอิง เอกสาร จาก
คณาจารยเปนประจําทุกปการศึกษา สํานักวิทยบริการดําเนินการรวบรวมขอมูลผูใชหนังสือ วารสาร
ตางๆ เพื่อรายงานมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย
ใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาฟสิกส หรือสาขาที่เกี่ยวของ
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน ตองประชุมวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อเตรียมการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึ กษาหารือแนวทางที่จ ะทําให บรรลุเ ปาหมายตามหลักสูตร และได
บัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
มหาวิ ทยาลั ยใหการสนั บสนุน อํานวยความสะดวกในการติดตอและเชิญคณาจารย
พิเศษตามความจําเปน และตามขอเสนอของผูรับผิดชอบของหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตรในสาขาฟสิกสหรือสาขาที่
เกี่ยวของและมีความรูตรงตามตําแหนงงาน เชน นักวิทยาศาสตรประจําหองปฏิบัติการฟสิกส
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
สงเสริมใหเขารวมฝกรอบรมระยะสั้นหรือไปศึกษาดูงานในหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานตามตําแหนงงาน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่น ๆ แกนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษา สําหรับการพบอาจารยที่
ปรึกษาใหเปนไปตามคูมืออาจารยที่ปรึกษา ซึ่งจัดทําโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
การอุ ทธรณ ของนั กศึ กษาในเรื่ องที่ เ กี่ ย วกับ วิ ช าการทั้ งนี้ ให เ ป น ไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
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6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ป จ จุ บั น ในสามจั ง หวั ดชายแดนภาคใต ยั งมี ค วามต องการบุ คลากรด านวิ ทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทองถิ่นโดยเฉพาะสาขาฟสิกส ซึ่งเปนหนึ่งในสาขาวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ที่เปน
แกนหลักสนับสนุนการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรประยุกต เชน การเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรการอาหาร และสิ่งแวดลอมเปนตนสาขาฟสิกสไดกําหนด
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตโดยเฉลี่ยอยูในระดับดีถึงดีมาก ทั้งนี้สาขาฟสิกสจัดการสํารวจ
ความตองการแรงงานและความพึงพอใจของผูใช บัณฑิ ตเพื่ อนําขอมูลมาใช ประกอบการปรับ ปรุ ง
หลักสูตรรวมถึงการศึกษาขอมูลวิจัยเกี่ยวกับความตองการของตลาดแรงงานเพื่อนํามาประกอบการ
วางแผนการรับนักศึกษา
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
สาขาฟสิกสมีตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตร ดังนี้
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
X
X
X
X
X
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
X
X
X
X
X
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด X
X
X
X
X
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดํา เนิ นการของประสบการณภ าคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ
X
X
X
X
X
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบ
ทุกรายวิชา
จัดทํา รายงานผลการดําเนิ นการของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.7
X
X
X
X
X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา X
X
X
X
X
ที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงาน
X
X
X
X
ที่รายงานใน มคอ.7ปที่แลว
อาจารยใหมทุกคน ไดรับปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการ
X
X
X
X
X
เรียนการสอน
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
9) อาจารย ป ระจํ า ทุ ก คนได รั บ การพั ฒ นาทางวิ ช าการ และ/หรื อ
X
X
X
X
X
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10) จํ า นวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน ได รั บ การพั ฒ นา
X
X
X
X
X
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11) ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ กษาป สุ ด ท า ย/บั ณ ฑิ ต ใหม ที่ มี ต อ
X
X
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย
X
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ทั้งนี้ เกณฑการประเมินหลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 จากตารางตัวบงชี้การดําเนินงานและมีจํานวนตัวบงชี้ที่มีผล
ดําเนินการบรรลุเปาหมายไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้
บังคับและตัวบงชี้รวมที่ระบุไวในแตละป

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กํ า หนดให ค ณาจารย จั ด ทํ า รายละเอี ย ดของรายวิ ช า (มคอ.3 และ มคอ.4) ซึ่ ง มี
รายละเอียดของ กลยุทธ การประเมินการสอน และรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5
และ มคอ.6) หลั ง การสอนของแต ล ะภาค อาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ตรและอาจารย ผู ส อนนํ า
ขอเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน ดําเนินการดังนี้
1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารยแตละรายวิชาผานระบบออนไลนเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษา
1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมสังเกต
การสอนของอาจารยผูสอน
1.2.3 การทดสอบวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
ประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยสํารวจขอมูลจากนักศึกษาปจจุบัน นักศึกษาปสุดทาย
และบัณฑิตใหม
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2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผูประเมินภายนอก
ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก
2.3 โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร
ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวด 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประกั น
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 รวบรวมขอเสนอแนะและขอมูลจากการประเมินของนักศึกษา ผูรับผิดชอบ ผูใชบัณฑิต
และ ผูทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลในขอ 4.1 โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการบริหาร
วิชาการคณะ
4.3 ดําเนินการปรับปรุงดังนี้
4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4)
ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปการศึกษา
4.3.2 ดําเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อนําไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5
ปดังนี้
4.3.2.1 ประเมินปญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกป
การศึกษา (มคอ.7)
4.3.2.2 ประเมิ นผลคุ ณลั กษณะและคุ ณภาพของบั ณฑิ ตภายหลั งจบการศึ กษา
อยางตอเนื่อง
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