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ค าน า 
 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการศึกษาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ พ.ศ. 2558 มีภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษาในระดับปริญญา เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และมี ความใฝ่
เรียนรู้ จัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการที่บูรณาการการศึกษากับศิลปะ วัฒนธรรม และ
การกีฬา โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับกลุ่มประชาชนทั่วไป เพ่ือพัฒนาสู่สากล ร่วมพัฒนาท้องถิ่น 
ด าเนินการจัดการศึกษาและฝึกอบรมที่ตอบสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้
เข้มแข็ง เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 เพ่ือจัดการศึกษาให้เป็นไปตามภาระหน้าที่ข้างต้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดท า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) โดยเริ่มเปิดรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2563 

 
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

       มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 

ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in Applied Physics 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์) 
 ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Applied Physics) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Applied Physics) 
 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  

5.2 ประเภทของหลักสูตร 
ปริญญาตรีทางวิชาการ 

5.3 ภาษาท่ีใช้ 
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 

5.4 การรับเข้าศึกษา 
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 
  - ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการ สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อ
สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
  - ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในการประชุม 
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 
  - ก าหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2565 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและนิติวิทยาศาสตร์ 
 8.2 นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 8.3 นักมาตรวิทยา 
 8.4 นักอุตุนิยมวิทยา 
 8.5 เจ้าหน้าทีป่ระจ าท้องฟูาจ าลอง 
 8.6 ครูอัตราจ้างสอนวิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ 
 8.7 เจ้าหน้าทีป่ระจ าห้องปฏิบัติการในสถานศึกษา  
 8.8 ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ใช้ความรู้ด้านฟิสิกส์หรือวิทยาศาสตร์ 
 8.9 นักวิชาการอุดมศึกษา  
 8.10 เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
 8.11 พนักงานขายเครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมี เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
 8.12 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้า (QC) 
 8.13 พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์และวัสดุ 
 8.14 นักออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 
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9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 
ปีที่

ส าเร็จ 
1 นางสาวนวัล  บินหะยนีิยิ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
ปร.ด.(ฟิสิกส์) 
วท.ม.(ฟิสิกส์) 
วท.บ.(ฟิสิกส์) 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์

2554 
2546 
2543 

2 นางสาวสาฟิตรี นาแว อาจารย ์ ปร.ด.(ฟิสิกส์) 
วท.ม.(ฟิสิกส์) 
วท.บ.(ฟิสิกส์) 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์
ม.เกษตรศาสตร์ 

2562 
2548 
2545 

3 นางสาวสิรินาถ  ชูประจง อาจารย ์ วท.ม.(ฟิสิกส์) 
วท.บ.(ศึกษาศาสตร์) ฟิสิกส์  

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์

2553 
2549 

4 นายกร ทักษพัฒนกุล อาจารย ์ ปร.ด.(เทคโนโลยีพอลิเมอร์) 
Doctor (Physics) 
 
วท.ม.(ฟิสิกส์พอลิเมอร์) 
วท.บ.(ฟิสิกส์)  

ม.สงขลานครินทร ์
University of Maine, 
Le Mans, France 
ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2559 
2559 
 
2554 
2552 

5 นายอารมณ์ ปุเต๊ะ อาจารย ์ วท.ม.(ฟิสิกส์)  
วท.บ.(ฟิสิกส์)  

ม.ทักษิณ 
ม.ทักษิณ 

2558 
2545 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”   ปัจจุบันนี้ความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม  ซึ่งต้องอาศัยความเจริญทางเทคโนโลยีควบคู่การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ การพัฒนา
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย ซึ่งฟิสิกส์เป็น
วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ส าคัญต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
และนวัตกรรมหลากหลายด้าน อันเป็นรากฐานส าคัญของความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ประกอบกับปัญหาพ้ืนที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ที่
สามารถพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ลดการพ่ึงพาอาศัยเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล็งเห็นความส าคัญของการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
ฟิสิกส์ประยุกต์ เพื่อเน้นผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองต่อความต้องการของพ้ืนที่ ก่อให้เกิดความมั่นคงในการพัฒนา
ประเทศชาติในระยะยาว  
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  นโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยและการพัฒนาประเทศไทย (Thailand 4.0) ส่งเสริมให้
นักศึกษาเป็นผู้ที่มีทักษะ มีสมรรถนะและศักยภาพสูง อาทิ มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม มี
สมรรถนะในการปรับตัวและแสวงหา ความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  รวมไปถึง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 (21st Century Skills) และแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 (Education 4.0) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาชาติปี 2561 ที่เน้นคุณลักษณะ คนไทย 4.0 และประชาคมของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 อันจะท าให้คนไทยที่มีคุณลักษณะ: ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมและพลเมืองเข้มแข็ง และ
ปัจจุบันการพัฒนาทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสู่สังคมแห่งองค์ความรู้ การพัฒนาประเทศจึง
จ าเป็นต้องอาศัยการพัฒนาองค์ความรู้ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และจากปัญหาความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  ท าให้ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา
มากมาย  จึงต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพร้อมกับการ
เสริมสร้างทักษะและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้สอดคล้องกับวิถีการด ารงชีวิตของสังคมสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่ให้ความรู้ทั้งวิชา
พ้ืนฐานและวิชาที่มีการบูรณาการประยุกต์ศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม 
 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  จากผลกระทบในข้อ 11.1 และ 11.2 ท าให้มีความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรฟิสิกส์
ประยุกต์ที่มุ่งเน้นการรับนักศึกษาในพ้ืนที่เป็นหลัก และเพ่ือเป็นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพสูงจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งนับเป็นก้าวแรกที่
จะน าไปสู่การพัฒนาประเทศ 
 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  ดังนั้นการ
จัดท าหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ จึงเป็นภารกิจที่ตรงกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
 

12.3    เหตุผลและความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร 
    หลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร์ ได้มีกระบวนการเรียนการสอนนับจากปีการศึกษา 2556 ถึงปีการศึกษา 2560 เป็นระยะเวลา 5 ป ี
มีบัณฑิตจบการศึกษาแล้วจ านวน 1 รุ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century 
Skills) และแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 (Education 4.0) ทางหลักสูตรมีการปรับปรุงดังนี้ ปรับลดหน่วยกิต 
จาก 136 หน่วยกิต เหลือ 120 หน่วยกิต เพ่ือสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในสภาพจริง โดย
เพ่ิมแผนการเรียนสหกิจศึกษา 1 ปี เพ่ือสร้างให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและศักยภาพสูง รวมทั้งร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ หรือภาคอุตสาหกรรมเพ่ือให้บัณฑิตที่จลจากหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์มีคุณภาพสอดคล้องกับ
มาตราฐานการศึกษาปี พ.ศ. 2561 ที่เน้นคุณลักษณะ : ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม และพลเมืองเข้มแข็ง 
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13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

11-014-116  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม      3 (3-0-6) 
   (Man and Environment) 
11-014-120  กิจกรรมพลศึกษา      1 (0-2-1)
   (Physical Education Activity) 
11-014-122  ความงดงามแห่งชีวิต       3 (3-0-6) 

(Beautiful of Life) 
11-024-112  ทักษะการคิด       3 (3-0-6) 
   (Thinking Skills) 
11-034-101  การใช้ภาษาไทย       3 (3-0-6) 
   (Thai Usage) 
11-034-104  การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน     3 (3-0-6) 
   (Malay in Daily Life) 
11-034-108  การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ     3 (3-0-6) 
   (English Reading and Writing) 
11-034-109  การฟังและพูดภาษาอังกฤษ     3 (3-0-6) 
   (English Listening and Speaking) 
 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้กับทุกคณะ/สถาบัน 
 

รหัสวิชา รายวิชา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10-024-105 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน 

(Computer in Daily Life) 

         

10-054-201 เคมีพ้ืนฐาน 
(Fundamental Chemistry) 

         

10-054-202 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 
(Fundamental Chemistry Laboratory) 

         

10-064-209 หลักชีววิทยา 
(Principles of Biology) 

         

10-064-210 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 
(Principles of Biology Laboratory 

         

 

หมายเหตุ  1 = คณะแพทยศาสตร์  4 = คณะวิทยาการจัดการ     7 = วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส    
     2 = คณะพยาบาลศาสตร์ 5 = คณะเกษตรศาสตร์       8 = วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 

    3 = คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 = คณะศิลปศาสตร์        9 = สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 
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13.3 การบริหารจัดการ 
13.3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องควบคุม  ด าเนินงาน

เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลที่มีคุณภาพ การประกันคุณภาพหลักสูตร  และ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557  การ
ประกันคุณภาพ ปี พ.ศ. 2558 

13.3.2 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชา เพ่ือประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาใน
การพิจารณา ข้อก าหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการด าเนินการ 

13.3.3 งานวิชาการของคณะฯ ท าหน้าที่ประสานงานด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ศึกษาทั่วไปและรายวิชาเฉพาะกับคณะ/วิทยาลัย/สถาบันต่าง ๆ และใช้ที่ประชุมวิชาการประจ าเดือนของ
มหาวิทยาลัยฯ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและพิจารณางานด้านวิชาการร่วมกัน 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
     เพ่ือผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ ที่มีความรู้คู่คุณธรรม และยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยเน้นการเรียนรู้หลักการพ้ืนฐานทางฟิสิกส์  การวิจัย นวัตกรรม และน าความรู้ทางฟิสิกส์
ประยุกต์ใช้ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Green Physics) และพร้อมรับการเติบโตในอนาคต (Smart 
Physics) เพ่ือพัฒนาประเทศท้ังในภาครัฐและเอกชนได้ 

 
1.2 ความส าคัญ 

    วิชาฟิสิกส์ เป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าไปสู่การวิจัย การ
ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิดอาชีพและรายได้ของประชากรในพ้ืนที่ เพ่ิมความมั่นคงให้กับพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

1.3  ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
     จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ได้ข้อมูล ดังนี้ 
 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Customers) 
ความต้องการ/ความคาดหวัง (Outcome) 

ผู้ใช้บัณฑิต 1) บัณฑิตมีความกล้าคิด กล้าลงมือปฏิบัติงาน มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาและคิดงานเป็น  

2) บัณฑิตมีความรู้ และทักษะในสาขาฟิสิกส์ประยุกต์เป็นอย่างดี และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ได ้อีกท้ังยังสามารถพัฒนาตนเองได้  

3) บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือพ้ืนฐานทางฟิสิกส์ สามารถมองภาพรวม
ของงานที่ได้รับมอบหมายได้ มีความคิดสร้างสรรค์ออกแบบงาน และหรือท า
โครงงาน/วิจัยได้ 

4) บัณฑิตมีสามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์หรือ Social media อย่างชาญฉลาด เพ่ือ
สร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้หรือสร้างนวัตกรรม 

5) บัณฑิตมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน สามารถท างานเป็นทีมได้ เข้าใจและ
ยอมรับสังคมพหุวัฒนธรรม  

6) บัณฑิตสามารถใช้คอมพิวเตอร์และสื่อสารสนเทศได ้
7) บัณฑิตมีทักษะทางคณิตศาสตร์ สามารถค านวณตัวเลขได้ดี และน าความรู้มา

ประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้   
8) บัณฑิตมีทักษะด้านการเขียนรายงานหรืองานวิชาการที่ดี โดยใช้ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษได ้ 
9) บัณฑิตมีความอดทน มีจิตสาธารณะ กล้าแสดงออก 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Customers) 

ความต้องการ/ความคาดหวัง (Outcome) 

ศิษย์เก่า 1) เพ่ิมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
2) เพ่ิมรายวิชาที่ทันสมัย หรือการเปิดอบรมการใช้สารสนเทศ 
3) เพ่ิมรายวิชาที่พัฒนาทักษะด้านการเขียนรายงานหรืองานวิชาการโดยใช้

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้  
 

ผู้บริหาร 1) บัณฑิตมีความรู้และทักษะในสาขาฟิสิกส์ประยุกต์เป็นอย่างดี 
2) บัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

และสื่อสารได้ดี  
3) บัณฑิตสามารถท าโครงงานทางวิทยาศาสตร์ได้  
4) บัณฑิตมีจิตสาธารณะ สามารถบริการวิชาการผ่านโครงการที่คณะจัดให้ได้  

 

นักศึกษาปัจจุบัน 1) หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน 

2) กระบวนการเรียนการสอนมีการลงปฏิบัติในพ้ืนที่จริง 
3) สามารถใช้เครื่องมือพ้ืนฐานทางฟิสิกส์ และห้องปฏิบัติการได้ 
4) สามารถขอค าปรึกษาและเข้าถึงอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนได้

ง่าย 
 

บุคลากรสายสอน
และวิจัย 

1) คณะฯ สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสอนและ
วิจัย  

2) คณะฯ บริการและอ านวยความสะดวก เช่น ลดภาระงานด้านวิชาการ ลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานของนักวิทยาศาสตร์ ประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน  

3) คณะฯ และมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาตนเองของ
บัณฑิต 
 

 

 
1.4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ( Program Expected Learning Outcomes; PLOs) 

ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้น ามาปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ( Expected Learning 
Outcomes; ELOs) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ในการผลิตบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ดังนี้ 

 

PLO1 ประยุกตใ์ช้เครื่องมือพ้ืนฐานทางฟิสิกส์ได้ 
PLO2 มีความคิดสร้างสรรค์ ผลิตนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาของชุมชนได้ 
PLO3 มีความรับผิดชอบ มีวินัย ท างานเป็นทีมได้ มีจิตสาธารณะและปรับตัวเข้ากับสังคมพหุวัฒนธรรมได้ 
PLO4  
 

สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและใช้ภาษาสื่อสารได้หลากหลายเพ่ือการประกอบอาชีพและ
พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ 
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1.5   วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.5.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านฟิสิกส์และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์

ต่อสังคมและท้องถิ่นท้ังในด้านดิจทิัลและสิ่งแวดล้อม  
1.5.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานและการ

ด ารงชีวิต รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีความรับผิดชอบ มีภาวะผู้น า สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
1.5.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการคิดแก้ปัญหาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ 

มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง 
สังคม และโลก 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 
2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
(1) พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2558 เพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตรหลังจาก
ด าเนินงานเป็นระยะเวลาครึ่งหนึ่ง
ของระยะเวลาในการด าเนิน
หลักสูตร 

(1) แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบและ
ติดตามการ
ด าเนินงานของ
หลักสูตร ให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2558 ในแต่ละ
ตัวชี้วัด 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย 
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
(2) มีการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558  
(3) มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาตาม
แบบ มคอ.3 และประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.4 ก่อนการเปิดในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
(4) จัดท ารายงานการด าเนินการของ
รายวิชาตามแบบ มคอ.5 และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.6 ภายใน 
30 วันหลังสิ้นสุด 
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
(6) อาจารย์ประจ ามีส่วนร่วมในการวางแผน 
ติดตาม ทบทวน ผลการด าเนินงานหลักสูตร 
(7) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 
อย่างน้อย 
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 
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2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
(8) มีการพัฒนา/ ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการด าเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ. 7 ของปีที่ผ่านมา 
 

(2) พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการให้มี
ประสบการณ์ และน ามาใช้ในการ
เรียนการสอน 

(2) สนับสนุน
บุคลากรทั้งฝุาย
วิชาการและฝุาย
สนับสนุนวิชาการ ให้
ได้รับการพัฒนาตาม
เกณฑ์ที่ สกอ. 
ก าหนด 

(9) อาจารย์ใหม่ (ทุกคน) ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 
(10) อาจารย์ประจ าทุกคนต้องได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(11) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน 
การสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ/ 
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
 

(3) ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของบัณฑิตและ
ผู้ใช้บัณฑิต ภายใต้ยุทธศาสตร์
แห่งชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 
ที่เชื่อมโยง First S-Curve และ 
New S-Curve  

(3) ติดตามและ
ประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

(12) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
(13) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5 
(14) จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตาม
ก าหนดของหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ในชั้นปีที่ 2 
(15) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
คุณภาพการเรียนการสอนและทรัพยากร
สนับสนุนในสาขาวิชา เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
(16) ร้อยละ 100 ของอาจารย์ได้รับการ
ประเมินการสอนทุกรายวิชาที่คณะเปิดสอน
บัณฑิต 
หมายเหตุ: ข้อ 1-5 ต้องด าเนินการทุกข้อ 
ข้อ 6-16 ต้องด าเนินการอย่างน้อย 8 ข้อ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบการศึกษา  
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคต่อปีการศึกษา โดยหนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย

กว่า 15 สัปดาห์ การศึกษาภาคฤดูร้อนก าหนดให้มีระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต  เทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกติ ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 

 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
โดยให้มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 

 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2557 (ภาคผนวก ก) 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี   

พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก)  
ภาคการศึกษาต้น   กรกฎาคม-พฤศจิกายน 
ภาคการศึกษาปลาย  ธันวาคม-เมษายน 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน พฤษภาคม-มิถุนายน 
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยความเห็นชอบของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.2.2 เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือ 

เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษาเข้าสู่ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

2.3.1 พ้ืนฐานความรู้และความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษไมอ่ยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 

2.3.2 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ามาเป็น
ระดับอุดมศึกษาท าได้ยาก 
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2.3.3 ความสามารถสืบค้นงานหรือเรียนรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเองอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

2.4.1 มี เกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาแรกเข้า  มีการสอนปรับพ้ืนฐานด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

2.4.2 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มีคู่มือการศึกษา แนะน าการวางเปูาหมายชีวิต เทคนิคการ
เรียนในสถาบันอุดมศึกษาและการแบ่งเวลา สร้างแรงบันดาลใจและชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการศึกษา 
แนะน าอาชีพหลังจบการศึกษา และสร้างระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้เข้มแข็ง เพ่ือติดตามผลการเรียน 

2.4.3 จัดให้มีปริมาณหนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้เพียงพอ เพ่ิมเวลาในการให้บริการ และ
จัดให้มีศูนย์คอมพิวเตอร์บริการเพ่ือสืบค้นงานและศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม และมีการแนะน าวิธีการสืบค้น 
ตลอดจนกระตุ้นให้มีการสืบค้นเป็นกลุ่มและก าหนดเวลาที่ชัดเจนในการสั่งงานที่ได้รับมอบหมาย 

 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

จ านวนนักศึกษา (คน) 
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 

ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 

ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 

ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ (บาท) 

2563 2564 2565 2566 2567 
ค่าบ ารุงการศึกษา 540,000.00 1,080,000.00 1,620,000.00 2,160,000.00 2,160,000.00 
ค่าลงทะเบียน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
รวมรายรับ 540,000.00 1,080,000.00 1,620,000.00 2,160,000.00 2,160,000.00 

*ค่าบ ารุงการศึกษา = จ านวนคน x ค่าเทอมเหมาจ่าย(9,000บาท) x 2 ภาคการศึกษา 
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 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ (บาท) 

2563 2564 2565 2566 2567 
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 5,990,976.00 6,590,073.60 7,249,080.96 7,973,989.06 7,973,989.06 

อัตราที่ต้องการใหม่ 766,532.00 843,185.20 927,503.72 1,020,254.09 1,020,254.09 

ค่าจ้างช่ัวคราว 158,940.00 174,834.00 192,317.40 211,549.14 211,549.14 

ค่าตอบแทนใช้สอยและค่า
วัสดุ 

1,032,313.33 1,135,544.67 1,249,099.13 1,374,009.05 1,374,009.05 

ค่าสาธารณูปโภค 438,333.33 482,166.67 530,383.33 583,421.67 583,421.67 

ค่าหนังสือ วารสารและต ารา 140,000.00 154,000.00 169,400.00 186,340.00 186,340.00 

ค่าครุภัณฑ์ 33,333.33 36,666.67 40,333.33 44,366.67 44,366.67 

ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - - 

รวมรายจ่าย 8,560,428.00 9,416,470.80 10,358,117.88 11,393,929.67 11,393,929.67 

จ านวนนักศึกษา (คน) 30 60 90 120 120 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 214,010.70 117,705.89 86,317.65 71,212.06 71,212.06 

 
2.7 ระบบการศึกษา  

  เป็นแบบชั้นเรียน โดยใช้ระบบทวิภาค คิดหน่วยกิตและให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
 
3.  โครงสร้างหลักสูตร 

3.1  หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

1.    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30   หน่วยกิต 

   1) กลุ่มวิชาภาษา      15   หน่วยกิต 

   2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพลศึกษา   8     หน่วยกิต 

   3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     7     หน่วยกิต 
 

2.    หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า      84   หน่วยกิต 

   1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน    25   หน่วยกิต 

   2) กลุ่มวิชาบังคับ     34   หน่วยกิต 

   3) กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    25   หน่วยกิต 
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3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      6     หน่วยกิต 
 

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาภาษา       15   หน่วยกิต 

11-034-101  การใช้ภาษาไทย       3 (2-2-5) 
   (Thai Usage) 
11-034-104  การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน      3 (2-2-5) 
   (Malay in Daily Life) 
11-034-108  การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ     3 (2-2-5) 
   (English Reading and Writing) 
11-034-109  การฟังและพูดภาษาอังกฤษ     3 (2-2-5) 
   (English Listening and Speaking) 
10-154-104  ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์     3 (2-2-5) 

(English for Science) 
 

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพลศึกษา 8 หน่วยกิต 

11-014-120  กิจกรรมพลศึกษา      1 (0-2-1) 
(Physical Education Activity) 

10-154-101  กิจกรรมเสริมหลักสูตร      1 (0-0-3) 
   (Extracurricular activities) 
 

และให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จ านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชา
ต่อไปนี้ 
 

11-014-116  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม      3 (3-0-6) 
   (Man and Environment) 
11-014-122  ความงดงามแห่งชีวิต       3 (3-0-6) 

(Beautiful of Life) 
11-024-112  ทักษะการคิด       3 (2-2-5) 
   (Thinking Skills) 
 

3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   7 หน่วยกิต 

10-154-106  ทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับนักวิทยาศาสตร์    1 (1-0-2) 
(Intellectual Property for Scientist) 

10-154-107  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักวิทยาศาสตร์   3 (3-0-6) 
(The Philosophy of Sufficiency Economy for Scientist) 

 

และให้เลือกเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน หรือวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ อย่างใดอย่าง
หนึ่ง 3 หน่วยกิต มีรายละเอียดดังนี้ 
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10-024-105  คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน     3 (2-2-5) 
   (Computer in Daily Life) 
10-024-207  คอมพิวเตอร์เพ่ือการพัฒนาเว็บไซต์     3 
(2-2-5) 
   (Computer and Website Development) 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า    84  หน่วยกิต 

   1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน     25   หน่วยกิต 

10-034-203  สถิติ        3 (3-0-6) 
   (Statistics) 
10-034-205  คณิตศาสตร์ 1       3 (3-0-6) 
   (Mathematics I) 
10-034-206  คณิตศาสตร์ 2       3 (3-0-6) 
   (Mathematics II) 
10-044-203  ฟิสิกส์ 1        3 (3-0-6) 
   (Physics I) 
10-044-204  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1      1 (0-3-0) 
   (Physics Laboratory I) 
10-044-205   ฟิสิกส์ 2        3 (3-0-6) 

(Physics II) 
10-044-206   ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2      1 (0-3-0) 

(Physics Laboratory II) 
10-054-201  เคมีพ้ืนฐาน       3 (3-0-6) 
   (Fundamental Chemistry) 
10-054-202  ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน      1 (0-3-0) 
   (Fundamental Chemistry Laboratory) 
10-064-209  หลักชีววิทยา       3 (3-0-6) 
   (Principles of Biology) 
10-064-210  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา      1 (0-3-0) 
   (Principles of Biology Laboratory) 
 

2) กลุ่มวิชาบังคับ     34   หน่วยกิต 

10-044-212  อะตอมมิคและนิวเคลียร์ฟิสิกส์     3 (3-0-6) 
   (Atomic and Nuclear Physics) 
10-044-214  การเขียนแบบทางวิทยาศาสตร์     3 (2-2-5) 
   (Scientific Drawing) 
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10-044-222  คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์     3 (3-0-6) 
(Mathematics for Physicists) 
 

10-044-223  กลศาสตร์คลาสสิก      3 (3-0-6) 
(Classical Mechanics) 

10-044-224  แม่เหล็กไฟฟูา       3 (3-0-6) 
(Electromagnetism) 

10-044-225  กลศาสตร์ควอนตัม       3 (3-0-6) 
(Quantum Mechanics) 

10-044-226  อุณหพลศาสตร์       3 (3-0-6) 
(Thermodynamics) 

10-044-227  คลื่นและทัศนศาสตร์       3 (3-0-6) 
(Wave and Optics) 

10-044-229  ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นกลาง      2 (0-4-2) 
(Intermediate Physics Laboratory) 

10-044-230   ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง      2 (0-4-2)  
(Advanced Physics Laboratory) 

10-044-232   หลักฟิสิกส์ของเครื่องมือ      3 (3-0-6) 
(Physics Instrumentation and Control) 

10-044-310   ฟิสิกส์ยุคใหม่       3 (3-0-6) 
(Modern Physics) 

 
3) กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    25  หน่วยกิต 

วิชาเลือกต้องเลือกแผนฝึกงาน หรือแผนสหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษา หรือ แผนสหกิจศึกษา 2 ภาค
การศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่ง มีรายละเอียดดังนี้ 
 
แผนฝึกงานต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 7 หน่วยกิต 

10-134-205  การฝึกงาน       3 (0-0-9) 
(Job Training) 

10-134-206  โครงงานทางฟิสิกส์       3 (0-9-0) 
(Project in Physics ) 

10-144-204  สัมมนาทางฟิสิกส์      1 (0-2-1) 
(Seminar in Physics) 

 
แผนสหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษา ต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 10 หน่วยกิต 

10-154-108  สหกิจศึกษา1       6 (0-30-0) 
(Cooperative Education I) 

10-154-110  เตรียมสหกิจศึกษาส าหรับนักฟิสิกส์    3 (2-2-5) 
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(Cooperative Education Preparation for Physicist) 
10-144-204  สัมมนาทางฟิสิกส์      1 (0-2-1) 

(Seminar in Physics) 
แผนสหกิจศึกษา 2 ภาคการศึกษา ต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 16 หน่วยกิต 

10-154-108  สหกิจศึกษา 1       6 (0-30-0) 
(Cooperative Education I) 

10-154-109  สหกิจศึกษา 2       6 (0-30-0) 
(Cooperative Education II) 

10-154-110  เตรียมสหกิจศึกษาส าหรับนักฟิสิกส์    3 (2-2-5) 
(Cooperative Education Preparation for Physicist) 

10-144-204  สัมมนาทางฟิสิกส์      1 (0-2-1) 
(Seminar in Physics) 

 
- ผู้ที่เลือกแผนฝึกงานให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้อีกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

- ผู้ที่เลือกแผนสหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษาให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้อีกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

- ผู้ที่เลือกแผนสหกิจศึกษา 2 ภาคการศึกษาให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้อีกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาทางฟิสิกส์ที่นักศึกษาสนใจ ต่อไปนี้ 
 
กลุ่มวิชาฟิสิกส์ส าหรับอนาคต (Smart Physics) 
 

10-044-207  ฟิสิกส์ของวัสดุ 1  3 (3-0-6) 
  (Material Physics I)   

10-044-208  ฟิสิกส์ของวัสดุ 2  3 (3-0-6) 
  (Material Physics II)   

10-044-211  ฟิสิกส์เชิงค านวณ  3 (3-0-6) 
  (Computational Physics)   

10-044-215  นาโนเทคโนโลยี  3 (3-0-6) 
  (Nanotechnology)   

10-044-233  ปฏิบัติการฟิสิกส์ของวัสดุ  1 (0-3-0) 
  (Material Physics Laboratory)   

10-044-234  วัสดุฉลาดและเทคโนโลยีฟิล์มบาง  3 (2-2-5) 
  (Smart Materials and Thin Films Technology)   

10-044-235  การชี้ชัดลักษณะเฉพาะของวัสดุ  3 (2-2-5) 
  (Materials Characterization)   
10-044-236  วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ   3 (2-2-5) 
  (Materials Science and Engineering)   
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10-044-239  ฟิสิกส์ส าหรับโลจิสติกส์  3 (3-0-6) 
  (Physics for logistics)   
10-044-240  ฟิสิกส์ส าหรับการสื่อสาร  3 (3-0-6) 
  (Physics for communication)   
10-044-241  ฟิสิกส์ส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  3 (2-2-5) 
 
10-044-246 

 (Physics for Product and Packaging Design 
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

  
3 (3-0-6) 

  (Nuclear Physics)   
10-044-247  เทคโนโลยีการฉายรังสีอาหาร  3 (3-0-6) 
  (Food Irradiation Technology)   

10-044-248  ฟิสิกส์ส าหรับเทคโนโลยีการท าแห้งอาหาร  3 (2-2-5) 
  (Physics for Food Dehydration Technology)   

10-044-249  เทคโนโลยีการแช่เย็นและการแช่แข็งอาหาร  3 (2-2-5) 
  (Food Chilling and Freezing Technology)   

10-044-250  หลักการทางเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ  3 (3-0-6) 
  (Principles of Packaging Technology and Materials) 
10-044-251  มาตรวิทยา 3 (2-2-5) 
  (Metrology)   

10-044-253  ทรานสดิวเซอร์  3 (3-0-6) 
  (Transducer)   
10-044-261  ภาษาโปรแกรมส าหรับนักฟิสิกส์   3 (2-2-5) 
  (Programming Language for Physicists)   

10-044-262  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับนักฟิสิกส์  3 (2-2-5) 
  (Computer-Assisted Instruction for Physicists)   

10-044-263 การใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาทางฟิสิกส์  3 (2-2-5) 
  (Computer Aided Solution of Physics Problems)   

10-044-266  ฟิสิกส์ของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน า  3 (3-0-6) 
  (Physics of Semiconductor Devices)   

10-054-233  สารเคมีส าหรับยาง    3 (3-0-6) 
  (Rubber Additives Prerequisite)   

10-044-268  ยางสังเคราะห์   3 (3-0-6) 
  (Synthetic Rubber)   

10-044-269  การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3 (3-0-6) 
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  (Development of Science and Technology)  
 
 

  

10-044-271  วัสดุศาสตร์มูลฐาน   3 (3-0-6) 
  (Fundamental of Materials Science)   

10-044-272  เทคโนโลยีพอลิยูรีเทนและยางซิลิโคน   3 (3-0-6) 
  (Polyurethane and Silicone Rubber Technology)   

10-044-273  กลศาสตร์ของไหล   3 (3-0-6) 
  (Fluid Mechanics)   

10-044-274  การวัดปริมาณทางฟิสิกส์โดยใช้ตัวรับรู้สมัยใหม่   3 (2-2-5) 
  (Physical Quantities Measurement using Modern Sensors )  

10-044-275  การประยุกต์เลเซอร์  3 (2-2-5) 
   (Laser Applications)    

10-044-276  เทคโนโลยีเส้นใยน าแสง   3 (3-0-6) 
  (Fiber Optics Technology)    

10-044-277  เศรษฐศาสตร์ฟิสิกส์   3 (3-0-6) 
  (Econophysics)    

10-044-278  การประมวลผลสัญญาณและรูปภาพ   3 (2-2-5) 
  (Signal and Image Processing)    

10-044-279  การแสดงภาพของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์   3 (2-2-5) 
  (Scientific Visualization)    

10-044-280  ฟิสิกส์พลาสมา   3 (3-0-6) 
  (Plasma Physics)    

10-044-281  ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับหุ่นยนต์  3 (3-0-6) 
  (Artificial Intelligence for Robot)    

10-044-286  การจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม  3 (3-0-6) 
   (Industrial administration and Management)   

10-044-287  เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม  3 (3-0-6) 
  (Industrial economy)   
10-044-288  สมบัติของพอลิเมอร์   3 (3-0-6) 
  (Properties Polymers)    
10-154-111  การเตรียมความพร้อมในการท างานและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง 1(1-0-2) 
  (Work Preparation and Continuing Self-Development)  
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10-044-294  ฟิสิกส์ดิจิทัล  3 (2-2-5)  
  (Digital Physics) 

 
 

  

10-044-295  วิทยาการหุ่นยนต์ขั้นแนะน า  3 (2-2-5)  
  (Introduction to Robotics )   
10-044-297  เทคนิคการออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์  3 (3-0-6) 
  (Electronic System Design Techniques)   
10-044-298  เทคโนโลยีวงจรรวม  3 (3-0-6) 
  (Integrated Circuit Technology)   
10-044-299  การจัดการอุตสาหกรรม  3 (3-0-6) 
  (Industrial Management)   
10-044-300  การท าให้เป็นอัตโนมัติและเครื่องมือวัด  3 (2-2-5)  
  (Automation and Measuring Instrument)   

10-024-204  คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น   3 (3-0-6) 
  (Computer Animation)   
10-024-207  การเขียนชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์  3 (2-2-5)  
  (Computer Coding)   
10-044-301  วิวัฒนาการของหุ่นยนต์  3 (3-0-6)  
  (Robot evolution)   
10-044-302  โครงสร้างพื้นฐานของหุ่นยนต์  3 (3-0-6)  
  (Robot basic Structure)   
10-024-205  คอมพิวเตอร์เพ่ือการสร้างสรรค์  3 (2-2-5)  
  (Computer for Creativity)   
10-044-303  การพัฒนาหุ่นยนต์เพ่ือการแข่งขัน  3 (2-2-5)  
  (Robot Development for Competition)   
10-024-206  อินเตอร์เน็ตและการพัฒนาเว็บไซต์  3 (2-2-5)  
  (Internet and Website Development)   
10-044-304  การออกแบบและเขียนแบบเทคนิค  3 (2-2-5)  
  (Design and Technical Drawing)   
10-044-305  การควบคุมหุ่นยนต์  3 (2-2-5)  
  (Robot Control)   
10-044-306  หุ่นยนต์เบื้องต้น  3 (2-2-5)  
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  (Basic Robotics)   
10-154-112  วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม  3 (3-0-6)  
  (Scientific Creativity and Innovation) 

 
 

  

10-154-114  วิทยาศาสตร์บูรณาการ  3 (3-0-6)  
  (Integration Science)   
10-044-309  วัสดุนาโนส าหรับเซนเซอร์  3 (3-0-6)  
  (Nanomaterials for Sensor)   

 
กลุ่มฟิสิกส์เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Green Physics) 
 

10-044-210  อุตุนิยมวิทยา  3 (3-0-6) 
  (Meteorology)   

10-044-237  ฟิสิกส์ของพลังงานทดแทน  3 (2-2-5) 
  (Physics of Renewable Energy)   

10-044-238  การเก็บเกี่ยวพลังงานและระบบเก็บสะสมพลังงาน  3 (3-0-6) 
  (Energy Harvesting and Energy Storage)   

10-044-241  ฟิสิกส์ส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  3 (2-2-5) 
  (Physics for Product and Packaging Design)   

10-044-242  ชีวฟิสิกส์  3 (3-0-6) 
  (Biophysics)   

10-044-243  ไบโอเซนเซอร์  3 (3-0-6) 
  (Biosensors)   

10-044-244  การน าพาผ่านเยื่อและเทคโนโลยี  3 (3-0-6) 
  (Membrane Transport and Technology)   

10-044-245  ฟิสิกส์ประยุกต์ส าหรับเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว   3 (3-0-6) 
  (Physics Application for Post-harvest Technology)   

10-044-246  ฟิสิกส์นิวเคลียร์  3 (3-0-6) 
  (Nuclear Physics)   

10-044-252   ไฟฟูาชีวภาพ  3 (3-0-6) 
  (Bioelectricity)   
10-044-254  พลังงานนิวเคลียร์และสิ่งแวดล้อม  3 (2-2-5) 
  (Nuclear Energy and Environment)   



22 
 

10-044-255  สุขภาพทางรังสีเบื้องต้น  3 (2-2-5) 
  (Introduction to Radiological Health)   

10-044-256  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและอาชีวอนามัย  3 (2-2-5) 
  (Industrial Hygiene and Occupational Health) 

 
  

10-044-257  ความรู้พื้นฐานของฟิสิกส์เชิงชีววิทยา  3 (3-0-6) 
  (Fundamentals of Biological Physics)   

10-044-258  การตรวจวัดรังสีนิวเคลียร์  3 (2-2-5) 
  (Nuclear Radiation Detection)   

10-044-259  การประยุกต์ฟิสิกส์การแผ่รังสีในรังสีรักษา  3 (2-2-5) 
  (The Application of Radiation Physics in Radiation Therapy) 
10-044-260  ฟิสิกส์การแพทย์  3 (3-0-6) 
  (Medical Physics)   
10-064-201  นิเวศวิทยา  3 (3-0-6) 
  (Ecology)   

10-064-202  ปฏิบัติการนิเวศวิทยา  1 (0-3-0) 
  (Ecology Laboratory)   

10-164-202  พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม   3 (3-0-6) 
  (Environmental Toxiology)   

10-164-203  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของดิน   3 (3-0-6)  
  (Environmental Soil Science)   

10-164-204   มลพิษทางดินและการจัดการ  3 (3-0-6)  
  (Soil Pollution and Management)   

10-164-206  มลพิษทางน้ าและการควบคุม   3 (3-0-6)  
  (Water Pollution and Control)   

10-164-207  มลพิษทางอากาศและการควบคุม   3 (3-0-6)  
  (Air Pollution and Control)   

10-164-208  การวิเคราะห์และเก็บตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม   3 (2-3-4) 
  (Environmental Sampling and Analysis)   

10-164-209  การวิเคราะห์คุณภาพน้ าและน้ าเสีย   3 (2-3-4) 
  (Water and Waste Water Analysis)   

10-164-210  เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสีย   3 (3-0-6)  
  (Waste Water Treatment Technology)   



23 
 

10-164-211  เทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย   3 (3-0-6) 
  (Technology of Hazardous Waste Management)   

10-164-213  เทคโนโลยีการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม   3 (3-0-6) 
  (Environmental Remediation Technologies) 

 
 

  

10-164-215  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน   3 (3-0-6) 
  (Environment and Energy)   

10-044-269  การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3 (3-0-6) 
  (Development of Science and Technology)    

10-044-270  นานาสาระเก่ียวกับอาหารและยา   3 (3-0-6) 
  (General Aspects of Food and Drug)   

10-044-273  กลศาสตร์ของไหล   3 (3-0-6) 
  (Fluid Mechanics)   

10-044-281  ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับหุ่นยนต์  3 (3-0-6) 
  (Artificial Intelligence for Robot)    

10-044-282  การส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีคลื่นไหวสะเทือน   3 (3-0-6) 
  (Geophysical Prospecting - Seismic Methods)   

10-044-283  ฟิสิกส์พลังงาน   3 (3-0-6) 
  (Physics of Energy)    

10-044-284  ฟิสิกส์ระบบเซลล์แสงอาทิตย์   3 (3-0-6) 
  (Physics of solar cell systems)   

10-044-285  ฟิสิกส์เครื่องปฏิกรณ์   3 (3-0-6) 
  (Reactor physics)    

10-044-286  การจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม  3 (3-0-6) 
   (Industrial administration and management)   

10-044-287  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม  3 (3-0-6) 
  (Industrial economy)     
10-044-288  สมบัติของพอลิเมอร์   3 (3-0-6) 
  (Properties polymers)    
10-044-289  ฟิสิกส์ส าหรับการรีไซเคิลวัสดุ  3 (3-0-6) 
  (Physics of Materials Recycling)   

10-044-290  บรรจุภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม  3 (2-2-5) 
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  (Packaging for the environment)   

10-154-111  การเตรียมความพร้อมในการท างานและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง 1(1-0-2) 
  (Work Preparation and Continuing Self-Development) 
10-044-296  อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์  3 (3-0-6) 
  (Bio-Medical Electronics ) 

 
 

  

10-044-299  การจัดการอุตสาหกรรม  3 (3-0-6) 
  (Industrial Management )   
10-044-300  การท าให้เป็นอัตโนมัติและเครื่องมือวัด  3 (2-2-5)  
  (Automation and Measuring Instrument)   

10-154-112  วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม  3 (3-0-6)  
  (Scientific Creativity and Innovation)   
10-154-113  บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม   3 (3-0-6)  
  (Integrating Health and Environment)   
10-044-307  ชีววัสดุทางการแพทย์และอุปกรณ์ส าหรับซ่อมแซมร่างกาย   3 (2-2-5)  
  (Biomedical Materials and Devices for Human Body Repair) 
10-044-308  เทคโนโลยีและการสื่อสารส าหรับผู้สูงอายุ  3 (3-0-6)  
  (Technology and communication for the elderly)   
10-154-114  วิทยาศาสตร์บูรณาการ  3 (3-0-6)  
  (Integration Science)   
10-154-115  ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีชีวิตไทย  3 (3-0-6)  
  (Biodiversity in Life)   
10-044-309  วัสดุนาโนส าหรับเซนเซอร์  3 (3-0-6)  
  (Nanomaterials for Sensor)   

 
รายวิชาอื่นๆ สามารถเลือกเรียนเพิ่มเติมได้จากรายวิชาดังต่อไปนี้  
 

10-044-209  ดาราศาสตร  3 (3-0-6) 
  (Astronomy)   

10-044-264  ประเด็นฟิสิกส์ในกระแส  3 (3-0-6) 
  (Current Issues in Physics)   

10-044-265  การสอนฟิสิกส์  3 (3-0-6) 
  (Teaching Physics)   
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10-044-267  โสตทัศนศึกษาส าหรับฟิสิกส์  3 (3-0-6) 
  (Audio Visual Education for Physics)   

10-044-291  เครื่องมือทางฟิสิกส์ส าหรับงานพิสูจน์หลักฐาน 3 (3-0-6) 
  (Physics tools for forensics.)   

10-054-232  นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น  3 (3-0-6) 
  (Introduction to Forensic Science) 

 
 

  

10-044-292  การบริหารจัดการและตรวจสถานที่เกิดเหตุ 3 (3-0-6) 
  (Crime Scene Management and Investigation)  

10-044-293  การพิสูจน์หลักฐาน  3 (3-0-6) 
  (Criminalistics)   

10-024-203  อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี   3 (3-0-6) 
  (Cyber Crime and Technology)  3 
10-154-105  ทักษะการน าเสนองานทางวิทยาศาสตร์       3 (2-2-5) 

 (Science Oral Presentation Skills) 
 
     3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
   เลือกเรียนรายวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์หรือสถานศึกษาอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการประจ าหลักสูตรให้ความเห็นชอบ  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดย
ไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จการศึกษาของสาขาวิชานี้ เพ่ือให้ได้จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร มีหน่วยกิตสะสมรวมไม่น้อยกว่า 
120 หน่วยกิต 
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3.1.4 ความหมายเลขรหัสรายวิชา 
 

การก าหนดรหัสวิชา 
 

 
 ล าดับวิชา 
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  = 1 
หมวดวิชาเฉพาะ  = 2 
หมวดวิชาเลือกเสรี  = 3 
หมวดวิทยานิพนธ์  = 4 

 
หลักสูตรพิเศษหรือหลักสูตรระยะสั้น  = 1 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  = 2 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  = 3 
หลักสูตรปริญญาบัณฑิต   = 4 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต   = 5 
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต   = 6 
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต   = 7 

 
รหัสสาขาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังหน้า 28 

 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส  = 01 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  = 02 
วิทยาลัยการอาชีพตากใบ  = 03 
คณะพยาบาลศาสตร์   = 04 
คณะวิศวกรรมศาสตร์   = 05 
คณะเกษตรศาสตร์   = 06 
คณะวิทยาการจัดการ   = 07 
คณะแพทยศาสตร์  = 08 
สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  = 09 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   = 10 
คณะศิลปศาสตร์  = 11 
บัณฑิตวิทยาลัย  = 12 
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รหัสสาขาคณะศิลปศาสตร์ 
  01 = สังคมศาสตร์ 
  02 = มนุษยศาสตร์ 
  03 = ภาษาศาสตร์ 
 
รหัสสาขาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  01 = สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  02 = สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  03 = สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
  04 = สาขาวิชาฟิสิกส์ 
  05 = สาขาวิชาเคมี 
  06 = สาขาวิชาชีววิทยา 
  07 = สาขาวิชาชีวเคมี 
  08 = สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 
  09 = สาขาวิชาสรีรวิทยา  
  10 = สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
  11 = สาขาวิชาปรสิตวิทยา 
  12 = สาขาวิชาเภสัชวิทยา 
  13 = สาขาโครงงาน และการฝึกปฏิบัติงาน 
  14 = สาขาสัมมนา และปัญหาพิเศษ 
  15 = สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
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3.1.5 แสดงแผนการศึกษา 
แผนฝึกงาน (ฝึกงานปี 3 ภาคฤดูร้อน) 
 
ชั้นปีที ่ ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
10-024-105 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน 3 (2-2-5) 10-034-206 คณิตศาสตร์ 2 3 (3-0-6) 
10-034-205 คณิตศาสตร์ 1 3 (3-0-6) 10-044-205 ฟิสิกส์ 2 3 (3-0-6) 
10-044-203 ฟิสิกส์ 1 3 (3-0-6) 10-044-206 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 (0-3-0) 
10-044-204 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 (0-3-0) 10-064-209 หลักชีววิทยา 3 (3-0-6) 
10-054-201 เคมีพื้นฐาน 3 (3-0-6) 10-064-210 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 (0-3-0) 
10-054-202 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 (0-3-0) 11-014-120 กิจกรรมพลศึกษา 1 (0-2-1) 
11-034-101 การใช้ภาษาไทย 3 (2-2-5) 11-034-109 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5) 
11-034-108 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5) xx-xxx-xxx วิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 3 (x-y-z) 

รวม 20 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที ่ ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
10-044-223 กลศาสตร์คลาสสิก 3 (3-0-6) 10-044-212 อะตอมมิคและนิวเคลียร์ฟิสกิส ์ 3 (3-0-6) 
10-044-226 อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6) 10-044-224 แม่เหล็กไฟฟูา 3 (3-0-6) 
10-044-229 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นกลาง 2 (0-4-2) 10-034-203 สถิติ 3 (3-0-6) 
10-044-222 คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 3 (3-0-6) 10-154-107 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับ

นักวิทยาศาสตร์ 
3 (3-0-6) 

11-034-104 การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน 3 (2-2-5) xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี 3 (x-y-z) 
xx-xxx-xxx วิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 3 (x-y-z) xx-xxx-xxx วิชาเลือก  รวม 3 (x-y-z) 

รวม 17 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที ่ ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
10-044-230 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 2 (0-4-2) 10-134-205 การฝึกงาน 3 (0-0-9) 
10-044-214 การเขียนแบบทางวิทยาศาสตร์ 3 (2-2-5) 10-154-104 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 3 (2-2-5) 
10-044-225 กลศาสตร์ควอนตัม 3 (3-0-6) 10-144-204 สัมมนาทางฟิสิกส ์ 1 (0-2-1) 
10-044-227 คลื่นและทัศนศาสตร์ 3 (3-0-6) xx-xxx-xxx วิชาเลือก รวม 6 (x-y-z) 
10-044-310 ฟิสิกส์ยุคใหม ่ 3 (3-0-6) xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี 3 (x-y-z) 
10-044-232 หลักฟิสิกส์ของเครื่องมือ 3 (3-0-6)    

รวม 17 หน่วยกิต รวม 16 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที ่ ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
10-134-206 โครงงานทางฟิสิกส์  3 (0-9-0) 10-154-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 (0-0-3) 
10-154-106 ทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับ

นักวิทยาศาสตร์ 
1 (1-0-2) xx-xxx-xxx วิชาเลือก  รวม 3 (x-y-z) 

xx-xxx-xxx วิชาเลือก  รวม 6 (x-y-z)    
รวม10 หน่วยกิต รวม 4 หน่วยกิต 

 
 
 



29 
 

แผนสหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษา (สหกิจปี 4 ภาคการศกึษา 2) 
 
ชั้นปีที ่ ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
10-024-xxx คอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาเว็บไซด์ 3 (2-2-5) 10-034-206 คณิตศาสตร์2 3 (3-0-6) 
10-034-205 คณิตศาสตร์ 1 3 (3-0-6) 10-044-205 ฟิสิกส์ 2 3 (3-0-6) 
10-044-203 ฟิสิกส์ 1 3 (3-0-6) 10-044-206 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 (0-3-0) 
10-044-204 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 (0-3-0) 10-064-209 หลักชีววิทยา 3 (3-0-6) 
10-054-201 เคมีพื้นฐาน 3 (3-0-6) 10-064-210 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 (0-3-0) 
10-054-202 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 (0-3-0) 11-014-120 กิจกรรมพลศึกษา 1 (0-2-1) 
11-034-101 การใช้ภาษาไทย 3 (2-2-5) 11-034-109 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5) 
11-034-108 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5) xx-xxx-xxx วิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 3 (x-y-z) 

รวม 20 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที ่ ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
10-044-223 กลศาสตร์คลาสสิก 3 (3-0-6) 10-044-212 อะตอมมิคและนิวเคลียร์ฟิสกิส ์ 3 (3-0-6) 
10-044-226 อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6) 10-044-224 แม่เหล็กไฟฟูา 3 (3-0-6) 
10-154-229 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นกลาง 2 (0-4-2) 10-034-203 สถิติ 3 (3-0-6) 
10-044-222 คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 3 (3-0-6) 10-154-107 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับ

นักวิทยาศาสตร์ 
3 (3-0-6) 

11-034-104 การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน 3 (2-2-5) xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี 3 (x-y-z) 
xx-xxx-xxx วิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 3 (x-y-z) xx-xxx-xxx วิชาเลือก รวม 3 (x-y-z) 

รวม 17 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที ่ ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
10-044-230 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 2 (0-4-2) 10-154-110 เตรียมสหกิจศึกษาส าหรับนักฟิสิกส์ 3 (2-2-5) 
10-044-214 การเขียนแบบทางวิทยาศาสตร์ 3 (2-2-5) 10-154-104 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 3 (2-2-5) 
10-044-225 กลศาสตร์ควอนตัม 3 (3-0-6) 10-144-204 สัมมนาทางฟิสิกส ์ 1 (0-2-1) 
10-044-227 คลื่นและทัศนศาสตร์ 3 (3-0-6) xx-xxx-xxx วิชาเลือก  รวม 3 (x-y-z) 
10-044-232 หลักฟิสิกส์ของเครื่องมือ 3 (3-0-6) xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี 3 (x-y-z) 
10-044-310 ฟิสิกส์ยุคใหม ่ 3 (3-0-6)    

รวม 17 หน่วยกิต รวม 13 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที ่ ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
10-154-106 ทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับ

นักวิทยาศาสตร์ 
1 (1-0-2) 10-154-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 (0-0-3) 

xx-xxx-xxx วิชาเลือก  รวม 9 (x-y-z) 10-154-108 สหกิจศึกษา1 6(0-30-0) 
รวม 10 หน่วยกิต รวม 7 หน่วยกิต 
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แผนสหกิจศึกษา 2 ภาคการศึกษา (สหกิจปี 4 ภาคการศกึษาที่ 1 และ 2) 
ชั้นปีที ่ ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
10-024-xxx คอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาเว็บไซด์ 3 (2-2-5) 10-034-206 คณิตศาสตร์ 2 3 (3-0-6) 
10-034-205 คณิตศาสตร์ 1 3 (3-0-6) 10-044-205 ฟิสิกส์ 2 3 (3-0-6) 
10-044-203 ฟิสิกส์ 1 3 (3-0-6) 10-044-206 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 (0-3-0) 
10-044-204 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 (0-3-0) 10-064-209 หลักชีววิทยา 3 (3-0-6) 
10-054-201 เคมีพื้นฐาน 3 (3-0-6) 10-064-210 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 (0-3-0) 
10-054-202 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 (0-3-0) 11-014-120 กิจกรรมพลศึกษา 1 (0-2-1) 
11-034-101 การใช้ภาษาไทย 3 (2-2-5) 11-034-109 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5) 
11-034-108 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5) xx-xxx-xxx วิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 3 (x-y-z) 

รวม 20 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที ่ ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
10-044-223 กลศาสตร์คลาสสิก 3 (3-0-6) 10-044-212 อะตอมมิคและนิวเคลียร์ฟิสกิส ์ 3 (3-0-6) 
10-044-226 อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6) 10-044-224 แม่เหล็กไฟฟูา 3 (3-0-6) 
10-154-229 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นกลาง 2 (0-4-2) 10-034-203 สถิติ 3 (3-0-6) 
10-044-222 คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 3 (3-0-6) 10-154-107 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับ

นักวิทยาศาสตร์ 
3 (3-0-6) 

11-034-104 การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน 3 (2-2-5) xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี 3 (x-y-z) 
xx-xxx-xxx วิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 3 (x-y-z) xx-xxx-xxx วิชาเลือก รวม 3 (x-y-z) 

รวม 17 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที ่ ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

 3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
10-044-230 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 2 (0-4-2) 10-154-110 เตรียมสหกิจศึกษาส าหรับนักฟิสิกส์ 3 (2-2-5) 
10-044-214 การเขียนแบบทางวิทยาศาสตร์ 3 (2-2-5) 10-154-104 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 3 (2-2-5) 
10-044-225 กลศาสตร์ควอนตัม 3 (3-0-6) 10-144-204 สัมมนาทางฟิสิกส ์ 1 (0-2-1) 
10-044-227 คลื่นและทัศนศาสตร์ 3 (3-0-6) xx-xxx-xxx วิชาเลือก รวม 6 (x-y-z) 
10-044-232 หลักฟิสิกส์ของเครื่องมือ 3 (3-0-6) xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี 3 (x-y-z) 
10-154-106 ทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับ

นักวิทยาศาสตร์ 
1 (1-0-2)    

10-044-310 ฟิสิกส์ยุคใหม ่ 3 (3-0-6)    

รวม 18 หน่วยกิต รวม 16 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที ่ ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
10-154-108 สหกิจศึกษา1 6(0-30-0) 10-154-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 (0-0-3) 

   10-154-109 สหกิจศึกษา2 6(0-30-0) 
รวม 6 หน่วยกิต รวม 7 หน่วยกิต 
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3.1.6  ค าอธิบายรายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30   หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาภาษา      15   หน่วยกิต 

11-034-101 การใช้ภาษาไทย 3 (2-2-5) 

 (Thai Usage)  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม หลักการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน เน้นฝึกปฏิบัติเพื่อ
การน าไปใช้ 
The use of correct and appropriate Thai language, and principles of speaking, listening, 
reading and writing that emphasize on the practice for application. 

 
11-034-104 การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน 3 (2-2-5) 

 (Malay in Daily Life)  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
การใช้ภาษามลายูกลางอย่างถูกต้องเหมาะสม  หลักการพูด การฟัง  การอ่าน และการเขียน เน้นฝึก
ปฏิบัติเพื่อการน าไปใช้ 
The use of correct and appropriate Malay language, and principles of speaking, 
listening, reading and writing that emphasize on the practice for application. 

 
11-034-108 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5) 

 (English Reading and Writing)  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
หลักการและทักษะการอ่าน เพ่ิมพูนค าศัพท์ เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจากบริบทของบทอ่านที่
หลากหลาย พัฒนาทักษะการเขียนระดับข้อความสั้น ๆ 

The principles and skills of reading, learn new vocabularies and learn language and 
culture from different sources of printed media.  Writing skill development with short 
paragraph writing. 

 
11-034-109 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5) 

 (English Listening and Speaking)  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
หลักการและทักษะการฟังและการพูดในหัวข้อที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การฟังเพ่ือจับใจความส าคัญและ
รายละเอียด พัฒนาไวยากรณ์และส านวนภาษาท่ีจ าเป็นส าหรับการสื่อสาร 

The principles and skills of listening and speaking for daily-life communication, focusing 
on fluency and listening comprehension. Grammar and expressions for communication. 
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10-154-104 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 3 (2-2-5) 

 (English for Science)  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียนข้อความและบทความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทางวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ คู่มือ
การใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการใช้บทความ
อ้างอิงเชิงวิชาการในสาขาวิชา ฝึกเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบงานวิชาการ เช่น รายงาน บทคัดย่อ เน้น
การเรียนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง เพ่ือน ามาใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ และเตรียมศึกษาต่อใน
ระดับสูงต่อไป 

Practice listening, speaking, reading, writing text and English articles for academic 
science in various fields. Using equipment In order to be used in work efficiently 
Practice using academic reference articles in the program. Practice writing English in 
academic forms such as abstract reports, focusing on learning by using simulations. To 
be used for quality work and preparing for further studies at a higher level. 

 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพลศึกษา 8 หน่วยกิต 

11-014-120 กิจกรรมพลศึกษา 1 (0-2-1) 

 (Physical Education Activity)  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
ความรู้เบื้องต้น และทักษะในกีฬาท้องถิ่นและกีฬาสากล 

Basic knowledge and skills of local and global sport. 
 
10-154-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 (0-0-3) 

 (Extracurricular activities)   
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
การท ากิจกรรมที่เน้นการบ าเพ็ญประโยชน์ เช่น การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม การสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

Doing activities that focus on service such as social service establishing morality and 
ethics under the guidance of an advisor. 

 
และให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จ านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชา
ต่อไปนี้ 

 
11-014-116 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) 

 (Man and Environment)   
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน สาเหตุ 
ผลกระทบ และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การสร้างจริยธรรมและจิตส านึกทางสิ่งแวดล้อม 

The relationship between man and the environment, ecosystem, environmental 
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problems and global warming. Environmental problems; cause, effects and solving 
methods. Building of environmental awareness and participation in sustainable 
environmental management. 

 
11-014-122 ความงดงามแห่งชีวิต 3 (3-0-6) 

 (Beautiful of Life)  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและความงามท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม เน้นที่
การรับรู้คุณค่า การสัมผัสความงามและการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์ รับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับ
คุณค่าและความงามในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการด ารงชีวิตมนุษย์ เช่น ชีวิตกับความงามในด้านศิลปะ 
ดนตรี วรรณกรรม รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบ ๆ ตัวมนุษย์ 
The relationship between man and aesthetics amidst the diversity of culture. It is 
concerned with the perception, appreciation and expression of humans on aesthetics 
and value. Understanding and learning about the beauty of life, artwork, music and 
literature, as well as the cultural and natural environments. 

 
11-024-112 ทักษะการคิด 3 (2-2-5) 

 (Thinking Skills)   
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
ความส าคัญของการคิดอย่างเป็นระบบ  การใช้ปัญญาหาเหตุผลเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหา การริเริ่ม
แนวคิดใหม่ที่เป็นสัมมาทิฐิในระดับบุคคลและสถาบัน  ฝึกปฏิบัติวิธีคิด  สร้างกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิจารณญาณ  คิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจ 

The importance of organized thinking and the use of wisdom for the purpose of 
preventing and solving problems, initiating new ideas of individual and  institutional 
right views, practicing thinking skills, and organizing activities in order to develop the 
ability of critical, analytical, creative and decision-making thinking. 

 
 

3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   7  หน่วยกิต 
 

10-154-106 ทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับนักวิทยาศาสตร์ 1 (1-0-2) 

 (Intellectual Property for Scientist)  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
ความหมาย ความส าคัญ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในด้านต่างๆ 
เช่น ทรัพย์สินทางวิทยาศาสตร์ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ขั้นตอนและกระบวนการในการขอลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 
การเขียนรายละเอียดการประดิษฐ์ค าขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการโอนสิทธิเป็นของ
มหาวิทยาลัย การคุ้มครองลิขสิทธิ์เกี่ยวกับงานจัดเก็บในรูปของดิจิทัลและหลักการใช้งานโดยธรรม 

Meaning, significance, and intellectual property law. The management of intellectual 
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property in various areas such as scientific property, copyright, patents, procedures and 
procedures for requesting patent rights. The writing details of invention, patent 
application, petty patent and assignment of rights belong to the university. Digital 
copyright protection and fair use principles. 

 
10-154-107 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักวิทยาศาสตร์ 3 (3-0-6) 

 (The Philosophy of Sufficiency Economy for Scientist)  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
แนวคิด ความหมายและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจในอดีตของ
สังคมไทย  การน าวิทยาศาสตร์เพ่ือชุมชนและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์  การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือสร้างเสริมความรู้ใน
การท ามาหากิน โดยน าภูมิปัญญาที่ได้รับสืบทอดกันมาในท้องถิ่นน ามาประยุกต์ใช้ รวมไปถึงกรณีศึกษา
ที่เก่ียวข้อง และกรณีศึกษาตามโครงการพระราชด าริ 
Concepts, meanings, and the philosophy of sufficiency economy. Past economic 
approaches for Thai society. The application of science for communities and the 
concept of the sufficiency economy philosophy in economic development in order to 
keep up with the globalization era. Choosing the suitable technology In order to 
enhance knowledge in making a living by applying local wisdom that has been passed 
down Including relevant case studies, and the case study under the Royal Project. 

 
10-024-105 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน 3 (2-2-5) 

 (Computer in Daily Life)   
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม  ความหมาย  ความเป็นมา และ
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ หลักการท างานทั่วไป อุปกรณ์และสื่อบันทึกข้อมูล การแทนข้อมูลและ
การจัดการข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จริยธรรม 
อาชญากรรม และความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน และศึกษาการใช้ซอฟแวร์
ส าเร็จรูปส าหรับประยุกต์ใช้งานที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา 
 

The computer technology that has an influence and affects life and society, the 
meaning of computer, components of computer, basic operations, computer data 
representation and data management, computer network and internet, safety for daily 
use of computers and the use of package software for applications releated to the 
student's program. 
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10-024-207 คอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ 3 (2-2-5) 

 (Computer for Website Development)   
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
หลักการสร้างเว็บไซต์ โครงสร้างของเว็บไซต์ ลักษณะต่างๆ ของเว็บไซต์ การออกแบบและตกแต่งเว็บ
เพจ การใช้โปรแกรมการสร้างเว็บไซต์ และใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการสร้างสังคมออนไลน์อย่าง
สร้างสรรค์ พัฒนาทักษะกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ ในการพัฒนาและปรับปรุงหน้าเว็บเพจ 
โดยวิเคราะห์ เนื้อหา น าความรู้ และนวัตกรรมใหม่ มาบูรณาการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ และน าเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ออกสู่สาธารณะ อย่างมีจรรยาบรรณ 

The principles of creating a website. Website structure various website features 
webpage design and decoration. Using a website creation program and use the internet 
to create creative online communities and systematic skills development. In the 
development and improvement of web pages by analyzing content, bringing 
knowledge and new innovations to integrate use of information technology to solve 
problems happened to the website and presenting information on the website to the 
public ethically. 

 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า    84  หน่วยกิต 

    1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน   25   หน่วยกิต 
 

10-034-203 สถิติ 3 (3-0-6) 

 (Statistics)   
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ  ทฤษฎีความน่าจะเป็น  ตัวแปรสุ่ม  การแจกแจงตัวแปรสุ่ม  การประมาณ
ค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ การถดถอย  และสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

Basic knowledge of statistics, probability theory, random variables, distribution of 
random variables, estimation, hypothesis, regression analysis and correlation analysis of 
variance. 

 
10-034-205 คณิตศาสตร์ 1 3 (3-0-6) 

 (Mathematics I)   
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย กฎลูกโซ่ อนุพันธ์โดย
ปริยาย อนุพันธ์อันดับสูง  ทฤษฎีบทค่ามัชฌิม การประยุกต์ของอนุพันธ์ ผลต่างเชิงอนุพันธ์และการ
ประยุกต์ ปฏิยานุพันธ์ ปริพันธ์ไม่จ ากัดเขต เทคนิคของการหาปริพันธ์ ปริพันธ์จ ากัดเขต 
Limits and continuity of functions, derivatives of algebraic functions and transcendental 
functions, chain rules, implicit derivatives, high-level derivative, the mean value theorem, 
applications of derivatives, differential difference and the application of unlimited 
boundaries, techniques for integrating, area integrals. 
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10-034-206 คณิตศาสตร์ 2 3 (3-0-6) 

 (Mathematics II)   
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาบังคับก่อน 10-034-205  
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย กฎลูกโซ่ อนุพันธ์ย่อยอันดับสอง ผลต่าง
เชิงอนุพันธ์รวมและการประยุกต์ การประยุกต์ของอนุพันธ์ย่อยในการหาค่าสูงสุดและค่าต่ าสุดของ
ฟังก์ชันหลายตัวแปรแบบไม่มีเงื่อนไขบังคับและมีเงื่อนไขบังคับ พิกัดเชิงขั้วและการประยุกต์ในการหา
พ้ืนที่ ปริพันธ์หลายชั้น และการประยุกต์ 
Limits and continuity of functions of multiple variables, partial derivatives, chain rules, 
second derivative, combined differential and differential applications, applications of 
partial derivatives in determining the maximum and minimum values of unconditional 
and conditional, polar coordinates and applications in surface area, multiple integrals 
and application. 

 
10-044-203 ฟิสิกส์ 1 3 (3-0-6) 

 (Physics I)   
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
การวัด เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ การคงตัวของโมเมนตัมและพลังงาน การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต 
การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของของไหล ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์ 
Measurement, vector, force and motion measurement, stability of momentum and 
energy, oscillating motion, motion of rigid objects, fluid mechanics, heat and 
thermodynamics. 
 

10-044-204 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 (0-3-0) 

 (Physics Laboratory I)   
 เงื่อนไขของรายวิชา : เรียนควบคู่ หรือ ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-203 
ปฏิบัติการทดลองซึ่งสอดคล้องกับการวัด เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ การคงตัวของโมเมนตัมและ
พลังงาน การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของของไหล ความร้อน
และเทอร์โมไดนามิกส์ 
Laboratory experiments which are consistent with the vector, force and motion 
measurements. Stability of momentum and energy, oscillating motion, motion of rigid 
objects, fluid mechanics, heat and thermodynamics. 

 
10-044-205 ฟิสิกส์ 2 3 (3-0-6) 

 (Physics II)   
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาบังคับก่อน 10-044-203 
อันตรกิริยาทางไฟฟูา อันตรกิริยาทางแม่เหล็ก สนามไฟฟูาสถิตและสนามแม่เหล็กสถิต สนามแม่เหล็ก
ไฟฟูาที่ขึ้นต่อเวลา การเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟูา ทัศนศาสตร์  ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น 
โครงสร้างอะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
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Electrical interaction, magnetic interaction, electrostatic field and static magnetic, time-
dependent electromagnetic field, wave motion, electromagnetic wave, optics, 
elementary quantum theory, atomic structure, nuclear physics.  

 
10-044-206 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 (0-3-0) 

 (Physics Laboratory II)  
 เงื่อนไขของรายวิชา : เรียนควบคู่ หรือ ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-205 
ปฏิบัติการทดลองซึ่งสอดคล้องกับอันตรกิริยาทางไฟฟูา อันตรกิริยาทางแม่เหล็ก สนามไฟฟูาสถิตและ
สนามแม่เหล็กสถิต สนามแม่เหล็กไฟฟูาที่ขึ้นต่อเวลา การเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟูา ทัศน
ศาสตร์ ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น โครงสร้างอะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
Conducting experiments in accordance with the electrical interaction, magnetic 
interaction, electrostatic field and static magnetic field, time-dependent 
electromagnetic field, wave motion, electromagnetic wave, optics, elementary 
quantum theory, atomic structure, nuclear physics. 

 
10-054-201 เคมีพื้นฐาน 3 (3-0-6) 

 (Fundamental Chemistry)  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ  ปริมาณสัมพันธ์  ธาตุเรพรีเซนเททีฟ  และธาตุแทรนซิชัน   พันธะเคมี 
สสารและสถานะของสสาร  สารละลาย  อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก 
เคมีไฟฟูา 
 
Atomic structure, periodic table, relative quantities presentive element and transition 
elements, chemical bonding, matter and status of matter, solution, thermodynamics, 
kinetics, chemical equilibrium, ionic equilibrium chemistry, electrical chemistry. 

 
10-054-202 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 (0-3-0) 

 (Fundamental Chemistry Laboratory)  
 เงื่อนไขของรายวิชา : เรียนควบคู่ หรือ ผ่านการเรียนรายวิชา 10-054-201 
เครื่องตวงและความแม่น การหาค่าความเป็นกรด-เบส ของสารละลาย การไทเทรต เทอร์โมเคมี สมบัติ
ของสารละลาย เคมีไฟฟูา เทคนิคและทฤษฎีเบื้องต้นของการวิเคราะห์กึ่งจุลภาค โครงผลึกของโลหะ
และสารประกอบ 
Measuring and Accuracy, Acid-base determination, Titration, Thermochemistry, Solution 
properties, Electrochemistry, Techniques and basic theories of semi-micro analysis. 
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10-064-209 หลักชีววิทยา 3 (3-0-6) 
 (Principles of Biology)   
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ์ การเติบโต ระบบในสิ่งมีชีวิต การจ าแนก
สิ่งมีชีวิต ก าเนิดชีวิต วิวัฒนาการ พันธุกรรม สิ่งมีชีวิตและสภาวะแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
Chemical compounds in living cells, tissues, reproduction, growth, system in living 
organisms Classification of living things, origin of life, evolution of genes, organisms and 
their environment Environmental protection. 
 

10-064-210 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 (0-3-0) 
 (Principles of Biology Laboratory)  
 เงื่อนไขของรายวิชา : เรียนควบคู่ หรือ ผ่านการเรียนรายวิชา 10-064-209 
ปฏิบัติการทดลองซึ่งสอดคล้องกับสารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ์ การ
เติบโต ระบบในสิ่งมีชีวิต การจ าแนกสิ่งมีชีวิต ก าเนิดชีวิต วิวัฒนาการ พันธุกรรม สิ่งมีชีวิตและสภาวะ
แวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

Laboratory experiments in accordance with the chemical compounds in living cells, 
tissues, reproduction, growth, system in living organisms. Classification of living things, 
origin of life, evolution of genes, organisms and their environment. Environmental 
protection. 

2) กลุ่มวิชาบังคับ     34  หน่วยกิต 
 

10-044-212 อะตอมมิคและนิวเคลียร์ฟิสิกส์ 3 (3-0-6) 
 (Atomic and Nuclear Physics)   
 เงื่อนไขของรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-205 
นิวเคลียร์อะตอม กัมมันตภาพรังสี การตรวจรังสี พลังงานนิวเคลียร์ ฟีชชัน ฟิวส์ชัน เครื่องเร่งอนุภาค
และอนุภาคมูลฐาน 

Nuclear atoms, radioactivity, detection of radiation, nuclear power, fission, fusion, 
particle accelerator and elementary particles.  

 
10-044-214 การเขียนแบบทางวิทยาศาสตร์ 3 (2-2-5) 
 (Scientific Drawing)   
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
อุปกรณ์พ้ืนฐานในการเขียนแบบ เส้น การสร้างรูปเรขาคณิต ภาพสเก็ต ภาพตัดและรูปหน้าตัด การก าหนด
ขนาดและมาตราส่วน การเขียนแบบ อุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปในการเขียนแบบ  พร้อมทั้งปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา 

Basic equipment for drawing, creating geometry, sketches, cross-sections, cross-sections 
size determination and scale, drawing of scientific equipment and using computer 
programs for drawing.  
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10-044-222 คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 3 (3-0-6) 
 (Mathematics for Physicists)  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา 10-034-209 
จ านวนเชิงซ้อน ทฤษฎีบทเดอมัวฟวร์ อนุพันธ์ย่อย อนุพันธ์ของอินทิกรัล อนุพันธ์รวม กฎลูกโซ่ การกระจาย
แบบเทย์เลอร์ แคลคูลัสของการแปรผันขั้นแนะน า ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด ตัวคูณลากรองจ์ แคลคูลัสของการแปร
ผัน ปริพันธ์หลายชั้น พิกัดโค้งตั้งฉากกัน แคลคูลัสของเวกเตอร์ อินทิกรัลเชิงเส้น อินทิกรัลเชิงพ้ืนผิว ทฤษฎีได
เวอร์เจนซ์ ทฤษฎีของสโตกส์ 
Complex number, De Moore's theorem, partial derivatives, integrals, integral derivatives, chain 
rule, Taylor distribution,  calculus of variations, maximum value, minimum value, Lagrangian 
factor, multiple integrals, the coordinates, vector calculus, linear integral, surface integral, 
divergence theory, theory of stokes.  

 

10-044-223 กลศาสตร์คลาสสิก 3 (3-0-6) 
 (Classical Mechanics)  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-203 
กลศาสตร์นิวตัน  การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก  การสั่นพ้อง  การแกว่งกวัดแบบควบคู่ แรงสู่ศูนย์กลาง 
กฎของเคปเลอร์ การเปลี่ยนวงโคจร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง เทนเซอร์อิเนอร์เชีย แกนอิเนอร์เชีย
หลัก กลศาสตร์ในกรอบอ้างอิงที่มีความเร่ง ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ แคลคูลัสของการแปรผัน 
กลศาสตร์ลากรองจ์ขั้นแนะน า 

Newton mechanics, harmonic motion, resonance, oscillation, centripetal force, Kepler 
rules, orbital, motion of rigid objects, tensor energy, mechanics in an accelerated 
reference frame, special relativity, calculus of variation, Lagrange Mechanics.  

 
10-044-224 แม่เหล็กไฟฟ้า 3 (3-0-6) 
 (Electromagnetism)  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-205 
สนามไฟฟูา กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟูา ความจุไฟฟูาและไดอิเล็กตริก กระแสและความต้านทาน 
วงจรไฟฟูากระแสตรง สนามแม่เหล็ก แหล่งก าเนิดสนามแม่เหล็ก กฎของฟาราเดย์ ความเหนี่ยวน า 
วงจรไฟฟูากระแสสลับ 

Electric field, Gauss law, electric potential, electric capacity and dielectric, current and 
resistance, direct current circuit, magnetic field, source magnetic field, Faraday rules, 
inductance, alternating current circuit. 
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10-044-225 กลศาสตร์ควอนตัม 3 (3-0-6) 
 (Quantum Mechanics)  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-205 
ความคิดพ้ืนฐานของกลศาสตร์ควอนตัม สัญลักษณ์ของดิแรก สัจพจน์ของกลศาสตร์ควอนตัม ตัว
ด าเนินการแบบเฮอมิตเตียน สมการชเรอดิงเงอร์ อนุภาคในบ่อ ตัวด าเนินการโมเมนตัมเชิงมุม ตัวแกว่ง
กวัดแบบฮาร์มอนิก  

Basic of quantum mechanics, symbol of the first the axiom of quantum mechanics, 
hermitian operator, Schrödinger equation, particles in angular, momentum operator, 
harmonic oscillator. 

 
10-044-226 อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6) 
 (Thermodynamics)  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-203 
ระบบทางอุณหพลศาสตร์ อุณหภูมิ ความร้อน งาน พลังงานภายใน เอนโทรปี เอนทาลปี กฎของอุณ
หพลศาสตร์ การแปลงเฟส  
Thermodynamic systems, heat, temperature, work, internal energy, entropy, enthalpy, 
laws of thermodynamics, phase conversion.  

 
10-044-227 คลื่นและทัศนศาสตร์ 3 (3-0-6) 
 (Wave and Optics)  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-205 
การสั่นอิสระ การสั่นแบบมีการหน่วงและการกระตุ้น คลื่นเคลื่อนที่ การรวมกันของคลื่น  ธรรมชาติของ
แสง สมการคลื่น คลื่นฮาร์มอนิก คลื่นระนาบ คลื่นทรงกลม กฎพ้ืนฐานของทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟูา        
โฟตอนและแสง การซ้อนทับของคลื่น การแทรกสอด การเลี้ยวเบน โพลาไรเซซัน และการกระจายแสง  
Free vibration, damping and stimulation vibrations, move wave, combination of waves, 
nature of light, wave equations, harmonic waves, plane waves, spherical waves, basic 
laws of electromagnetic, photon, light, wave overlays, interference, diffraction, 
polarization and light distribution.  

 
10-044-229 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นกลาง 2 (0-4-2) 
 (Intermediate Physics Laboratory)  
 เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-206 
การทดลองเก่ียวกับแม่เหล็กไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์ ทัศนศาสตร์ กลศาสตร์คลาสสิก และฟิสิกส์ยุคใหม่  
Experiments on electromagnetism electronics optics classical mechanics and modern 
physics. 
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10-044-230 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 2 (0-4-2) 
 (Advanced Physics Laboratory)  
 เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-229 
การทดลองเก่ียวกับหัวข้อทางฟิสิกส์ขั้นสูง เช่น แสง กลศาสตร์ควอนตัม กลศาสตร์เชิงสถิติ ฟิสิกส์
นิวเคลียร์ และวัสดุศาสตร์  
Experiments with advanced physics topics such as light, quantum mechanics Statistical 
mechanics Nuclear physics and materials science. 
10-044-232 หลักฟิสิกส์ของเครื่องมือ 3 (3-0-6) 
 (Physics Instrumentation and Control)  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
หลักฟิสิกส์ของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เครื่องมือวัดโดยหลักการดูดกลืนแสง เครื่องมือวัดโดย
หลักการเหนี่ยวน าสนามแม่เหล็ก เครื่องมือวัดโดยหลักการรังสีเอกซ์ และอ่ืน ๆ  
Principles of electron microscopy, optical absorption instrument, magnetic instrument, 
X-ray instrument, and others. 

 
10-044-310 ฟิสิกส์ยุคใหม่ 3 (3-0-6) 
 (Modern Physics)  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-203 
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค โครงสร้างอะตอม กลศาสตร์ควอนตัม ทฤษฎี
ควอนตัมของ อะตอมไฮโดรเจน อะตอมที่มีหลายอิเล็กตรอน โมเลกุล ฟิสิกส์ของของแข็ง ฟิสิกส์
นิวเคลียร์และอนุภาคมูลฐาน  
Special relativity, wave-particle duality, atomic structure, quantum mechanics, 
quantum theory of hydrogen atom, many-electron atoms, molecules, solid state 
physics, nuclear physics and elementary particles. 

 
3) กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    25  หน่วยกิต 
 

10-134-205 การฝึกงาน 3 (0-0-9) 
 (Job Training)  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา 
ดูงานและฝึกงานพิเศษในห้องปฏิบัติการวิจัย โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐหรือเอกชน ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับวิชาฟิสิกส์เพ่ือให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ ทักษะ ฝึกหัดการประยุกต์ใช้วิชาฟิสิกส์ 
ตลอดจนการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน จะต้องใช้เวลาในภาคฤดูร้อนไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละไม่ต่ า
กว่า 25 ชั่วโมง  
Observe work and special internships in research laboratories of factory public or 
private agencies that is  related to physics, enable students, gain experience, practice 
skills, apply physics, working with others, must spend at least 6 weeks in the summer 
and at least 25 hours per week. 
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10-134-206 โครงงานทางฟิสิกส์ 3 (0-9-0) 
 (Project in Physics)  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา 

ฝึกท าวิจัยในสาขาฟิสิกส์ 
Research in physics. 

 
10-144-204 สัมมนาทางฟิสิกส์ 1 (0-2-1) 
 (Seminar in Physics)  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา 

ฝึกทักษะในการพูด การฟัง และการน าเสนอบทความทางฟิสิกส์ 
Speaking, listening and presentation skills in physics. 

 
10-154-108 สหกิจศึกษา1 6 (0-30-0) 
 (Cooperative Education I)  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา 

การท างานเชิงวิชาการ และ/หรือวิชาชีพเสมือนหนึ่งเป็นภาระงานเต็มเวลาใน  สถานประกอบการ หรือ
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่ เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นเวลาหนึ่งภาคเรียนสหกิจศึกษา 

Academic work and / or professions as a full-time work in establishment or 
government or private agencies that is related to science for one semester of 
cooperative education. 

 
10-154-109 สหกิจศึกษา2 6 (0-30-0) 
 (Cooperative Education II)  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ภาคการศึกษา 

การท างานเชิงวิชาการ และ/หรือวิชาชีพเสมือนหนึ่งเป็นภาระงานเต็มเวลาใน  สถานประกอบการ หรือ
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่ เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นเวลาหนึ่งภาคเรียนสหกิจศึกษา 

Academic work and / or professions as a full-time work in establishment or 
government or private agencies that is related to science for one semester of 
cooperative education. 
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10-154-110 เตรียมสหกิจศึกษาส าหรับนักฟิสิกส์ 3 (2-2-5) 
 (Cooperative Education Preparation for Physicist)  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

หลักการ แนวคิด กระบวนการและระเบียบข้อปฏิบัติ เทคนิคในการสมัครเข้าสถานประกอบการ 
ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของ
สาขาวิชา ประกอบด้วย การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร มนุษย
สัมพันธ์ การท างานเป็นทีม และระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ วิธีการเขียนรายงาน 
และเทคนิคการน าเสนอผลงานทางวิชาการ การฝึกความช านาญในการใช้เครื่องมือทางฟิสิกส์ การ
วิเคราะห์ข้อมูลในทางฟิสิกส์ 
Principles, concepts, processes and regulations techniques for applying to 
establishments, basic knowledge in working in the workplace. Self-development 
according to the professional standards of the program consists of personality 
development, English, information technology, communication, human relations. 
teamwork and the quality management system in the workplace, how to write a report 
and technical presentation techniques. Practice in using physics tools and data 
analysis. 

 
10-044-213 อิเล็กทรอนิกส์ 2 (1-3-0) 
 (Electronics)  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-205 
ฉนวน ตัวน า สารกึ่งตัวน า ไดโอด ทรานซิสเตอร์ การวิเคราะห์วงจร โอเปอร์เรชันนอลแอมปลิไฟเออร์ 
ดิจิทัลลอจิก วงจรคอมบิเนตอเรียล วงจรซีเควลเชียล และ วงจรดิจิทัลอินติเกรทเซอร์กิต พร้อมทั้ง
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา 

Non-conductor, conductor, semiconductor, diode, transistor, circuit analysis, 
operational amplifiers, digital logic, integrated circuits, sequential circuits and integrated 
digital circuits. 

 
10-154-105 ทักษะการน าเสนองานทางวิทยาศาสตร์  3 (2-2-5) 
 (Science Oral Presentation Skills)  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

เสริมความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของการน าเสนองานด้านวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้สื่อ
ประกอบอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมินตนเองและเพ่ือนร่วมชั้นเพ่ือประโยชน์
ในการพัฒนาการน าเสนองานของตน 

Enhance knowledge about the components of effective science presentations. The use 
of composite media appropriately and efficiently Including self-assessments and 
classmates for the benefit of developing their presentations. 
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10-044-228 ฟิสิกส์ส าหรับเทคโนโลยีสีเขียว  3 (3-0-6) 
 (Physics for Green Technology)  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

แนวคิดทางฟิสิกส์ในการบริหารจัดการ และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการ การใช้และลดพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการสร้างขยะ 
รวมถึงการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ใหม่ 
Management concepts in physics, environmentally friendly technology, increased 
management efficiency, reducing energy, reduce greenhouse gas emissions, reduce 
waste generation, reuse of electronic waste. 

 
10-034-209 สมการเชิงอนุพันธ์ 3 (3-0-6) 
 (Differential Equations)  
 เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา 10-034-206 

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสองและอันดับ n สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นซึ่งมี
สัมประสิทธิ์ เป็นค่าคงตัวและเป็นตัวแปร ระเบียบวิธีเทียบสัมประสิทธิ์ ระเบียบวิธีการแปรตัว
พารามิเตอร์ ระเบียบวิธีการใช้ตัวด าเนินการ ระเบียบวิธีการใช้ผลการแปลงลาปลาซ ระเบียบวิธีการใช้
อนุกรม ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้น ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ผลการแปลงลาปลาซ
และการประยุกต์ ปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 

First order differential equations n-second and nth-order differential equations. 
Ordinary differential equations with constant coefficients,  method of undetermined 
coefficient,  method of variation of parameters operator, method of Laplace transforms 
series method, solutions of nonlinear equations,  system of linear differential equations 
Laplace transforms and applications, boundary value problems Introduction to partial 
differential equations.. 
 
10-044-207 ฟิสิกส์ของวัสดุ 1 3 (3-0-6) 
 (Material Physics I)  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-205 

โครงสร้างและพันธะอะตอม ระบบและโครงสร้างผลึก ความบกพร่องของผลึก สารละลายของแข็งและ
การแพร่ในของแข็ง การน าพาอิเล็กตรอนในของแข็ง การผิดรูปของของแข็ง การกัดกร่อน 

Atomic structure and bonding, crystal systems and structures, crystal defects, solid 
solutions and diffusion in solids, the transport of electrons in a solid, deformation of 
solids, corrosion. 
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10-044-208 ฟิสิกส์ของวัสดุ 2 3 (3-0-6) 
 (Material Physics II)  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-207 

แผนภาพสมดุล วัสดุแม่เหล็ก สมบัติเชิงแสง วัสดุตัวน ายิ่งยวด วัสดุประกอบ เซรามิกส์ใหม่              
วัสดุพอลิเมอร ์

Magnetic material, balance diagram, optical properties, superconducting material, new 
ceramic composite materials, polymer material.  

 
10-044-209 ดาราศาสตร ์ 3 (3-0-6) 
 (Astronomy)  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ประวัติการศึกษาค้นคว้าทางดาราศาสตร์ท้องฟูาและแผนที่ดาว โลก ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์  ดาวเคราะห์
น้อย ดาวหาง และเทหวัตถุอ่ืน ๆ ในท้องฟูา ดวงอาทิตย์ ดาวฤกษ์ และลักษณะของดาวฤกษ์ ระบบของดาว
ฤกษ์ ทางช้างเผือก กาแลกซี่และเอกภพ เครื่องมือส าหรับการศึกษาค้นคว้าทางดาราศาสตร์ 
History of astronomy, sky and maps research, stars, earth, moon, planets, asteroids, comets 
and other celestial objects, sun, stars and their characteristics. Systems of stars, milky way, 
galaxies and tools astronomy. 

 
10-044-210 อุตุนิยมวิทยา 3 (3-0-6) 
 (Meteorology)  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

บรรยากาศ โครงสร้างของบรรยากาศ กาลอากาศ และองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยา ภูมิอากาศ และ
สภาพบังคับภูมิอากาศ ความมีเสถียรภาพของอากาศ แผนที่อากาศและการพยากรณ์อากาศ 

Climate, structure of the atmosphere, climate, and meteorological elements, air 
stability, weather maps and weather forecast. 

 
10-044-211 ฟิสิกส์เชิงค านวณ 3 (3-0-6) 
 (Computational Physics)  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-205 

การใช้ซอฟต์แวร์ และการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือแก้ปัญหาและอธิบาย ปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
ในทางฟิสิกส์ เช่น การเคลื่อนที่ใน 1 และ 2 มิติ  การสั่นโดยมีแรงต้าน และแรงกระตุ้น การสั่นของ
ระบบที่ไม่เป็นเชิงเส้น วงโคจรของดาวหาง ทางโคจรของยานอวกาศ ปรากฏการณ์การแพร่ทางฟิสิกส์ 
การแก้สมการคลื่น การแก้สมการลาปลาซ ปัวซง และ ชโรดิงเงอร์  โดยใช้วิธีการเชิงตัวเลข 

Using the software and computer program development to solve problems and 
explain various phenomena in physics such as motion in 1 and 2 dimensions, vibration 
with resistance and motivation, nonlinear system vibrations, Comet's orbit of 
spacecraft, phenomenon of physics diffusion, solving wave equations, solving Laplace 
Poisson and Schrodinger equations using numerical methods. 
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10-044-215 นาโนเทคโนโลยี 3 (3-0-6) 
 (Nanotechnology)  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ความหมายของนาโนเทคโนโลยี  นาโนในธรรมชาติ หลักการวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานส าหรับนาโน
เทคโนโลยี การสังเคราะห์และการขึ้นรูปนาโน เครื่องมือและการวิเคราะห์ทางด้านนาโนเทคโนโลยี วัสดุ
นาโน 

The meaning of nanotechnology, nano in nature, basic science principles for 
nanotechnology, nano synthesis, forming tools, analysis in nanotechnology, 
nanomaterials.  

 
10-044-233 ปฏิบัติการฟิสิกส์ของวัสดุ 1 (0-3-0) 
 (Material Physics Laboratory)  
 เงื่อนไขของรายวิชา : เรียนควบคู่หรือผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-207 

การสังเคราะห์วัสดุด้วยวิธีทางฟิสิกส์ การสังเคราะห์วัสดุด้วยวิธีทางเคมี การวิเคราะห์ลักษณะพ้ืนผิว 
การวิเคราะห์ขนาดอนุภาค การตรวจวัดสมบัติทางไฟฟูา การตรวจวัดสมบัติทางแม่เหล็ก การวิเคราะห์
สมบัติความเป็นผลึก 
Synthesis of materials using physical methods and chemical synthesis, surface 
characteristics analysis, particle size analysis, electrical property measurement, 
magnetic property measurement, analysis of crystalline properties. 

 
10-044-234 วัสดุฉลาดและเทคโนโลยีฟิล์มบาง 3 (2-2-5) 
 (Smart Materials and Thin Films Technology)  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-208 

ความหมายและสมบัติเบื้องต้นของวัสดุฉลาด พอลิเมอร์ฉลาด ผ้าฉลาด กระบวนการผลิตวัสดุฉลาด 
ทบทวนเทคโนโลยีของการเคลือบ วิธีการเคลือบและการประยุกต์ใช้ การเคลือบด้วยสารละลายเคมีแบบ
ใช้และไม่ใช้ไฟฟูา การเคลือบด้วยพอลิเมอร์ สารอินทรีย์ การเคลือบชั้นออกไซด์ การเคลือบด้วยไอ
สารเคมี การเคลือบด้วยไอสารเชิงกายภาพ การระเหยสารในสุญญากาศ การสปัตเตอร์ การวิเคราะห์หา
ลักษณะเฉพาะของฟิล์มบาง 
Basic definitions and properties of intelligent materials. Intelligent polymer, intelligent 
fabric, intelligent material manufacturing process, review of coating technology, Coating 
methods and application coating with an electric and non-electric, chemical solution, 
organic polymer coating, oxide layer coating, chemical vapour coating, physical vapour 
coating, vacuum evaporation, sputtering, characterisation of thin films. 
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10-044-235 การชี้ชัดลักษณะเฉพาะของวัสดุ 3 (2-2-5) 
 (Materials Characterization)  
 เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-207 

การหาโครงสร้าง สมบัติทางแสง การศึกษาวัสดุเชิงทฤษฎี สัณฐานวิทยาของพ้ืนผิว กล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดการส่องผ่าน และกล้องจุลทรรศน์ชนิดแรง
อะตอม 
Determination of structure, optical properties, surface morphology study, scanning 
electron microscope, transmission electron microscope, an atomic force microscope. 

 
10-044-236 วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ  3 (2-2-5) 
 (Materials Science and Engineering)  
 เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-207 

บทบาทของวัสดุศาสตร์ และวิศวกรรมวัสดุในอุตสาหกรรม การประยุกต์และการผลิตวัสดุวิศวกรรม 
สมบัติเชิงกลของโลหะ การเลื่อนจากต าแหน่งและกลไกกระชับความแข็ง ความล้มเหลว แผนภาพเฟส
และการแปลงเฟสในโลหะ กรรมวิธีทางความร้อนของโลหะและโลหะผสม เซรามิกส์และแก้ว พอลิเมอร์ 
กรรมวิธีการข้ึนรูปพอลิเมอร์ การกัดกร่อน 
The role of materials science and material engineering in the industry, application and 
production of engineering materials, mechanical properties of metals and mechanism 
to compact, hardness, failure, phase diagram and phase conversion in metals Thermal 
processes of metals and alloys Ceramics and glass polymerization, polymer forming 
process, corrosion. 

 
10-044-237 ฟิสิกส์ของพลังงานทดแทน 3 (2-2-5) 
 (Physics of Renewable Energy)  
 เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-205 

ที่มาของพลังงานทดแทน  เข้าใจหลักการเชิงฟิสิกส์ของวัสดุและอุปกรณ์พลังงานทดแทน แหล่งก าเนิด
พลังงานทดแทน เช่น แสงอาทิตย์ ลม คลื่นทะเล การไหลของน้ าและกระแสน้ า กระแสความร้อนและ
ความร้อนท่ีถูกกักเก็บ ชีวมวล เป็นต้น  เทคโนโลยีการส่งผ่านและกักเก็บพลังงาน 
Source of alternative energy, understand the physical principles of renewable energy 
materials and equipment, sources of alternative energy such as sunlight, wind, ocean 
waves, water flow and currents, heat and heat currents that are stored in biomass, etc. 
energy transmission and storage technology. 
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10-044-238 การเก็บเกี่ยวพลังงานและระบบเก็บสะสมพลังงาน 3 (3-0-6) 
 (Energy Harvesting and Energy Storage)  
 เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-205 

การวิเคราะห์ระบบพลังงานทดแทน วัสดุและระบบการเก็บเกี่ยวพลังงานรูปแบบต่างๆ เช่น ความร้อน 
ไฟฟูา แสงอาทิตย์ เป็นต้น ระบบเก็บสะสมพลังงาน 
Analysis of alternative energy systems, materials and energy harvesting systems in 
various forms such as heat, electricity, solar energy, etc. energy storage systems.  

 
10-044-239 ฟิสิกส์ส าหรับโลจิสติกส์ 3 (3-0-6) 
 (Physics for logistics)  
 เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-205 

ความหมาย ที่มา และหลักการเชิงฟิสิกส์ของโลจิสติกส์ การเปลี่ยนแปลงของอนุภาค ได้แก่ ความเร็ว 
ความเร่ง กฎของการเคลื่อนที่ แรง โมเมนตัมและการดล งานและพลังงาน ผลของวัตถุยืดหยุ่น โพรเจค
ไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเปลี่ยนแปลงของวัตถุแข็งเกร็ง ได้แก่ โมเมนต์ความเฉื่อยและรัศมีของ
การหมุนของวัตถุแข็งเกร็งต่างๆ การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง ที่เก่ียวข้องกับระบบโลจิสติกส์ 
Meaning, origin and principles of physical, physics of logistics, particle changes, 
including velocity, acceleration, laws of motion, force, momentum, and impulse work 
and energy, effect of elastic object, projectile, circular motion, the changes in rigid 
bodies include the moment of inertia and the radius of the rotation of the rigid bodies, 
motion of rigid objects related to logistics systems.  

 
10-044-240 ฟิสิกส์ส าหรับการสื่อสาร 3 (3-0-6) 
 (Physics for communication)  
 เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-205 

วิวัฒนาการของการสื่อสาร ระบบเครือข่าย หลักการเชิงฟิสิกส์ของการสื่อสารแบบอนาล็อกและแบบ
ดิจิทัล การสื่อสารโทรคมนาคม การสื่อสารผ่านใยแก้วน าแสง และการสื่อสารในอนาคต รวมทั้งการใช้
เครื่องมือสื่อสารมาอ านวยความสะดวกในทางฟิสิกส์ 
Evolution of communication, network system, physics principles of analog and digital 
communication, telecommunication, communication via fiber, optics and future 
communication, communication tools to facilitate the physics.  
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10-044-241 ฟิสิกส์ส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 3 (2-2-5) 
 (Physics for Product and Packaging Design)  
 เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-205 

ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบ กระบวนการออกแบบ การออกแบบ
โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม การศึกษาวิธีการทางคณิตศาสตร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างความแข็งแรงของถุง การออกแบบและ
วิเคราะห์โครงสร้างความแข็งแรงของกล่องกระดาษลูกฟูก การออกแบบและจัดเรียงบรรจุภัณฑ์ลงใน
กล่องกระดาษลูกฟูกและแท่นรองสินค้า การออกแบบโครงสร้างวัสดุกันกระแทก โดยใช้หลักการทาง
ฟิสิกส์ 
 
 
Product and packaging design, factors affecting the design process, designed with the 
environment,  study of mathematical methods and computer programs for product 
and packaging design, designing and analyzing the bag’s strength structure, design and 
analysis of the strength structure of corrugated boxes, design and arrange packaging 
into corrugated boxes and pallets shockproof material, structure design by using 
physics principles.  

 
10-044-242 ชีวฟิสิกส์ 3 (3-0-6) 
 (Biophysics)  
 เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-205 

โครงสร้างพื้นฐานของชีวโมเลกุล แรงภายใน และแรงระหว่างโมเลกุลที่ส าคัญของระบบชีวโมเลกุล เซลล์
และเยื่อหุ้มเซลล์ การแพร่และกลไกการเคลื่อนที่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ สมบัติทางไฟฟูาของเซลล์ อันตรกิริยา
ระหว่างแสงกับชีวโมเลกุล เทคนิคทางชีวฟิสิกส์ เชิงกล เชิงแสง เชิงไฟฟูา เชิงความร้อน เซนเซอร์
ชีวภาพ และหัวข้อที่อยู่ในความสนใจ 
The basic structure of biomolecules, internal forces and inter-molecular forces of the 
biomolecular system, cells and membranes diffusion and mechanism of movement 
through cell membranes, electrical properties of cells Interaction between light and 
molecular biology, biophysical techniques in mechanical, optical, electrical, thermal, 
biological sensors and topics of interest.  

 
10-044-243 ไบโอเซนเซอร์ 3 (3-0-6) 
 (Biosensors)  
 เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-205 

เทคนิคทางไบโอเซนเซอร์ ส่วนชีวภาพ การตรึงวัสดุชีวภาพ ทรานสดิวเซอร์ และการประยุกต์ใช้ 
Biosensor techniques, biological parts, fixation of biological materials, transducer and 
application.  
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10-044-244 การน าพาผ่านเยื่อและเทคโนโลยี 3 (3-0-6) 
 (Membrane Transport and Technology)  
 เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-205 

บทน าและความเป็นมา ชนิดของเยื่อสังเคราะห์ หลักการและทฤษฎีการแยกด้วยเยื่อสังเคราะห์ ฟลักซ์
และผลของการแยก เยื่อนิวเคลียร์พอร์ การผลิตและการขึ้นรูปเยื่อ การแยกก๊าซและไอ เยื่อแลกเปลี่ยน
ประจุและการแยกด้วยไฟฟูา ปรากฏการณ์การอุดตัน การประยุกต์ด้านต่างๆ เช่น การผลิตน้ าบริสุทธิ์
ระดับอัลตรา การบ าบัดน้ าเสีย การก าจัดเกลือ เทคโนโลยีอาหาร 
Introduction and history types of synthetic membranes, principles and theory of 
separation with synthetic membranes, flux and the effect of separation , nuclear 
membrane, production and forming of membranes , gas and steam separation, ion 
exchange membranes and electrical separation, occurrence of obstruction various 
applications such as ultra-pure water, production waste water treatment, salt removal 
food technology.  

 
10-044-245 ฟิสิกส์ประยุกต์ส าหรับเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  3 (3-0-6) 
 (Physics Application for Post-harvest Technology)  
 เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-205 

พ้ืนฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ กลศาสตร์ของไหล การถ่ายเทความร้อน และกลศาสตร์ของวัสดุ 
การศึกษาการจัดการเฉพาะหน่วยตลอดจนการแปรรูปวัสดุทางการเกษตร การปฎิบัติเชิงกล   การ
ควบคุมสภาพและการเก็บรักษาผลิตผลสดหลังการเก็บเกี่ยว การให้ความร้อน การให้ความเย็น การ
อบแห้ง การฉายรังสีและการเก็บรักษา แนวความคิด ในการออกแบบกระบวนการและอุปกรณ ์
Basic thermodynamics, fluid mechanics, heat transfer and mechanics of materials, unit 
management, agricultural material processing, mechanical operation, control of 
conditions and storage of fresh produce after harvest, heating cooling, drying, radiation 
and preservation of concepts in the design of processes and equipment.  

 
10-044-246 ฟิสิกส์นิวเคลียร์  3 (3-0-6) 
 (Nuclear  Physics)   
 เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-205 

นิวเคลียสของอะตอม เสถียรภาพของนิวเคลียส แรงนิวเคลียร์ ทฤษฎีการสลายให้รังสีอัลฟา รังสีบีตา
และรังสีแกมมาของนิวเคลียส กฎการสลายตัวของสารกัมตรังสี สมดุลของกัมตรังสี สารกัมมันตรังสีทั้งที่
มีในธรรมชาติและประดิษฐ์ขึ้น ตารางนิวไคล์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์เครื่องปฏิกรณ์
ปรมาณู เครื่องวัดรังสี ประโยชน์ โทษ และการปูองกันอันตรายจากรังสี 
Atomic nucleus stability of the nucleus, nuclear force, alpha radiation decay theory, 
beta and gamma rays of the nucleus, radiation decomposition rules, radiation balance, 
radioactive substances, both in nature and artificial, neutron tables, nuclear reactions, 
nuclear power, atomic reactor, radiation meter, benefits and harms and protection 
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from radiation hazards.  
 

10-044-247 เทคโนโลยีการฉายรังสีอาหาร 3 (3-0-6) 
 (Food Irradiation Technology)  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-212 

หลักการฉายรังสีอาหาร รังสีที่อนุญาตให้ใช้ฉายอาหารได้ตามประกาศกระทรวงสาธารณะสุขเครื่องผลิต
รังสี ข้อจ ากัดของเทคโนโลยีการฉายรังสีอาหาร ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
Principles of food irradiation, radiation allowed to be used for irradiation of food in 
accordance with the notification of the Ministry of Public Health, limitations of food 
radiation technology, safety for consumers.  

 
 

10-044-248 ฟิสิกส์ส าหรับเทคโนโลยีการท าแห้งอาหาร 3 (2-2-5) 
 (Physics for Food Dehydration Technology)  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-205 

ขอบข่ายของการท าแห้งโดยใช้หลักการทางฟิสิกส์ วิธีการท าแห้งแบบต่างๆ กลไกในการท าอาหารแห้ง 
การถ่ายโอนความร้อน เครื่องมือในการท าแห้งอาหาร เทคนิคการท าแห้งแบบใหม่ๆ การเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์อาหารอบแห้ง 
The scope of drying by physical principles, various drying methods, mechanisms for dry 
food, heat transfer, drying tools, new drying techniques, storage of dried food products.  

 
10-044-249 เทคโนโลยีการแช่เย็นและการแช่แข็งอาหาร 3 (2-2-5) 
 (Food Chilling and Freezing Technology)  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-205 

หลักการทางฟิสิกส์ของการท างานของระบบเครื่องท าความเย็น หลักการและวิธีการในการแช่เย็นและ
แช่เยือกแข็งอาหาร และผลิตผลการเกษตรการถ่ายโอนความร้อน ปัจจัยที่มีผลต่อขบวนการคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง การควบคุมคุณภาพของการแช่เย็นและการแช่เยือกแข็ง 
การเก็บรักษา 
Physics principles of operation of the chiller system, principles and methods of chilling 
and freezing food and agricultural products, heat transfer, factors affecting the quality 
process of products, quality control of chilling and freezing. 

 
10-044-250 หลักการทางเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ 3 (3-0-6) 
 (Principles of Packaging Technology and Materials)   
 เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-207 

วิวัฒนาการของการบรรจุและวัสดุบรรจุ บทบาทและหน้าที่ของการบรรจุ การผลิต หลักการและสมบัติ
ของวัสดุบรรจุที่ใช้ในอุตสาหกรรมและวัสดุชีวฐาน การตรวจสอบ การประยุกต์และการก าจัดวัสดุบรรจุ
และภาชนะบรรจุ 
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The evolution of packaging and packing materials, roles and functions of packaging, 
production, principles and properties of packing materials used in industry and 
biomaterials, inspection, application and disposal of packing materials and containers. 

 
10-044-251 มาตรวิทยา 3 (2-2-5) 
 (Metrology)  
 เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-205 

หลักมาตรวิทยา การวัด ความคลาดเคลื่อนและความไม่แน่นอนของการวัด การสอบกลับและการสอบ
เทียบ เครื่องมือวัดทางมาตรวิทยาต่างๆ มาตรวิทยาในระบบคุณภาพ 
Metrology, measurement and measurement uncertainty, traceability and calibration, 
various metrology instruments, metrology in quality systems.  
 
10-044-252 ไฟฟ้าชีวภาพ 3 (3-0-6) 
 (Bioelectricity)  
 เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-242 

ความต่างศักย์ไฟฟูาและกระแสไฟฟูาชีวภาพ ศักย์กิริยา ไวเบรติงโพรบ สนามไฟฟูาในเซลล์ 
Electric potential and current, biological potential, vibrating electric probe in the cell.  

 
10-044-253 ทรานสดิวเซอร์ 3 (3-0-6) 
 (Transducer)  
 เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-242 

ระบบการวัด เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ ลักษณะสมบัติของเครื่องมือวัด ทรานสดิวเซอร์ชนิดความจุ 
ความต้านทาน ความเหนี่ยวน า  การปรับสัญญาณ การส่งสัญญาณ ทรานสดิวเซอร์ส าหรับวัดปริมาณ 
ความดัน อุณหภูมิ อัตราการไหล ระดับ และความชื้น  
Sensor and transducer measurement system, characteristics and characteristics of 
measuring equipment, capacity, resistance, induction, transducer, modulation of 
transducer, signal for measuring quantity, pressure, temperature, flow rate, level and 
humidity.  

 
10-044-254 พลังงานนิวเคลียร์และสิ่งแวดล้อม 3 (2-2-5) 
 (Nuclear Energy and Environment)  
 เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-205 

แหล่งพลังงานนิวเคลียร์ ปฏิกิริยาแตกตัวแบบลูกโซ่ เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
อุบัติเหตุนิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสีตามธรรมชาติ การวัด และการประยุกต์ใช้รังสีในสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต การปูองกันอันตรายรังสีจากการรับรังสีโดยอาชีพ จากการตรวจทาง
การแพทย์ และประชาชนทั่วไป ความปลอดภัยในการขนส่งธาตุกัมมันตภาพรังสี การขจัดกาก
กัมมันตภาพรังสี การจัดการสถานการณ์การรับรังสีอย่างเรื้อรังและฉุกเฉิน 
Nuclear power source, chain reaction Nuclear, fuel nuclear reactor, nuclear accident, 
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natural radioactivity, measurement and application of radiation in the environment, the 
impact of radiation on living organisms, radiation protection form radiation work, 
medical detection and the general public, safety in the transport of radioactivity 
elements, radioactive waste, disposal chronic and emergency radiation management.  

 
10-044-255 สุขภาพทางรังสีเบื้องต้น 3 (2-2-5) 
 (Introduction to Radiological Health)  
 เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-205 

ปฏิกิริยากัมมันตรังสีกับสสาร หน่วยทางรังสี ผลของรังสีในทางชีววิทยา ข้อแนะนาในการปูองกันรังสี
อย่างปลอดภัย การปูองกันรังสีภายนอกร่างกาย การปูองกันรังสีภายในร่างกาย การจัดการกาก
กัมมันตภาพรังสี ฟิสิกส์สุขภาพเตาปฏิกรณ์ปรมาณู การค านวณค่าการวัดรังสีในการปูองกัน การทดลอง
หารอยด้วยรังสี ประยุกต์ใช้รังสีในการแพทย์และอุตสาหกรรม รังสีแบบไม่ไอออไนซ์ 
Radioactive reaction with matter, radiation unit, radiation effects in biology, advice on 
safe radiation protection, external radiation protection, radiation protection within the 
body, radioactive waste management, health-physics atomic reactor, calculation of 
radiation measurement values for protection, the experiment for finding marks with 
radiation, applied radiation in medicine and industry non-ionizing radiation.  

 
10-044-256 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและอาชีวอนามัย 3 (2-2-5) 
 (Industrial Hygiene and Occupational Health)  
 เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 

การปนเปื้อนของอากาศ มลภาวะทางเสียง และความร้อนสุดขั้วในสถานประกอบการ วิเคราะห์ผลของ
สิ่งแวดล้อมที่ท าให้เกิดความเครียดรวมทั้งสิ่งรบกวนประสิทธิภาพการท างานที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ
เฉียบพลันและเรื้อรัง เทคนิคการวัดและประเมินผล วิธีการควบคุม  
Air contamination, noise pollution and extreme heat in the establishment, analyzing 
the effects of stress-causing environments, including performance disturbances that 
cause acute and chronic health problems, measurement and evaluation techniques, 
control method. 

 
10-044-257 ความรู้พื้นฐานของฟิสิกส์เชิงชีววิทยา  3 (3-0-6) 
 (Fundamentals of Biological Physics)  
 เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
ปรากฏการณ์ทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับหลักการทางฟิสิกส์เช่น กรณีศึกษาการผ่านเข้าออกของไอออน
ในเซลล์  ความร่วมมือในการจับกัน  การส่งสัญญาณกระแสประสาท การดูดกลืนแสงของรงควัตถุ และ
ไฟฟูาชีวภาพ 
Biological phenomena related by physics principles, such as the study of the ingress of 
ions in cells, cooperation in catching, nerve signaling, absorption of pigment and bio-
electricity. 
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10-044-258 การตรวจวัดรังสีนิวเคลียร์ 3 (2-2-5) 
 (Nuclear Radiation Detection)  
 เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-246 
การวัดรังสีเบื้องต้น ทบทวนฟิสิกส์อะตอมและฟิสิกส์นิวเคลียร์ การสูญเสียพลังงานและการทะลุทะลวง ของ
รังสีในสสาร หัววัดบรรจุแก๊ส หัววัดซินทิลเลชัน หัววัดสารกึ่งตัวนา สเปกโทรสโกปีเบื้องต้น สเปกโทรสโกปี 
รังสีแกมมาและรังสีเอกซ์ สเปกโทรสโกปีอนุภาคมีประจุ การวัดและสเปกโทรสโกปีนิวตรอน 
Preliminary radiation measurement, review of atomic and nuclear physics energy loss and 
breakthrough of radiation in matter, gas filling probe, synthesis probe, semiconductor probe, 
basic spectroscopy, gamma ray and X-ray spectroscopy, charge particle spectroscopy, 
measurement and neutron spectroscopy. 

 
10-044-259 การประยุกต์ฟิสิกส์การแผ่รังสีในรังสีรักษา 3 (2-2-5) 
 (The Application of Radiation Physics in Radiation Therapy) 
 เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-246 
เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น เครื่องโคบอลท์ - 60 รังสีรักษาแบบ 3 มิติ การฉายรังสีแบบปรับความเข้ม รังสี
ศัลยกรรมและรังสีรักษาร่วมพิกัด การฉายรังสี 4 มิติแบบก าหนดตามเปูาหมายที่เคลื่อนไหว  รังสีรักษา
แบบฉายรังสีระยะใกล้ และเครื่องมือวัดรังสี  
Linear particle accelerator, cobalt - 60 radiotherapy ,3D, adjustable intensity radiation, 
radiotherapy and radiotherapy, coordinate 4-dimensional radiation with the target 
movement, radiation therapy and radiation measuring instruments. 

 
10-044-260 ฟิสิกส์การแพทย์ 3 (3-0-6) 
 (Medical Physics)  
 เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-205 

การประยุกต์ใช้ฟิสิกส์ เช่น กลศาสตร์ แสง เสียง ไฟฟูา สภาวะแม่เหล็ก และรังสีในทางการแพทย์ 
รวมทั้งการปูองกันรังสี และศึกษาเกี่ยวกับฟิสิกส์ของ ระบบอวัยวะต่าง ๆ เช่น ตา หู ปอด และหัวใจ 
หลักการทางฟิสิกส์ของอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจและรักษาโรค รังสีเอ็กซ์ อัลตราซาวด์ เลเซอร์ เอ็มอาร์
ไอ พีอีท ี
Application of physics such as mechanics, light, sound, electricity, magnetic conditions 
and radiation in medicine including radiation protection and study the physics of 
various organ systems, such as eyes, ears, lungs, and heart. Physics principles of devices 
used in the detection and treatment  X-rays, ultrasound, laser, MRI, PET. 
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10-044-261 ภาษาโปรแกรมส าหรับนักฟิสิกส์ 3 (2-2-5) 
 (Programming Language for Physicists)  
 เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 

หลักการเขียนและรูปแบบไวยากรณ์ของภาษาคอมพิวเตอร์ ฝึกการเขียนโปรแกรมและพัฒนาโปรแกรม
ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง 
Principles of writing and grammar forms of computer languages, practice coding and 
developing programs of the computer languages.  

 
10-044-262 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับนักฟิสิกส์ 3 (2-2-5) 
 (Computer-Assisted Instruction for Physicists)   
 เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 

การน าคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับการสร้างโปรแกรมหรือการน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาพัฒนาการ
เรียนการสอนทางฟิสิกส์ 
Computers to create programs or using ready-made programs to develop physics 
teaching and learning. 

 
10-044-263 การใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาทางฟิสิกส์ 3 (2-2-5) 
 (Computer Aided Solution of Physics Problems)  
 เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 

การศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บางโปรแกรมเพ่ือน ามาแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ 
The study of some computer programs to solve physics problems.  

 
10-044-264 ประเด็นฟิสิกส์ในกระแส 3 (3-0-6) 
 (Current Issues in Physics)  
 เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 

ประเด็นทางฟิสิกส์ที่ก าลังเป็นที่สนใจ หรือมีผลกระทบตอมนุษย สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอมในระดับทอง
ถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับโลก 
Physics issues that are currently interested or affecting on human and environment at 
the regional and global local.  

 
10-044-265 การสอนฟิสิกส์ 3 (3-0-6) 
 (Teaching Physics)  
 เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 

วิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์กายภาพและฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา 
การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนฟิสิกส์ การซ่อมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์การสอนฟิสิกส์ ข่าวและ        
การเคลื่อนไหวใหม่ ๆ ทางฟิสิกส์และเทคโนโลยี แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรฟิสิกส์ 
Analysing curriculum and general science textbooks, physical sciences and physics at 
high-school level, production of media and teaching physics equipment, repair and 



56 
 

maintenance of physics teaching equipment, news and new movements in physics and 
technology, trends in physics curriculum development.  

 
10-044-266 ฟิสิกส์ของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน า 3 (3-0-6) 
 (Physics of Semiconductor Devices)  
 เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-205 

การเคลื่อนที่ของประจุพาหะ จ านวนของประจุพาหะ สารกึ่งตัวน าในสภาวะสมดุล ประจุพาหะ ส่วนเกิน
ในสารกึ่งตัวน าในสภาวะไม่สมดุล รอยต่อพี-เอ็น ไดโอดแบบรอยต่อพี-เอ็น ผิวสัมผัสของโลหะกับสารกึ่ง
ตัวน าการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน า ทรานซิสเตอร์แบบสองขั้ว ทรานซิสเตอร์แบบผลจาก
สนามไฟฟูาทรานซิสเตอร์แบบมอส (MOS) สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน าทางแสง และสิ่งประดิษฐ์สารกึ่ง
ตัวน าอื่น ๆ 
The movement of carrier charges, number of carriers , in equilibrium conditions, the 
excess carrier charge in the semiconductor in an unbalanced state, P-N  junction, diode 
P-N junction, the surface of the metal and the semiconductor, bipolar transistor, field-
effect transistors, MOSs, semiconductors and other semiconductor inventions.  

 
10-044-267 โสตทัศนศึกษาส าหรับฟิสิกส์ 3 (3-0-6) 
 (Audio Visual Education for Physics)  
 เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 

ความหมาย ประเภท และประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอน การวิเคราะห์บทเรียนฟิสิกส์เพ่ือการสร้าง
สื่อ ประเภทของสื่อที่เหมาะสม การผลิตสื่อการเรียนการสอนฟิสิกส์ราคาย่อมเยา การประเมินสื่อการ
เรียนการสอนฟิสิกส์ 
Definition, types and benefits of teaching and learning media of physics lessons for 
media creation, media type production of physics teaching, assessment of physics 
teaching and learning media.  

 
10-054-232 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 3 (3-0-6) 
 (Introduction to Forensic Science)  
 เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 

ลายพิมพ์นิ้วมือ การวิเคราะห์รูปแบบและทิศทางของหยดเลือด  พยานหลักฐานทาง ธรณีวัตถุ การ
ตรวจวิเคราะห์สารเสพติด สารควบคุม สารพิษ แอลกอฮอล์ หมึก วัตถุระเบิด และ เขม่าดินปืนการ
เปลี่ยนแปลงและการเสื่อมสภาพของร่างกายหลังการเสียชีวิต  การตรวจสารพันธุกรรม และการ
ประยุกต์ใช้พืชและสัตว์ในการสืบสวนสอบสวน 
Finger print analysis of the form and direction of blood drops, geological evidence 
analysis of drugs, toxic substances, alcohol, ink, explosives and soot, gunpowder, 
change and deterioration of the body after death, genetic testing and the application 
of plants and animals in the investigation.  
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10-044-292 การบริหารจัดการและตรวจสถานที่เกิดเหตุ 3 (3-0-6) 
 (Crime Scene Management and Investigation)  
 เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 

การบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ได้แก่ การ
เตรียมการ การเข้าสู่สถานที่เกิดเหตุ การปูองกันรักษาสถานที่เกิดเหตุ การส ารวจสถานที่เกิดเหตุ
เบื้องต้น การประเมินวัตถุพยานและวางแผน การจดบันทึก การถ่ายภาพ การท าแผนผัง การค้นหาวัตถุ
พยาน การเก็บและบรรจุหีบห่อวัตถุพยาน การส ารวจสถานที่เกิดเหตุครั้งสุดท้าย และการส่งคืนสถานที่
เกิดเหต ุการวิเคราะห์และการย้อนล าดับเหตุการณ์การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การฝึกปฏิบัติตรวจสถานที่
จ าลองในคดีต่าง ๆ 
Site management basic knowledge about the scene, including preparation for entering 
the scene, prevention of crime scene preliminary scene survey evaluation of testimony 
and planning, recording, photography, mapping storage and packaging of witnesses, 
final survey of the scene and returning the crime scene analysis and flashback of 
incident scene inspections practice in inspecting simulated locations in various cases. 

 
 

10-064-201 นิเวศวิทยา 3 (3-0-6) 
 (Ecology)  
 เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 

หลักนิเวศวิทยาเบื้องต้นของพืชและสัตว์ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทั้งกายภาพและ
ชีวภาพ เน้นเกี่ยวกับวัฏจักรการถ่ายทอดพลังงาน สิ่งแวดล้อมในแหล่งอาศัยต่าง ๆ โครงสร้างและการ
เปลี่ยนแปลงของประชากร ตลอดจนถึงการจัดระเบียบในระบบนิเวศต่าง ๆ 
Principles of plant ecology of animals and living organisms related to living organisms 
and physical and biological environments, with emphasis on energy conservation 
cycles in various habitats, structures and population changes throughout the 
management of different ecosystems. 

 
10-064-202 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1 (0-3-0) 
 (Ecology Laboratory)  
 เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 10-064-201 นิเวศวิทยา หรือ

รายวิชาควบ 10-064-201 นิเวศวิทยา 

การศึกษาภาคปฏิบัติการเก่ียวกับนิเวศวิทยาชนิดต่าง ๆ รวมทั้งน านักศึกษาออกปฏิบัติการนอกสถานที่ 
เพ่ือศึกษาสภาพต่าง ๆ ตามธรรมชาติ 
Laboratory studies on various types of ecology, including bringing students to practice 
offsite. To study various natural conditions. 
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10-164-202 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) 
 (Environmental Toxicology)  
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 

ความรู้ด้านพิษวิทยาพ้ืนฐานและพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม แนวคิดทางพิษวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณสารพิษที่ได้รับกับการตอบสนอง พิษวิทยาจลนศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยการดูดซึมของสารพิษ 
การกระจายและการสะสมของสารพิษ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารพิษ การขับสารพิษและความ
เป็นพิษของสาร สารพิษประเภทต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อมและมลพิษในสิ่งแวดล้อมทั้งในน้ า อากาศ ดิน 
และอาหาร การประเมินความเสี่ยงของสารพิษในสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งมีชีวิต 
Basic toxicology and environmental toxicology knowledge, toxicology concepts, the 
relationship between the amount of toxins received and responses. Toxicology kinetics 
which consists of absorption of toxic substances distribution and accumulation of toxic 
substances changes in the structure of toxins detoxification and toxicity of substances 
various toxic substances in the environment and pollutants in the environment including 
water, air, soil and food. Assessment of the risk of environmental toxins to living organisms. 

 
 

10-164-203 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของดิน 3 (3-0-6) 
 (Environmental Soil Science)  
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการก าเนิดของดิน ความส าคัญ องค์ประกอบและหน้าที่ของดิน นิเวศวิทยาดิน
เขตร้อน สภาพแวดล้อมและทรัพยากรดินในเขตร้อน การจ าแนกดิน การส ารวจดิน คุณสมบัติทาง
กายภาพและน้ าในดิน สมบัติทางเคมีและความอุดมสมบูรณ์ของดิน อินทรียวัตถุในดิน การใช้ที่ดิน การ
ประเมินความเหมาะสมของดิน การเสื่อมของดิน ผลของการใช้ที่ดินต่อการเสื่อมของดินทะลาย การ
ประเมินการพังทลายของดิน การประเมินความเสี่ยงต่อการสูญเสียความชื้นในดินกับสภาวะภัยแล้ง 
อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงของโลกต่อสภาพสิ่งแวดล้อมของดิน การอนุรักษ์ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
Basic knowledge about soil origin, importance, composition and function of soil. 
Tropical soil ecology Tropical soil environment and resources, soil classification, soil 
survey, physical properties, physical properties and soil water. Chemical properties and 
soil fertility soil organic matter, land use, soil suitability assessment, soil degradation, 
the effect of land use on the deterioration of the soil. Assessing soil erosion assessing 
the risk of soil moisture loss and drought conditions Influence of global changes on soil 
environmental conditions effective soil conservation. 

 
10-164-204 มลพิษทางดินและการจัดการ 3 (3-0-6) 
 (Soil Pollution and Management)  
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 

ความรู้ พ้ืนฐานทางด้านมลพิษทางดิน แหล่งก าเนิด ส่วนประกอบและสมบัติที่ส าคัญของดิน การ
ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณสมบัติของดิน สาเหตุการเกิดมลพิษทางดิน มลสารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางดิน 
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บทบาทมลพิษทางดินต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยา ความเสื่อมโทรมของดินในประเทศไทย 
แนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง และการจัดการ 
Basic knowledge of soil pollution, origin, components and important properties of soil. 
Inspection and analysis of soil properties causes of soil pollution and soil pollution 
pollutants. The role of soil pollution on the environment and ecology soil degradation 
in Thailand guidelines for improvement and management. 

 
10-164-206 มลพิษทางน้ าและการควบคุม 3 (3-0-6) 
 (Water Pollution and Control)  
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับมลพิษทางน้ า แหล่งก าเนิด การแพร่กระจาย ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม วิธี
ตรวจวัดมลพิษทางน้ า วิธีการเก็บตัวอย่างน้ าและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า วิธีควบคุมมลพิษทางน้ า 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางน้ า ค่ามาตรฐานน้ าทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม และค่ามาตรฐานน้ าทิ้ง
ชุมชนที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ าตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
Basic knowledge about water pollution, origin, distribution Impact on the environment, 
methods of measuring water pollution, methods of water sampling and water quality 
analysis, ways to control water pollution, laws related to water pollution, Industrial 
waste water standard value and standard values of community effluent that is 
released into natural water sources and the environment. 

 
10-164-207 มลพิษทางอากาศและการควบคุม 3 (3-0-6) 
 (Air Pollution and Control)  
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ  แหล่งก าเนิด การแพร่กระจาย ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 
วิธีตรวจวัดมลพิษทางอากาศ วิธีการเก็บตัวอย่างโดยอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
อากาศ  วิธีควบคุมมลพิษทางอากาศ ระบบระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการบ าบัด
มลพิษทางอากาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ ค่ามาตรฐานการปล่อยมลพิษทางอากาศ
จากโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงค่ามาตรฐานก๊าซชนิดต่าง ๆ เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  ก๊าซ
ไฮโดรคาร์บอน  ที่ปล่อยทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม 
Basic knowledge about air pollution, origin, distribution impact on the environment, 
methods of measuring air pollution, methods of sampling by various devices and air 
quality analysis, air pollution control methods, Industrial ventilation systems, air 
pollution treatment technology, laws related to air pollution, standard value of air 
emission from industrial plants Including standard values for various types of gas such 
as carbon monoxide Hydrocarbon gas released into the environment. 
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10-164-208 การวิเคราะห์และเก็บตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม  3 (2-3-4) 
 (Environmental Sampling and Analysis)  
 เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 10-054-201 เคมีพื้นฐาน, 

10-054-202 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 
ขั้นตอน กระบวนการและเทคนิคทางด้านสิ่งแวดล้อมในการเก็บตัวอย่างน้ า อากาศ และดิน การติดตาม
ตรวจสอบ การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการแปลผล การใช้เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
Environmental procedures and techniques for collecting water, air, and soil samples. 
Monitoring analysis of environmental quality and interpretation of results using 
environmental quality analysis tools. 

 
10-164-209 การวิเคราะห์คุณภาพน้ าและน้ าเสีย  3 (2-3-4) 
 (Water and Waste Water Analysis)  
 เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 10-054-201 เคมีพื้นฐาน,  

10-054-202 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับน้ าและน้ าเสีย วิธีการตรวจวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของน้ าและน้ าเสีย การเก็บ
และการรักษาสภาพตัวอย่าง การใช้เครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐานปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ าและน้ าเสีย 
หลักการและเทคนิคในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าตามดัชนีคุณภาพน้ าต่าง ๆ เช่น ความขุ่นของแข็ง
ทั้งหมดที่ละลายน้ า (TDS) ของแข็งทั้งหมด (TS) ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) ตะกอนหนัก (SS) 
ความกระด้างของน้ า ออกซิเจนที่ละลายในน้ า (DO) ความต้องการออกซิเจนทางชีวภาพ (BOD) ความ
ต้องการออกซิเจนของน้ าทิ้งโดยวิธีทางเคมี (COD) และปริมาณคาร์บอนทั้งหมดในสารอินทรีย์ (TOC) 
ฯลฯ กฎหมายที่เกี่ยวกับค่ามาตรฐานน้ าทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม และค่ามาตรฐานน้ าทิ้งชุมชนที่ปล่อย
ออกสู่แหล่งน้ าตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
Basic knowledge about water and wastewater, methods for characterization of water 
and wastewater characteristics, storage and maintenance of sample conditions, the use 
of basic analysis tools for water and wastewater quality analysis, principles and 
techniques for analyzing water quality according to various water quality indexes such 
as turbidity, total dissolved solids (TDS), total solids (TS), total suspended solids (TSS), 
heavy sediment (SS), water hardness dissolved oxygen (DO) biological oxygen demand 
(BOD), oxygen demand of wastewater by chemical method (COD) and total carbon 
content in organic matter (TOC), etc., laws relating to industrial effluent values and 
standard values of community effluent that is released into natural water sources and 
the environment. 
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10-164-210 เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสีย 3 (3-0-6) 
 (Waste Water Treatment Technology)  
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพิจารณาในการใช้เทคโนโลยีระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีความเหมาะสมกับน้ าเสีย
ในแต่ละประเภท วิธีการบ าบัดน้ าเสียและชนิดของเทคโนโลยี  ขั้นตอนและการท างานของระบบบ าบัด
น้ าเสีย การออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียทั้งทางกายภาพ ทางเคมีและทางชีวภาพ การบ าบัดและการ
ก าจัดกากตะกอน การควบคุมดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย  
Basic knowledge about consideration for using wastewater treatment technology that 
is appropriate for each type of waste water. Waste water treatment methods and types 
of technology. Process and operation of the wastewater treatment system. The design 
of the physical wastewater treatment system. Chemical and biological treatment and 
sludge disposal supervision of waste water treatment systems. 

 
10-164-211 เทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย 3 (3-0-6) 
 (Technology of Hazardous Waste Management)  
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
ความรู้พ้ืนฐานในการจัดการของเสียอันตราย แหล่งที่มาของเสียอันตราย องค์ประกอบ คุณสมบัติทาง
กายภาพและเคมี การจ าแนกประเภทของของเสียอันตราย การวางแผนการจัดการของเสียอันตราย 
เช่น การคัดแยก การเก็บกัก การขนถ่าย การขนส่งของเสียอันตรายไปยังสถานที่ก าจัด การน า
เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการจัดการของเสียอันตราย  
Basic knowledge in hazardous waste management, sources of hazardous waste, 
composition, physical and chemical properties, hazardous waste classification, planning 
for hazardous waste management such as separation, storage, transportation, 
transportation of hazardous waste to disposal sites, applying various technologies for 
hazardous waste management. 

 
10-164-213 เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) 
 (Environmental Remediation Technologies)  
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
หลักการของเทคโนโลยีการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม ประเภท ลักษณะ ปรากฏการณ์การเคลื่อนที่ การเปลี่ยน
รูปของสารที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ลักษณะของพ้ืนที่ที่ปนเปื้อน การวิเคราะห์และการประเมินพ้ืนที่
ปนเปื้อน เทคโนโลยีการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมโดยใช้วิธีทางฟิสิกส์ เคมี และชีวภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม การเลือกเทคโนโลยีการฟ้ืนฟูที่เหมาะสมในการบ าบัด
พ้ืนที่ปนเปื้อน การออกแบบและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม  
Principles of environmental rehabilitation technology, types of motion phenomena 
deformation of contaminated substances in the environment. Characteristics of 
contaminated areas analysis and assessment of contaminated areas environmental 
restoration technology using physical, chemical, and biological methods. Factors 
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affecting the efficiency of environmental rehabilitation technology. Choosing the right 
rehabilitation technology for treating contaminated areas. Design and application of 
appropriate environmental remediation technology. 

 
10-164-215 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 3 (3-0-6) 
 (Environment and Energy)  
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
การหมุนเวียนพลังงานของโลก พลังงานในระบบนิเวศ การถ่ายเทพลังงาน การไหลเวียนพลังงาน แหล่ง
และชนิดพลังงานต่าง ๆ เทคโนโลยีในการผลิตพลังงานกับปัญหาสิ่งแวดล้อม แนวโน้มของการใช้
พลังงานและการชะลอการเพ่ิมปริมาณการใช้พลังงานโดยการอนุรักษ์ การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน 
นโยบายพลังงานของประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน  
Earth's energy cycle. Energy in the ecosystem. Energy transfer. Circulation energy. 
Energy sources and types, technology for energy production and environmental 
problems. Trends of energy use and slowing down the increase in energy consumption 
by conservation. Sustainable energy management. Energy policy of Thailand and laws 
related to energy conservation. 

 
10-044-293 การพิสูจน์หลักฐาน 3 (3-0-6) 
 (Criminalistics)  
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
ขอบเขตงานพิสูจน์หลักฐาน, เทคนิคการตรวจวิเคราะห์เปรียบเทียบพยานหลักฐาน: รอยลาย นิ้วมือและ
ฝุามือ อาวุธปืน/ร่องรอยเครื่องมือ/รอยกดประทับอ่ืน ๆ เอกสาร, ยาเสพติดและสารพิษ,พยานหลักฐาน
ทางชีววิทยารวมทั้งพยานหลักฐานทางเคมี/ฟิสิกส์ การวิเคราะห์อาชญากรรมโดยน าผลการตรวจพิสูจน์
มาบูรณาการกับข้อมูลจากการสืบสวน  
Scope of evidence, comparative analysis techniques, fingerprints and palms Firearms / 
equipment traces / other stamps, documents, drugs and poisons, biological evidence, 
including chemical / physics evidence Crime analysis by using the verification results 
integrated with the data from the investigation. 

 
10-044-270 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา 3 (3-0-6) 
 (General Aspects of Food and Drug)  
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
ความส าคัญของอาหาร วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร การใช้เทคโนโลยีกับอาหารใน ชีวิตประจ าวัน การ
ใช้ประโยชน์จากอาหารนอกเหนือจากการบริโภค การให้บริการด้านอาหาร ธุรกิจอาหารขนาดเล็ก 
การตลาดอาหาร โลจิสติกส์และซัพพลาย เช่น เภสัชโภชภัณฑ์และอาหาร ฟังก์ชั่น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ยา อันตรายจากการใช้ยา ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ สิทธิของ ผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภค
ทางอาหารและยา  
Importance of food, food consumption culture, technological applications to food in 
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everyday life, use of food beyond consumption, nutritional service, small food 
enterprise and marketing, logistics and supply chain, nutraceuticals, general knowledge 
of medicine dosage and its danger and drug, consumers’ rights and protection on 
nutrition and medicine. 

 
10-024-203 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 3 (3-0-6) 
 (Cyber Crime and Technology)  
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาชญากรรมที่
กระท าบนพ้ืนที่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคนิคในการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การ
จู่โจมทางคอมพิวเตอร์ การขโมยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การข่มขู่และการก่อการร้ายบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต (Cyber Terrorism) ระบบความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์ วิธีการตรวจสอบและเก็บรวบรวม
พยานหลักฐานทางคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
 
Basic knowledge about computers. Computer systems and computer networks. Crime 
committed on the computer network area. Techniques for investigating computer 
crimes. Computer attack. Electronic data theft intimidation and terrorism on the 
internet (cyber terrorism), computer security system methods of investigation and 
collection of evidence in relation to computer crime. 

 
10-054-233 สารเคมีส าหรับยาง 3 (3-0-6) 
 (Rubber Additives Prerequisite)  
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
การวัลคาไนซ์ยาง สารเคมีส าหรับยาง เช่น สารตัวเร่งส าหรับการวัลคาไนซ์โดยใช้ก ามะถัน  สารกระตุ้น
และสารหน่วง สารปูองกันการเสื่อมสภาพ สารตัวเติม และพลาสติไซเซอร์เป็นต้น 
Rubber vulcanization, rubber additives such as accelerators, activators, retarders, 
antidegradants, fillers and plasticizers. 

 
10-044-268 ยางสังเคราะห์ 3 (3-0-6) 
 (Synthetic Rubber)  
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
สูตรโครงสร้างของยางสังเคราะห์ วิธีการสังเคราะห์ยาง สมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของ ยางสังเคราะห์ 
การใช้งานยางชนิดต่าง ๆ เช่น ยางไอโซพรีน ยางเอสบีอาร์ ยางบิวทาไดอีน ยางอีพีดีเอ็ม ยางบิวทิล ยาง
คลอโรพรีน ยางไนไตรล์ยางฟลูออโรคาร์บอน ยางซิลิโคน เป็นต้น 
Structure formula, Synthesis, Chemical and Physical properties as well as Applications 
of Synthetic rubbers such as polyisoprene rubber, SBR rubber, polybutadiene rubber, 
EPDM rubber, butyl rubber, chloroprene rubber, nitrile rubber and fluorocarbon rubber. 
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10-044-269 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (3-0-6) 
 (Development of Science and Technology)  
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
กระบวนการเรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์ตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่
ก่อให้เกิดเศรษฐกิจในยุคต่าง ๆ ได้แก่ ยุคแห่งการเกษตร (Agriculture economy) ยุค อุตสาหกรรม
(Industrial economy) ยุคสารสนเทศ (Information economy) ยุคแห่งโมเลกุล (Molecular 
economy) การพัฒนาการของวิทยาศาสตร์ในด้านบริการ เพ่ือชีวิต อาหารและยา ผลของเทคโนโลยี
ซอฟต์แวร์ที่มีต่ออุตสาหกรรมการแพทย์และการค้นคว้าด้านยารักษาโรค การ วิเคราะห์โปรตีนใน
ร่างกายมนุษย์เพ่ือการวินิจฉัยสาเหตุแห่งการเกิดโรค พัฒนาการด้านจีโนมมนุษย์  และชีวสารสนเทศ 
การค้นคว้าด้านสมุนไพรและการให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่อุตสาหกรรมยาในอนาคต 
Human’s learning process about nature from the dawn of civilization, scientific and 
technological development and economic characteristics in different periods, namely, 
agriculture economy, industrial economy, information economy, molecular economy, 
scientific development in terms of application to life, food and medication, effects of 
software technology on medical industry, research and advancement in medicine, 
protein analysis in the human body for medical diagnosis and treatment, human 
genomic development and bioinformatics, research in herbs, indigenous wisdom in 
medication and its prospect in medical industry. 

 
10-044-271 วัสดุศาสตร์มูลฐาน 3 (3-0-6) 
 (Fundamental of Materials Science)  
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
โครงสร้างพ้ืนฐานของวัสดุ สมบัติของวัสดุ แผนภาพสมดุล ความสัมพันธ์ระหว่าง โครงสร้างจุลภาคกับ
สมบัติของวัสดุ การใช้งานและกรรมวิธีการผลิตของวัสดุประเภทต่าง ๆ เช่น  โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ 
และวัสดุเชิงประกอบ เป็นต้น รวมถึงการเสื่อมสภาพของวัสดุ. 
Fundamental structure of materials, materials properties, phase diagram, relationship 
between microstructure and properties of material, application and processing of 
materials such as metal, ceramics, polymer and composite, materials degradation. 

 
10-044-272 เทคโนโลยีพอลิยูรีเทนและยางซิลิโคน 3 (3-0-6) 
 (Polyurethane and Silicone Rubber Technology)  
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับพอลิยูรีเทน หลักพ้ืนฐานทางเคม ีและทางกายภาพของพอลิยูรีเทน วัตถุดิบ การ
แปรรูปพอลิยูรีเทน สมบัติของพอลิยูรีเทน การใช้งานพอลิยูรีเทน พอลิยู รีเทนและ สิ่งแวดล้อม ยาง
ซิลิโคน 
Fundamental of polyurethane, chemistry and physics of polyurethane, raw materials 
and processing of polyurethane, properties of polyurethane, application of 
polyurethane, polyurethane and environment, silicone rubber. 
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10-044-273 กลศาสตร์ของไหล 3 (3-0-6) 
 (Fluid Mechanics)  
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
สมบัติของไหล ของไหลสถิต สมการของแบร์นูลลี จลนศาสตร์ของไหล การบรรยายการไหลแบบออย
เลอร์และแบบลากรอง สมการเส้นกระแส การวิเคราะห์เชิงปริมาตรควบคุม การอนุรักษ์มวล สมการ
ความต่อเนื่องสมการโมเมนตัมเชิงเส้น การวิเคราะห์เชิงอนุพันธ์ การผิดรูปของของไหล ความวน การ
ไหลแบบไม่หนืด สมการของออยเลอร์ ฟังก์ชันกระแส โพเทนเชียลความเร็ว การไหลแบบโพเทนเชียลใน
ระนาบ การซ้อนทับของการไหล การไหลแบบหนืด สมการนาเวียร์- สโตกส์และผลเฉลยบางแบบสา
หรับการไหลแบบบีบอัดไม่ได้ การวิเคราะห์เชิงมิติ ความเสมือนของการไหล 
Fluid properties, fluid statics, Bernoulli’s equation, fluid kinematics, Eulerian and 
Lagrangian flow descriptions, equation of streamline, control volume analysis, 
conservation of mass, continuity equation, linear momentum equation, differential 
analysis, fluid deformation, vorticity, inviscid flow, Euler’s equations, stream function, 
velocity potential, plane potential flows, flow superposition, viscous flow, the Navier-
Stokes equations and some solutions for incompressible flows, dimensional analysis, 
flow similarity. 

 
10-044-274 การวัดปริมาณทางฟิสิกส์โดยใช้ตัวรับรู้สมัยใหม่ 3 (2-2-5) 
 (Physical Quantities Measurement using Modern Sensors ) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
หลักการทางฟิสิกส์ของตัวรับรู้ การวัดระยะทาง การวัดอัตราเร็ว การวัดอัตราเร่ง การวัดช่วงเวลา การ
วัดอัตราเร็วเชิงมุม การวัดกระแสและความต่างศักย์ไฟฟูา การวัดสนามแม่เหล็ก การวัดอุณหภูมิ การวัด
ความถี่เสียง การวัดความเข้มเสียง การวัดอัตราเร็วเสียง การวัดความเข้มแสง การปรับปรุงความแม่นย า
และความเท่ียงตรงในการวัด การประยุกต์ใช้การวัดโดยใช้ตัวรับรู้ 
Physics principles of sensors; measurement of distance, speed, acceleration, time 
interval, angular speed, electric current and voltage, magnetic field, temperature, 
sound frequency, sound intensity, speed of sound, light intensity; accuracy and 
precision improvement of the measurements, the applications of the measurements 
using sensors. 

 
10-044-275 การประยุกต์เลเซอร์ 3 (2-2-5) 
 (Laser Applications) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
ภาพรวมหลักการท างานของเลเซอร์ อันตรกิริยาของแสงกับตัวกลาง โพรงแสงสั่นพ้อง กระบวนการ
กระตุน้ ลักษณะเฉพาะของล าแสงเลเซอร์ หลักการท างานของเลเซอร์ชนิดต่างๆ ทัศนศาสตร์ไม่เชิงเส้น
ส าหรับเลเซอร์ ฮอโลกราฟี การประยุกต์ใช้ในงานวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร การ
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ 
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Overview of laser operating principles, interaction of light with matter, characteristics of 
laser beam, pumping processes, operating principles of lasers, non-linear optics for 
lasers, holography, lasers in scientific applications, lasers in optical communications, 
lasers in industrial applications, lasers in medicine. 

 
10-044-276 เทคโนโลยีเส้นใยน าแสง 3 (3-0-6) 
 (Fiber Optics Technology) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
ทฤษฎีของท่อน าคลื่นเชิงแสง ทฤษฎีของเส้นใยน าแสง เส้นใยน าแสงชนิดพิเศษ และการประยุกต์ใช้ 
เส้นใยน าแสงชนิดผลึกโฟโตนิกส์ แหล่งก าเนิดและตัวตรวจหาแสง อุปกรณ์เส้นใยน าแสงอุปกรณ์รับรู้
เส้นใยน าแสง การ สื่อสารเส้นใยน าแสงโครงข่ายเส้นใยน าแสง เครื่ องมือเชิงแสงส าหรับระบบ
เส้นใยน าแสง เส้นใยน าแสงไม่เชิงเส้น หัวข้อคัดสรรส าหรับการประยุกต์ใช้เส้นใยน าแสง 
Theory of optical waveguide, theory of optical fibers, specially fabricated optical fibers 
and their applications, photonic crystal fibers, optical light sources and detectors, fiber 
optic devices, fiber optic sensors, fiber optic communications, fiber optic network, 
optical instruments for fiber optic system, non-linear fiber optics, selected topics in 
fiber-optic applications. 

 
10-044-277 เศรษฐศาสตร์ฟิสิกส์ 3 (3-0-6) 
 (Econophysics) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
หลักการค่าคงที่และกฏของธรรมชาติ ตลาดทางการเงิน ฟิสิกส์ในตลาดการเงิน การกระจาย ความน่าจะเป็น 
การเดินแบบสุ่ม การเคลื่อนที่แบบบราวน์ กระบวนการของเลวี่ กระบวนการสโทแคสติก สมการอนุพันธ์เชิงส
โทแคสติก การตั้งราคาตราสารสิทธิ แบบจ าลองของแบลค–โชลส าหรับความมั่นคงในการลงทุน ฮามิลโท
เนียนและราคาหุ้น แบบจ าลอง การตัดสินใจของแต่ละคนในตลาด การกระจายตัวของความมั่งคั่ง 
Invariance principles and laws of nature, financial markets, physics in financial markets, 
probability distribution, random walk, Brownian motion, Levy process, stochastic 
process, stochastic differential equation, option pricing, Black–Scholes model for 
hedged portfolio, Hamiltonians and stock options, agent-based modelling in financial 
market, wealth distribution. 

 
10-044-278 การประมวลผลสัญญาณและรูปภาพ 3 (2-2-5) 
 (Signal and Image Processing) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
ชนิดของสัญญาณ การชักตัวอย่างสัญญาณ การกรองสัญญาณ การแปลงฟูเรียร์ การแปลงแบบแซด 
การแปลงแบบเวฟเล็ท โครงข่ายประสาทเทียม ปริภูมิสีและการแปลงค่าสี การกรองภาพ การปรับปรุง
คุณภาพของรูปภาพ การแบ่งส่วนภาพ การจดทะเบียนภาพ การแปลงทางเลขาคณิต การบีบอัดภาพ 
การวิเคราะห์ภาพ 
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Signal types, signal sampling, signal filtering, Fourier transform, Z transform, wavelet 
transforms, artificial neural network, color space and conversion, image filtering, image 
enhancement, image segmentation, image registration, geometric transformation, image 
compression, image analysis. 

 
10-044-279 การแสดงภาพของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ 3 (2-2-5) 
 (Scientific Visualization) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
พ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ การมองเห็นของมนุษย์ ปริภูมิสี การสร้างผิวเสมอข้นใหม่ วิธีการสร้าง
ภาพ ข้อมูลเชิงปริมาตร วิธีการสร้างภาพการไหล วิธีการสร้างภาพด้วยอนุภาค 
Basics of computer graphics, human visual perception, color spaces, isosurface 
reconstruction, volume rendering techniques, flow visualization techniques, particle 
rendering methods.  

 
10-044-280 ฟิสิกส์พลาสมา 3 (3-0-6) 
 (Plasma Physics) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
ธรรมชาติของพลาสมา ชนิดของพลาสมา พลศาสตร์ของอนุภาค ทฤษฎีจลน์ อุทกพลศาสตร์เชิงแม่เหล็ก 
คลื่นเสถียรภาพ ความปั่นปุวน โครงสร้างการเกี่ยวพันซ้ าเชิงแม่เหล็ก การประยุกต์ 
Nature of plasma, types of plasma, particle dynamics, kinetic theory, 
magnetohydrodynamics, waves instabilities, turbulence, structures of magnetic 
reconnection applications. 

 
10-044-282 การส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีคลื่นไหวสะเทือน 3 (3-0-6) 
 (Geophysical Prospecting - Seismic Methods) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
ทฤษฎีสภาพยืดหยุ่น คลื่นไหวสะเทือน การเก็บข้อมูลคลื่นไหวสะเทือน การประมวลผลข้อมูลคลื่นไหว
สะเทือน การหาโครงสร้างของโลกด้วยคลื่นไหวสะเทือน 
Elastic theory, seismic wave, seismic data acquisition, seismic data processing, seismic 
imaging 

 
10-044-281 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับหุ่นยนต์ 3 (3-0-6) 
 (Artificial Intelligence for Robot) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
ฐานรากของปัญญาประดิษฐ์ ประวัติของปัญญาประดิษฐ์ ศาสตร์และศิลป์ของปัญญาประดิษฐ์ ตัวแทน
ปัญญา กระบวนการแก้ปัญหา ตัวแทนการแก้ปัญหา การค้นหาก้าวหน้า การค้นหาเชิงต้าน ปัญหาการ
ประนีประนอม องค์ความรู้ และเหตุผล ตัวแทนตรรกะ ตรรกะอันดับที่หนึ่ง การอนุมานในตรรกะอันดับ
ที่หนึ่ง ตัวแทนองค์ความรู้ องค์ความรู้และเหตุผลที่ไม่แน่นอน ความไม่แน่นอนในเชิงปริมาณ เหตุผล
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ความน่าจะเป็น เหตุผลความน่าจะเป็นตามเวลา กระบวนการเรียนรู้  การเรียนรู้จากตัวอย่าง 
แบบจ าลองการเรียนรู้ เชิงสถิติ การเรียนรู้แบบเสริมแรง กระบวนการรับรู้ การสร้างภาพ การ
ประมวลผลภาพ การจดจ าวัตถุ การสร้างวัตถุกลับคืนในสามมิติ การใช้ภาพวิชัน วิทยาการหุ่ นยนต์ 
กลไกหุ่นยนต์ การรับรู้ของหุ่นยนต์ การวางแผนการเคลื่อนที่ แผนการเคลื่อนไหวที่ไม่แน่นอน การ
เคลื่อนไหว ตัวด าเนินการคัดเลือก ตัวด าเนินการผสมยีน ตัวด าเนินการกลายพันธ์ ผลของ โครงข่าย
ประสาท เทียม โครงสร้างโครงข่ายประสาท การผ่านสัญญาณตรง การผ่านสัญญาณย้อนกลับ การ
เรียนรู้แบบลึก 
Foundations of artificial intelligence, history of artificial Intelligence, state of the art, 
Intelligent agents; problem-solving, problem-solving agents, beyond classical search, 
adversarial search, constraint satisfaction problems; knowledge and reasoning, logical 
agents, first-order logic, inference in first-order logic, knowledge representation; 
uncertain knowledge and reasoning, quantifying uncertainty, probabilistic reasoning, 
probabilistic reasoning over time; learning, learning from examples, learning 
probabilistic models, reinforcement learning; perception, image formation, image-
processing, object recognition, reconstruction the 3D world, using vision; robotics, robot 
hardware, robotic perception, planning to move, planning uncertain movements, 
moving, genetic algorithm, selection operator, crossover operator, mutation operator, 
effect of genetic operator, artificial neural network, structure of neural network, feed 
forward, back propagation, deep learning. 

 
10-044-283 ฟิสิกส์พลังงาน 3 (3-0-6) 
 (Physics of energy) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
ประสิทธิภาพเครื่องยนต การผลิตพลังงานโดยการสันดาป โดยการแตกตัวทางนิวเคลียร โดยการรวมตัว
ทางนิวเคลียร พลังงานแสงอาทิตย การพัฒนาและปญหาเชิงเทคนิค การเก็บพลังงาน ปญหามลพิษ 
Efficiency of engines, energy production by combustion, nuclear fission, nuclear fusion, 
solar energy, technical developments and problems, energy storage, pollution 
problems. 
10-044-284 ฟิสิกส์ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 3 (3-0-6) 
 (Physics of solar cell systems) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
ทฤษฎีมูลฐานของสารกึ่งตัวน าและลักษณะท่อของเซลลแสงอาทิตย การเชื่อมตอเซลล โครงสร้าง
ระบบโฟโตโวลตาอิก การประยุกตขอมูล พลังงานแสงอาทิตยตามสภาพภูมิอากาศ การสมดุลทาง
พลังงานของระบบ การเก็บพลังงานและ การออกแบบระบบ 
Fundamental theory of semiconductors and characteristics of solar cells, cell 
connections, structure of photovoltaic systems, the use of solar radiation data in 
connection with climatic data, energy balance of systems, energy storage and system 
design. 



69 
 

 
10-054-234 นิติฟิสิกส์ 3 (3-0-6) 
 (Forensic Physics) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
ฟิสิกส์ของการเคลื่อนที่ที่เกี่ยวข้องกับการตกจากที่สูง อุบัติเหตุจราจร อาวุธปืนและเครื่ องกระสุน 
กลศาสตร์ของไหลส าหรับการวิเคราะห์คราบเลือดเพ่ือหาแหล่งก าเนิด ฟิสิกส์ของความร้อนส าหรับ
เหตุการณ์เพลิงไหม้และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของผู้เสียชีวิตหลังการตาย คลื่นและทัศนศาสตร์
ส าหรับการตรวจหาหลักฐานในสถานที่ เกิดเหตุ ไฟฟูาและแม่เหล็กส าหรับงานพิสูจน์หลักฐานฟิสิกส์
สมัยใหม่ที่เก่ียวข้องกับเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงในงานพิสูจน์หลักฐาน 
Physics of motion concerning falling from the height, traffic accidents, firearms and 
ammunition, fluid mechanics for bloodstain pattern analysis, thermal physics for fire 
scene analysis and determination of the post-mortem temperature, wave and optics 
for evidence searching in a crime scene, electricity and magnetism for crime detection, 
modern physics relevant to advanced scientific instruments for crime detection. 
10-044-285 ฟิสิกส์เครื่องปฏิกรณ์ 3 (3-0-6) 
 (Reactor physics)  
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
หลักการของความนาจะเปน ภาคตัดขวางนิวเคลียร ฟลักซของนิวตรอน ทฤษฎีการแพรของนิวตรอน 
Probability concepts, nuclear cross-sections, neutron flux, diffusion theory of neutrons. 

 
10-044-286 การจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
 (Industrial administration and management)  
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
การด าเนินการผลิตเบื้องตน การจัดการการผลิต การบริหารเชิงวิทยาศาสตรทฤษฎี การจูงใจและ
สภาวะผูน า หลักการ ออกแบบและควบคุมการผลิต 
Introduction to manufacturing operation, manufacturing management, scientific 
management, theory of motivation and leadership, principles of manufacturing design 
and control.  

 
10-044-287 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
 (Industrial Economy)  
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
แบบจ าลองทฤษฎีการตัดสินใจ ไดแก ลิเนียรโปรแกรมมิง เพิรท ซีพีเอ็ม คาของเงินที่แปรตามเวลา การ
วิเคราะห์ด้วยวิธี เปรียบเทียบ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน สถิติประยุกต และการจ าลองสถานการณ์ 
Decision theory models, linear programming, PERT, and CMP, time value of money, 
comparative methods, breakeven analysis, applied statistics and simulation.  
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10-044-288 สมบัติของพอลิเมอร์ 3 (3-0-6) 
 (Properties polymers)  
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
ทฤษฎีและวิธีการตรวจสอบพอลิเมอรเนื้อเดียวและเนื้อผสม ความสัมพันธระหวางสมบัติและโครงสราง
ของพอลิเมอร รวมถึงการประยุกตในอุตสาหกรรม 
Theories and measurements of homogeneous and heterogeneous polymers, relation 
between properties and structures of polymers including their applications in industry. 

 
10-154-111 การเตรียมความพร้อมในการท างานและการพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 
1(1-0-2) 

 (Work Preparation and Continuing Self-Development)  
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ การสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์การพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง การเขียนประวัติและจดหมายสมัครงาน การ พัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นผู้น า การเตรียม
ความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ 
Innovation and modern communication technology, creation of online social network, 
continuing self-development, writing of curriculum vitae and application letter, 
preparation to be entrepreneur. 

 
10-044-294 ฟิสิกส์ดิจิทัล   3(2-2-5) 
 (Physics Digital)  
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
การเลือกแหล่งสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการค้นคืนสารสนเทศ การรวบรวม
และการประเมินคุณภาพสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ การเขียนรายงาน และการ
อ้างอิง ความปลอดภัย ผลกระทบ จริยธรรม คุณธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้สื่อและ เทคโนโลยี
ดิจิทัล  
Selecting sources of information for research, using digital technology in information 
retrieval, collecting and evaluating information qualities, analyzing and synthesizing 
information, writing reports and referencing, security, effects, ethics, morals, and laws 
regarding media and digital technology using. 

 
10-044-295 วิทยาการหุ่นยนต์ขั้นแนะน า  3(2-2-5) 
 (Introduction to Robotics)  
 เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-205 
วิทยาการของหุ่นยนต์ขั้นแนะน า จลนศาสตร์ของหุ่นยนต์ตัวขับเคลื่อนของ หุ่นยนต์พ้ืนฐานด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับหุ่นยนต์ตัวรับรู้ของหุ่นยนต์แบบจ าลอง คอมพิวเตอร์กราฟิกส าหรับหุ่นยนต์
ระบบสื่อสารและควบคุมของหุ่นยนต์  
Introduction to robotics, robot kinematics, robot actuators, basic electronics for robots, 
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robot sensors, computer graphics modelling for robots, robot communication and 
control. 

 
10-044-296 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์  3(3-0-6) 
 (Bio-Medical Electronics) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-205 
อิเล็กทรอนิกส์ทางชีวการแพทย์ขั้นแนะน า แหล่งก าเนิดสัญญาณทางชีว การแพทย์ หลักการเบื้องต้น
ของเซนเซอร์และแทรนส์ดิวเซอร์ หลักการของ อิเล็กโทรดและวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบต่างๆ ที่ใช้ทาง
ชีวการแพทย์วงจรแยกส่วน ทางไฟฟูาและความปลอดภัยทางไฟฟูา วงจรแหล่งจ่ายไฟฟูาของอุปกรณ์ชีว
การแพทย ์วงจรขยายสัญญาณและวงจรปรับสภาพสัญญาณ ระบบบันทึกผล  
Introduction to bio-medical electronic, bio-medical signal sources, basic principles of 
sensors and transducers, principle of electrode and electronic circuit in bio-medicine, 
isolation and electrical safety, power supply for bio-medical instrument. 

 
 

10-044-297 เทคนิคการออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 
 (Electronic System Design Techniques) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-205 
วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่าง ๆ ขั้นแนะน า เครื่องมือ ส าหรับการออกแบบด้วย
คอมพิวเตอร์การวิเคราะห์และการจ าลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์การเชื่อมต่อภายในและการบรรจุภัณฑ์
ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรและการประกอบ วงจรตัวเชื่อมต่อและสายเคเบิล ตัวอย่างการ
ออกแบบ สร้าง และทดลองต้นแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์  
Introduction to electrical/electronic materials and devices, computer aided design 
tools, electronic circuit analysis and simulation, interconnection and packaging of 
electronic devices, printed circuit board and assembly, connectors and cables, 
examples of the electronic system prototype design, implementation, and testing. 

 
10-044-298 เทคโนโลยีวงจรรวม 3(3-0-6) 
 (Integrated Circuit Technology) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-205 
การผลิตและสมบัติพ้ืนฐานของซิลิกอนเวเฟอร์หลักเกณฑ์เก่ียวกับห้อง สะอาด กระบวนการผลิตส าหรับ
อุปกรณ์สารกึ่งตัวน าและวงจรรวม ลิโทกราฟี ออกซิเดชันโดยใช้ความร้อน การแพร่ของสารเจือ การฝัง
ตัวของประจุการเคลือบ ฟิล์มบาง การกัดกร่อน  
Fabrication and basic properties of silicon wafers, clean room concepts, fabrication 
processes for semiconductor and integrated circuit devices, lithography, thermal 
oxidation, dopant diffusion, ion implantation, thin film deposition, etching. 

 
10-044-299 การจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
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 (Industrial Management) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
การศึกษาหลักการด้านการจัดการอุตสาหกรรม กลยุทธ์การผลิตและการ แข่งขันในอุตสาหกรรม การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และการเลือกกระบวนการผลิต การ จัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการคุณภาพ
โดยรวมและการควบคุมคุณภาพด้วยหลัก สถิติระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีและแบบลีน การ
พยากรณ์การวางแผนก าลัง การผลิต การก าหนดที่ตั้งและการออกแบบวางผังโรงงาน การออกแบบ
ระบบการ ท างาน การจัดการการวางแผนโดยรวมและการวางแผนความต้องการวัสดุคงคลัง  และการ
จัดตารางการผลิต 
Study of industrial management concepts, production strategy and competitiveness, 
Product design and process selection, supply chain management, total quality 
management and statistical quality control, just in time system and lean 
manufacturing, forecasting, capacity planning and facility location, facility layout and 
work system design, aggregate planning management, inventory and material 
requirements planning, and production scheduling 

 
10-044-300 การท าให้เป็นอัตโนมัติและเครื่องมือวัด  3(2-2-5)  
 (Automation and Measuring Instrument) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
การท าให้เป็นอัตโนมัติขั้นแนะน า ระบบไฮโดรลิกส์ ระบบนิวแมติกส์ พีแอลซีขั้นแนะน า และเครื่องมือวัด 
Introduction to automation system, hydraulic system, pneumatic system, introduction 
to programmable logic controller (PLC), instrumentation.  

 
10-024-204 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น  3(3-0-6)  
 (Computer Animation) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-205 
คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นสามมิติเบื้องต้น ภูมิหลัง และประวัติศาสตร์ ซอฟต์แวร์ส าหรับคอมพิวเตอร์แอนิ
เมชั่น กระบวนการผลิตคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นสาม มิติการออกแบบ การวางแบบ การสร้างบทภาพ 
เครื่องมือในการพัฒนา การท าภาพเคลื่อนไหว การออกแบบตัวละคร การจัดแสง การสร้างตัวแบบ การ
ใส่พื้นผิว ให้กับวัตถุการสร้างเทคนิคพิเศษ การจัดองค์ประกอบ การตัดต่อ การตรวจวิเคราะห์ 
Introduction to 3D computer animation background and history, computer animation 
software, 3D computer animation production pipeline, pre-production phase design, 
layout, storyboarding, development tools, production phase animation, character 
design, lighting, modeling, rendering, texturing, visual effects, post-production phase 
compositing, editing, scanning. 

 
10-024-207 การเขียนชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์  3(2-2-5)  
 (Computer coding) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-205 
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การเขียนชดุค าสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย “โค้ด(Code)” เพ่ือให้โปรแกรมท าตามค าสั่ง หรือการสั่งงาน
คอมพิวเตอร์ให้ท าตามที่ต้องการ โดยการใชภ้าษาของคอมพิวเตอร์ เช่น C++, PHP, Java หรือ Python  
Writing computer program commands with code. In order for the program to follow 
the instructions or operating the computer to do as desired by using the language of 
the computer Such as C ++, PHP, Java or Python. 

 
10-044-301 วิวัฒนาการของหุ่นยนต์  3(3-0-6)  
 (Robot evolution) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-205 
เทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์ในปัจจุบันเบื้องต้น องค์ประกอบพ้ืนฐานของหุ่นยนต์ โครงสร้าง กลไก อุปกรณ์
ตรวจจับ การควบคุมระดับล่าง และอุปกรณ์ขับเคลื่อน การ เขียนโปรแกรมพ้ืนฐาน การเรียนรู้ผ่านทาง
ตัวอย่างและการทดลองปฏิบัติการประยุกต์ใช้ หุ่นยนต์อย่างง่าย  
Introduction to state of the art of robotic technologies. Basic robot component, 
mechanism, sensors, low level control system, and actuators. Basic programming. Learning 
by examples and hand-on experiments. Simple robot applications. 
10-044-302 โครงสร้างพ้ืนฐานของหุ่นยนต์ 3(3-0-6)  
 (Robot basic structure) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-205 
หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ล าดับการท างาน กระบวนความ ผังงาน โครงสร้าง หลักการโปรแกรม
แบบโครงสร้าง ค าสั่งในการประมวลผล  ค าสั่งในการค านวณ ตัวแปร  ชนิดของตัวแปร  ข้อมูลแบบต่าง 
ๆ ค าสั่งควบคุมโปรแกรม ค าสั่งรับข้อมูลและแสดงผล  
Basic programming principles. Work order, process, process flow, structure, principles, 
program, structure command to process command to calculate variables, variable 
types Various types of program control commands. Command to receive data and 
display results. 

 
10-024-205 คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์ 3(2-2-5)  
 (Computer for creativity) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-205 
ความส าคัญของหลักการท างาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการอ านวย
สะดวก การแก้ปัญหา การสร้างงาน การติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูล  
The importance of working principles, roles, and benefits of computers. Using computers 
to facilitate problem solving, creating communication tasks Information search. 

 
10-044-303 การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการแข่งขัน 3(2-2-5)  
 (Robot development for competition) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-205 
โครงสร้างและรูปแบบการเขียนโปรแกรมภาษา หลักการท างานของอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ โครงสร้าง
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พ้ืนฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ โปรแกรมควบคุมสั่งงานไมโครคอนโทรลเลอร์ การประกอบชิ้นส่วนหุ่นยนต์
ขนาดเล็ก ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งสร้างและพัฒนาชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และกล่องสมองกล
เพ่ือการใช้งาน โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ ผลงานเป็นที่ยอมรับ และคุ้มค่า
ต่อการใช้งาน  
The structure and style of programming languages. Working principle of the signal detector 
The basic structure of the microcontroller control program assembly of small robot parts. 
One of the computer languages, build and develop electronic sets and robotics boxes for use 
by considering the impact on society, environment and the nation. The work is accepted and 
good value for use. 

 
10-024-206 อินเตอร์เน็ตและการพัฒนาเว็บไซต์ 3(2-2-5)  
 (Internet and website development) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-205 
สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์  ฝึกปฏิบัติ  และอธิบายเกี่ยวกับระบบเครือข่าย อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย  
ค าศัพท์เกี่ยวกับเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การตกแต่งภาพ
เบื้องต้น หน้าต่างโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ การสร้างโฟลเดอร์ การบันทึกไฟล์ การสร้างตารางและเลย์
เอาท์ (layout) การจัดการข้อความ  ภาพประกอบ  การแทรกมัลติมีเดีย ไฮเปอร์ลิงค์ เลเยอร์  (layer)  
เฟรม (frame) เทมเพลต (template) ค าสั่ง HTML  
Search, analyze, practice and explain about network system. Network equipment. Network and 
internet terminology. Principles of website design and development. Basic image decoration. 
Website builder window. Folder creation. Save file.  Creating tables and layouts, managing text, 
illustrations, inserting multimedia, hyperlinks, layers, frames, templates, HTML commands. 

 
10-044-304 การออกแบบและเขียนแบบเทคนิค 3(2-2-5)  
 (Design and technical drawing) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
เพ่ือให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิค การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เขียนแบบ มีทักษะ
เกี่ยวกับการอ่านแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นเกี่ยวกับภาพฉาย ภาพตัด และภาพสามมิติ ตาม
มาตรฐานเขียนแบบเทคนิค  
Know and understand about the technical drawing principles using tools drawing 
device,  skills in reading, drawing and drawing, basic techniques in projection, cropping 
and holographic according to the standard drawing technique. 

 
10-044-305 การควบคุมหุ่นยนต์ 3(2-2-5)  
 (Robot control) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-205 
องค์ประกอบส าคัญของหุ่นยนต์ อันได้แก่ ส่วนสมอง ส่วนขับเคลื่อน ส่วนโครงสร้าง สามารถน าเอา
หลักการของแต่ละส่วนมาออกแบบ ประดิษฐ์ที่ใช้องค์ประกอบทั้งสาม ดาวน์โหลดข้อมูลผ่านสาย USB 
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ตลอดจนการใช้งานโปรแกรม Mind Storms เรียนรู้สัญลักษณ์ภายในโปรแกรมที่ใช้แทนอุปกรณ์ 
สามารถทดสอบการติดต่อสื่อสารระหว่างพอร์ท USB กับคอนโทรเลอร์ NXT และน ามาสรุปเป็นองค์
ความรู้  มีทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ในแบบประยุกต์ รู้จักการใช้งาน
เซนเซอร์เบื้องต้นและการใช้งานอย่างมีเงื่อนไข สามารถแก้ไขโจทย์ปัญหาได้  
The important components of the robot, including the brain drive, structure can apply the 
principles of each part to design. Devise using all three elements download data over line, 
download data via USB cable as well as use programs. Mind Storms learns symbols within 
programs that are used instead of devices. Can test the communication between the USB 
port and the NXT controller and summarize it as knowledge Have skills in programming the 
motion control of the robot in applied form Know the basic sensor usage and conditional 
operation. Able to solve problems. 
10-044-306 หุ่นยนต์เบื้องต้น 3(2-2-5)  
 (Basic Robotics) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-205 

แนะน าเครื่องมือทางฮาร์ดแวร์และการใช้โปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์ มีความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับระบบตัวเลขและการจัดการข้อมูลตลอดจนการใช้งานขาพอร์ตอินพุตและเอาต์พุตของ
ไมโครคอนโทรเลอร์  มีทักษะการใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ขับสัญญาณเสียง ขับ LCD ขับมอเตอร์แบบต่าง 
ๆ มีทักษะในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือควบคุมการขับเคลื่อน Robot-Basic Plus เดินตาม
แสงและควบคุมการตรวจจับการชนวัตถุ  
Recommend hardware tools and using microcontrollers. Basic knowledge of number 
systems and data management, including how to use the microcontroller input and 
output ports. Have skills in using microcontrollers to drive audio signals, LCD drivers, 
drive different motor types, have skills in computer program development To control 
the robot-Basic Plus to follow the light and control the collision detection. 

 
10-154-112 วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 3(3-0-6)  
 (Scientific Creativity and Innovation) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
แนวคิดนวัตกรรมเบื้องต้น เปูาหมายเชิงนวัตกรรมในแง่ของสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภท
ของนวัตกรรมทั้งสิบประการ การผสมผสานและการบูรณาการนวัตกรรม จุดเปลี่ยนทาง สังคมที่เป็นผลจาก
นวัตกรรมที่มาจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแนวทางการสร้างนวัตกรรมและ การบ่มเพาะนวัตกรรม 
ตัวอย่างนวัตกรรมที่ประสบความส าเร็จภายในประเทศ และ นวัตกรรมระดับโลก นวัตกรรมเชิงเทคโนโลยี
หลักแนวคดเชิงเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกับนวัตกรรม ตัวอย่างเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม  
Basic principle of innovation, aim of innovation in terms of society, science and technology, 
ten types of innovations, concept integration and complementary of innovation, turning 
point of society from scientific innovation, innovation incubation, example of successful 
innovation in the country and in the world, basic principle of technology, innovation in 
technology, example of technological innovation. 
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10-154-113 บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6)  
 (Integrating Health and Environment) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
แนวคิดส าหรับ “สุขภาพ” และ “สิ่งแวดล้อม” มิติและระดับของสุขภาพ และ ปัจจัยที่ก าหนดสุขภาพและ
สงแวดล้อม การปฏิรูประบบสุขภาพการพัฒนาเชิง ยุทธศาสตร์ส าหรับการเสริมสร้างสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม การประเมินผล กระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือสุขภาพ ความ
อยู่ดีมีสุข ระบบสารสนเทศเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นโยบายสุขภาพสาธารณะ กระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต การ ด าเนินชีวิตเพ่ือสุขภาพและสงแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียง เทคนิค
การบูรณาการ สุขภาพและสิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพและสงแวดล้อมกับอาชีพ  
Concepts of “health” and “environment”, dimensions and levels of health and factors 
determining health and environment. Health system reform, strategic development of 
health and environment promotion, healthy public policy, health and environmental 
impact assessment. Integrative research for health and environment, indicators of well-
beings. Information system for promoting health and environment, communication for 
health and environment. Learning process for developing quality of life, living for health 
and environment, self-sufficient economy, techniques for integrating health and 
environment, health, environment and occupations. 

 
10-044-307 ชีววัสดุทางการแพทย์และอุปกรณ์ส าหรับซ่อมแซมร่างกาย  3(2-2-5)  
 (Biomedical Materials and Devices for Human Body Repair) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-205 
คุณสมบัติของวัสดุที่ถูกใช้ในทางการแพทย์และทันตกรรม ปฎิกิริยาระหว่างชีววัสดุและเนื้อเยื่อ 
สิ่งมีชีวิต โครงเลี้ยงเซลล์จากพอลีเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์เทคโนโลยีการสร้าง ชิ้นงาน
อย่างรวดเร็วส าหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อและการผลิตโครงเลี้ยงเซลล์  
Properties of materials used in medicine and dentistry, interaction between bio 
matierials and living tissues, oxidation active biomaterial for wound healing, 
biomatierials for tissue engineering, natural and synthetic polymeric scaffolds, rapid 
prototyping technology for tissue engineering and scaffolds. 

 
10-044-308 เทคโนโลยีและการสื่อสารส าหรับผู้สูงอายุ  3(3-0-6)  
 (Technology and Commuication for the elderly) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-205 
การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการเลือกใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารอย่างเหมาะสม ช่วยให้ ผู้สูงอายุ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ปรับตัวอยูในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข  
Lifelong education through the use of appropriate technology and communication 
helps elderly people access to information. Adjust themselves in a changing society 
happily 
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10-154-114 วิทยาศาสตร์บูรณาการ  3(3-0-6)  
 (Integration Science) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
วิถีชีวิต ภูมิปัญญาและนวัตกรรมท้องถิ่น การเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ทฤษฏีและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม การน ามาประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืน 
Lifestyle local wisdom and innovation linking local knowledge with modern theories 
and technology. In line with social and environmental changes, sustainable application. 

 
 
 

10-154-115 ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีชีวิตไทย  3(3-0-6)  
 (Biodiversity in Life) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
ส ารวจความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในด้านชีวิตความเป็นอยู่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิ ตเหล่านั้นกับ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อมตลอดจนความสอดคล้องกับวิถีชีวิตไทย 
Explore the diversity of life in life, food, clothing, medicine, art, culture and traditions 
of the community analyze the relationship of those organisms to humans and the 
environment, as well as the correspondence with the Thai way of life. 
10-044-309 วัสดุนาโนส าหรับเซนเซอร์  3(3-0-6)  
 (Nanomaterials for Sensor) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-205 
ประเภทของเซนเซอร์ การสร้างเคมิคัลเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร์ การประยุกต์ใช้ อนุภาคนาโน ลวด
นาโน นาโนคอมพอสิท ในการสร้างเซนเซอร์  
Sensor types, chemical and biosensor fabrications, applications of nanoparticles, 
nanowires and nanocomposites for chemical and biosensors. 

 
10-044-289 ฟิสิกส์ส าหรับการรีไซเคิลวัสดุ  3(3-0-6)  
 (Physics of Materials Recycling) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-205 
วัสดุศาสตร์รอบตัว การจัดการวัสดุเหลือใช้ การคัดแยกวัสดุ กระบวนการแปรสภาพโดยใช้หลักการทาง
ฟิสิกส์ การหลอม การรีไซเคิลแก้ว พลาสติก โลหะ กระดาษ  
Materials science and waste management, material separation, transformation process 
using physics principles, melting, recycling of glass, plastic, metal, paper. 
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10-044-290 บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม  3 (2-2-5)  
 (Packaging for Environment) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-205 
ใช้หลักการทางฟิสิกส์ เ พ่ือกระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การวางแผน การออกแบบ การผลิต การน าไปใช้ และการ
ท าลายหลักเลิกใช้ ภายใตบ้ริบททางสังคมที่ยั่งยืน 
Use physics principles for the process of designing an environmentally friendly 
packaging that is efficient. Product life cycle from planning, design, production, use and 
destruction, to stop using Under the sustainable social context. 

 
10-044-291 เครื่องมือทางฟิสิกส์ส าหรับงานพิสูจน์หลักฐาน  3 (3-0-6)  
 (Physics tools for forensics) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-205 
การตรวจพยานวัตถุทางฟิสิกส์ในงานพิสูจน์หลักฐาน การตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพ การตรวจ
วิเคราะห์ทางด้านคุณภาพ เปรียบเทียบพยานวัตถุ ค้นหาแหล่งที่มาของพยานวัตถุ หลักการใช้เครื่องมือ
ในการวิเคราะห์หลายประเภท เช่น Thermal Analysis, Fourier Transform Infrared 
Spectrophotometer, X-Ray Diffractometer, Scanning Electron Microscope 
Inspection of physical objects in the forensic work. Physical examination quality 
analysis. Comparison of material witnesses. Search for the source of the witness. 
Principles of using various analysis tools such as thermal analysis, fourier transform 
infrared spectrophotometer, X-Ray diffractometer, scanning electron microscope. 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 
ปีที่

ส าเร็จ 

1 นางสาวนวัล  บินหะยีนยิ ิ
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปร.ด.(ฟิสิกส์) 
วท.ม.(ฟิสิกส์) 
วท.บ.(ฟิสิกส์) 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2554 
2546 
2543 

2 นางสาวสาฟิตรี นาแว อาจารย ์
ปร.ด.(ฟิสิกส์) 
วท.ม.(ฟิสิกส์) 
วท.บ.(ฟิสิกส์) 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 
ม.เกษตรศาสตร์ 

2562 
2548 
2545 

3 นางสาวสิรินาถ  ชูประจง อาจารย ์
วท.ม.(ฟิสิกส์) 

วท.บ.(ศึกษาศาสตร์) ฟิสกิส์  
ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2553 
2549 

4 นายกร ทกัษพัฒนกุล อาจารย ์

ปร.ด.(เทคโนโลยีพอลิเมอร์) 
Doctor(Physics) 

 
วท.ม.(ฟิสิกส์พอลิเมอร์) 

วท.บ.(ฟิสิกส์)  

ม.สงขลานครินทร์ 
University of Maine, Le 

Mans, France 
ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2559 
2559 

 
2554 
2552 

5 นายอารมณ์ ปุเต๊ะ อาจารย ์
วท.ม.(ฟิสิกส์)  
วท.บ.(ฟิสิกส์)  

ม.ทักษิณ 
ม.ทักษิณ 

2558 
2545 

 
3.2.2 อาจารย์ประจ า 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 
ปีที่

ส าเร็จ 
1 นายอาสลัน  หิเล อาจารย ์ ปร.ด.(พืชศาสตร์) 

วท.ม.(พืชศาสตร์) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2551 
2546 
2541 

2 นางกิติยา  ถาวโรฤทธิ ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด.(ชีววิทยา) 
วท.ม.(ชีววิทยาศึกษา) 
วท.บ.(ศึกษาศาสตร์)วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

ม.ขอนแก่น 
ม.บูรพา 
ม.สงขลานครินทร์ 
 

2556 
2550 
2537 

3 นางสาวสุชาดา  แสงวิมาน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด.(อณูพันธุศาสตร์และพันธุ
วิศวกรรมศาสตร์) 
วท.ม.(อณูพันธุศาสตร์และพันธุ
วิศวกรรมศาสตร์) 
วท.บ.(พันธุศาสตร์) 

ม.มหิดล 
 
ม.มหิดล 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2554 
 

2547 
 

2544 
4 นายวุฒิชยั  ศรีช่วย ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
ปร.ด.(พืชศาสตร์) 
วท.ม.(พืชศาสตร์) 
วท.บ.(ผลิตกรรมชีวภาพ) 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2560 
2549 
2546 

5 นางรักชนก  ภูวพัฒน์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด.(ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสา
รสนเทศ) 
วท.ม.(ชีววิทยา) 
วท.บ.(ชีววิทยา) 

ม.สงขลานครินทร์ 
 
ม. ทักษิณ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2559 
2548 
2541 

6 นางสาวจารวุรรณ  แดงโรจน ์ อาจารย ์ ปร.ด.(เคมีอินทรีย์) 
วท.ม.(เคมีศึกษา) 
กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-เคมี) 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 
ม. ทักษิณ 

2560 
2549 
2546 

7 นางสาวสุพจน ี แสนสุข อาจารย ์ Ph.D.(เคมี) 
วท.ม.(เคมีอนินทรีย์) 
วท.บ.(เคมี) 

University of Sussex 
ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2560 
2551 
2548 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 
ปีที่

ส าเร็จ 
8 นางสาวสุทธิรัตน์ ขาวปากรอ 

 
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ด.(วิทยาศาสตร์ชวีภาพ) 
วท.ม.(พฤกษศาสตร์) 
วท.บ.(ชีววิทยา) 

ม.เกษตรศาสตร์ 
ม.เกษตรศาสตร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2558 
2546 
2542 

9 นางสาวจิตติมา  ชอบเอียด อาจารย ์ กศ.ม.การมัธยมศึกษา(การสอน
คณิตศาสตร์) 
ศษ.บ.(คณิตศาสตร์) 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร 
ม.เกษตรศาสตร์ 

2550 
 

2548 
10 นางนรารัตน์  วัฒนาพันธ ์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
ปร.ด.(ชีววิทยา) 
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.บ.(ชีววิทยา) 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2559 
2548 
2542 

11 นายอิบรอฮีม  ซาโยะ อาจารย ์ Ph.D.(Biological Sciences) 
วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์) 
วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) 

University of 
Southampton 
ม.สงขลานครินทร์ 
ม.วลัยลักษณ ์

2559 
 

2551 
2547 

12 นางสาวนุรอามาลี  ดีนามอ อาจารย ์ ปร.ด.(เคมี…) 
วท.ม.(ชีวเคมี) 
วท.บ.(เคมี) 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 
ม.ทักษิณ 

2560 
2547 
2544 

13 นายสิทธิเดช  ชูด้วง อาจารย ์ วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
 
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
ม.สงขลานครินทร์ 

2552 
 
 

2549 
14 นางสาวโซเฟีย  เมฆารัฐ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
วท.ม.(เคมีเชิงฟิสิกส์) 
วท.บ.(ศึกษาศาสตร์) เคมี 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2553 
2548 

15 นางสาวชื่นใจ  สุกปุาน อาจารย์ วท.ม.(สถิติ) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

ม.เกษตรศาสตร์ 
ม.ทักษิณ 

2554 
2550 

16 นายมูฮ ามัดบาคอรี  ยูโซ๊ะ 
 

อาจารย ์ วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์) 
วท.บ.(จุลชีววิทยา) 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2553 
2549 

17 นายวาริน นาราวิทย ์ อาจารย ์ วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์

2556 
 

2550 
18 นางสาวสาลูมา สมานหมาน ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
ปร.ด. (เคมี) 
วท.บ.(เคมี-ชีววิทยา) 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2556 
2549 

19 นางสาวจารวุรรณ ประดับแสง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม.(เภสัชวิทยา) 
วท.บ.(จุลชีววิทยา) 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2553 
2549 

20 นางสาวศิรินุช ด้วงสุข อาจารย ์ วท.ม.(จุลชีววิทยา) 
วท.บ.(จุลชีววิทยา) 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2553 
2548 

21 นายพงษ์พันธ์ สุขสุพันธ ์ อาจารย ์ วท.ม.(การจัดการส่ิงแวดล้อม) 
วท.บ.(ชีววิทยา) 
พท.บ.(แพทย์แผนไทย) 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

2540 
2534 
2549 

22 นางสาวสุภาภรณ์ เทศวิเชียร อาจารย ์ วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.บ.(ชีววิทยา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.ทักษิณ 

2554 
2549 

23 นางสาวนาริสา  บินหะยีดิง อาจารย ์ กศ.ม.(เคมี) 
วท.บ.(เคมี) 

ม.ทักษิณ 
ม.ทักษิณ 

2554 
2547 

24 นางสาวปิยภรณ์ วังศิริกุล อาจารย ์ วท.ม.(เคมีประยุกต์) 
วท.บ.(เคมี) 

ม.ทักษิณ 
ม.ทักษิณ 

2557 
2553 

25 นางโรสนี จริยมาการ อาจารย ์ คด.(การวัดและประเมินผล
การศึกษา) 
คม.(การวัดและประเมินผล
การศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2557 
2549 
2546 



81 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 
ปีที่

ส าเร็จ 
คบ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

26 นางสาวอนุสา สุวรรณวงศ์ อาจารย ์ วท.ม.(คณิตศาสตร์และสถิติ) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2560 
2556 

27 นางกนกวรรณ ภูมวิณิชกิจ อาจารย ์ ปร.ด. เคมี 
วท.ม. เคมีศึกษา 
กศ.บ. วิทยาศาสตร์-เคมี 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 
ม.ทักษิณ 

2558 
2552 
2549 

28 นางสาวปิยะวรรณ หลีชาติ 
 

อาจารย ์ ปร.ด.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
 
 
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 
วท.บ.(ชีววิทยา) 

บัณฑิตวิทยาลัยรว่มด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ม.
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา้
ธนบุรี 
ม.ศิลปากร 

2558 
 
 
 

2547 
 

2543 
29 นางกรรณิการ์ ธีระกิตติ์ธนากุล อาจารย ์ วศ.ด.วิศวกรรมวัสด ุ

วท.ม.เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ 
กศ.บ.วิทยาศาสตร์-เคมี 

ม.สงขลานครินทร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ม.ทักษิณ 

2558 
2550 
2548 

30 นางสาวนิกรือซง โต๊ะลอืบาจิ อาจารย ์ วท.ม.(ฟิสิกส)์ 
วท.บ.(ฟิสิกส)์ 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2556 
2554 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพและการ
ท างาน ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 3 รายวิชา ได้แก่  
 วิชา 10-134-205 การฝึกงาน และโดยนักศึกษาเลือกฝึกปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับวิชาฟิสิกส์ในห้องปฏิบัติการวิจัย โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน จ านวน 3 
หน่วยกิต ช่วงเวลาปิดภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปีที่ 3 นักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานต้องรวบรวมความรู้ที่ได้
จากการปฏิบัติงานมาน าเสนอให้คณะกรรมการประจ าวิชา เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน และ 
 วิชา 10-154-108 สหกิจศึกษา1 และ 10-154-109 สหกิจศึกษา2 รายวิชาสหกิจศึกษาเป็นรายวิชา
บังคับ ซึ่งเป็นการท างานเชิงวิชาการ และ/หรือวิชาชีพเสมือนหนึ่งเป็นภาระงานเต็มเวลาในสถานประกอบการ 
หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร ผู้ลงทะเบียนรายวิชานี้จะต้องลงทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา ในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษา ผู้ลงทะเบียนรายวิชานี้จะต้องได้รับการประเมินโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วมกับ
เจ้าของสถานประกอบการ นักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานต้องรวบรวมความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงาน มา
น าเสนอให้อาจารย์ประจ าวิชาเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1.1  มีทักษะการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหน่วยงานราชการหรือ

เอกชน 
4.1.2  มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
4.1.3  มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้า

กับหน่วยงานราชการหรือเอกชนได้ 
4.1.4  มีความกล้าในการแสดงออก น าความรู้จากการเรียนไปใช้ในงานได้ 

 
4.2 ช่วงเวลา 

  วิชา 10-134-205 การฝึกงาน เรียนภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปีที่ 3 
  วิชา 10-154-108 สหกิจศึกษา1 เรียนภาคการศึกษาต้นหรือปลาย ของชั้นปีที่ 4 

วิชา 10-154-109 สหกิจศึกษา2 เรียนภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปีที่ 4 
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน 
 ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าวิชา 
 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  รายวิชา 10-134-206 โครงงานทางฟิสิกส์  เป็นรายวิชาที่เน้นกระบวนการท าวิจัยทางด้าน
ฟิสิกส์ โดยนักศึกษาต้องสอบโครงร่างวิจัย ฝึกปฏิบัติการวิจัยในห้องหรือนอกห้องปฏิบัติการ สามารถน า
ผลการวิจัยมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เรียบเรียงเป็นรายงานการวิจัย และน าเสนอผลการวิจัยแบบปากเปล่ า 
(Oral Presentation) ต่อคณะกรรมการรายวิชา 
 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนของกระบวนการวิจัย และสามารถเขียนผลการวิจัย 
และน าเสนอได ้
 

5.3 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาต้น ของชั้นปีที่ 4 
 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  3 หน่วยกิต 
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5.5 การเตรียมการ 
5.5.1 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ กระบวนการวิจัย  
5.5.3 นักศึกษาน าเสนอผลการวิจัยต่อคณะกรรมการประจ าวิชา เพ่ือรับข้อเสนอแนะและ

ประเมินผล 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
5.6.1 ผู้สอนก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลรายวิชา 
5.6.2 ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม 
5.6.3 ผู้สอนและผู้เรียนทุกคนเข้าฟังการน าเสนอผลการศึกษา และประเมินผลร่วมกัน 
5.6.4 ผู้ประสานงานรายวิชาน าคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ประจ า

วิชาทุกคน ผ่านคณะกรรมการวิชาการของคณะ 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ (Program Expected Learning 
Outcomes, PLOs) 

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

PLO1 ประยุกต์ใช้เครื่องมือพ้ืนฐานทางฟิสิกส์ได้ 
 

(1) จัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการ และ
รายวิชาทฤษฎีแทรกปฏิบัติการ เช่น ปฏิบัติการฟิสิกส์
1 ปฏิบัติการฟิสิกส์2 ปฏิบัติการในโรงฝึกงานฟิสิกส์ 
หลักฟิสิกส์ของเครื่องมือ การเขียนแบบทาง
วิทยาศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ 
(2) นักศึกษาทุกคนต้องเรียนวิชาโครงงานทางฟิสิกส์ 
หรือวิชาเตรียมสหกิจศึกษาส าหรับนักฟิสิกส์  
(3) นักศึกษามีส่วนร่วมในโครงการบริการวิชาการของ
คณะ เช่น โครงการแลปวิทยาศาสตร์สัญจร 
 

PLO2 มีความคิดสร้างสรรค์ ผลิตนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาของชุมชนได ้

(1) จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาที่ต้องใช้
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เพ่ือผลิตนวัตกรรม 
เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การ
เขียนแบบทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการน าเสนองาน
ทางวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญา 
(2) มีส่วนร่วมในโครงการบริการวิชาการของคณะ 
(3) นักศึกษาทุกคนต้องเรียนวิชาการฝึกงาน หรือ
วิชาสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นรายวิชาที่ต้องน าความรู้ไปใช้
ในการแก้ปัญหาร่วมกับชุมชนหรือสถานประกอบการ 
(4) มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันเก่ียวกับสิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม การทดลองทางฟิสิกส์ ได้แก่ โครงการ
ฟิสิกส์สัประยุทธ์ 
(5) บูรณาการงานวิจัยลงในแต่ละรายวิชา เชื่อมโยง
ความรู้เชิงทฤษฎีลงสู่การน าไปใช้ประโยชน์ 
 

PLO3 มีความรับผิดชอบ มีวินัย ท างานเป็นทีมได้ มี
จิตสาธารณะ และปรับตัวเข้ากับสังคมพหุวัฒนธรรม
ได ้

(1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ
กฎระเบียบของสังคม ในการสอนแต่ละรายวิชา  
(2) ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาของ
คณะ ในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(3) ให้นักศึกษามีบทบาท หน้าที่ สามารถเสนอความ
คิดเห็น และมีส่วนรับผิดชอบในโครงการต่างๆ เช่น 
โครงการบริการวิชาการ โครงการท านุบ ารุง
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คุณลักษณะพิเศษ (Program Expected Learning 
Outcomes, PLOs) 

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ศิลปวัฒนธรรม  
(4) การฝึกปฏิบัติงานหรือฝึกสหกิจศึกษาในหน่วยงาน
เอกชน/รัฐบาล 
 

PLO4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและใช้ภาษา
สื่อสารได้หลากหลายเพ่ือการประกอบอาชีพและ
พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาได้ใช้
ทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษามลายูทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน การน าเสนอในชั้นเรียน การ
อภิปรายโดยอาจารย์แนะน าอย่างใกล้ชิด 
(2) นักศึกษาทุกคนต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับ
วิทยาศาสตร์ 
(3) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น ในรายวิชาทักษะการน าเสนองาน
ทางวิทยาศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัย สัมมนาทางฟิสิกส์ 
(4) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมน าเสนอผลงานทาง
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา และกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพลศึกษา 
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ก. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้ อ่ืนภายใต้พหุ
วัฒนธรรมในสังคมได้อย่างมีความสุข และประพฤติตนโดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่
ละรายวิชาต้องส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ดังนี้  
   1. มีวินัย ตรงต่อเวลา รู้จักกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 

2. เข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม และเคารพสิทธิ กฎระเบียบขององค์กร 
3. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม รู้คุณค่าและศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์ 
4. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

ข. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า
ชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายทีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ ผู้สอนต้อง
สอดแทรกและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา และส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ สนับสนุน
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ให้นักศึกษาเข้าร่วมในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ยกย่องและเชิดชูนักศึกษาที่ท าความดีและเสียสละ 
 

ค. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาและการปฏิบัติตนในด้านต่างๆ ได้แก่ 
   1. การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการเข้าร่มกิจกรรม  
   2. ความมีวินัยและความใส่ใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
   3. ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
   4. ความซื่อสัตย์สุจริตในการท างานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ 
 

2.1.2 ด้านความรู้  
ก. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของรายวิชาที่ศึกษาซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นองค์
ความรู้ที่จะพัฒนาความสามารถและทักษะ อันเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้และเข้าใจ ดังนั้น มาตรฐานความรู้ต้อง
ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
   1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารของศาสตร์ที่ศึกษา และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
   2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนงานวิจัยใหม่ๆ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
   3. สามารถวิเคราะห์ปัญหาของศาสตร์ที่ศึกษา และบูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องได้  
   4. มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของศาสตร์ที่ศึกษา และสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก  
 

ข. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้การบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการท างาน (Work-Integrated Learning)  โดยมุ่งเน้นทั้งหลักการทางทฤษฎี และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง และให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จัดให้มี
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากร
พิเศษเฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาและเนื่อหาสาระของรายวิชานั้นๆ 
 

ค. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยใช้การวัดผล ดังนี้  
   1. การทดสอบย่อย 
   2. การสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา 
   3. รายงานที่นักศึกษาจัดท า 
   4. งานที่ได้รับมอบหมาย 
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   5. การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
   6. แฟูมสะสมผลงาน 
 

2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา  
ก. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบการศึกษา ดังนั้น 
นักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาพร้อมกับคุณธรรม และจริยธรรม โดยกระบวนการเรียนการ
สอนต้องเน้นให้นักศึกษารู้จักคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา แนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง นักศึกษาที่ผ่านการเรียนการสอนด้วยวิธีดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
   1. สามารถค้นคว้าหาความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นหรือ
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายด้วยตนเอง 

2. สามารถคิดวิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่าง
เป็นระบบ 

3. สามารถประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา และน าไปใช้ได้เหมาะสม 
4. มีทักษะการแก้ปัญหาในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการตามที่ได้รับความรู้ และการ

ฝึกฝน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง 
การวัดและเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ใช้แนวข้อสอบที่ให้นักศึกษาได้

อธิบายแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หรือให้นักศึกษาเลือกใช้วิชาชีพที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 

 
ข. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  ใช้การเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการท างาน (Work-Integrated Learning) มุ่งเน้นให้นักศึกษารู้จักวิเคราะห์องค์ประกอบของ
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้บทบาทสมมติสถานการณ์จ าลองและกรณีศึกษาเพ่ือเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาได้ฝึก
วิเคราะห์แนวทางแก้ไขให้ถูกต้อง 
 

ค. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 
   1. การทดสอบโดยใช้สภาพจริงหรือสถาการณ์จ าลอง 
   2. การเลือกใช้วิธีการเพ่ือแก้ปัญหาในบริบทต่างๆ 
   3. การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
 

2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
ก. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล นักศึกษาจึงต้องได้รับ
การฝึกประสบการณ์เพ่ือเรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับบุคคลและกลุ่มบุคคลต่างๆ ดังนั้น ผู้สอนต้องแนะน าการ
วางตัว มารยาทในการเข้าสังคม และทักษะที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ดังนี้ 
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   1. มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับบุคคล 
สามารถท างานเป็นทีม และรู้จักบทบาทของผู้น า/สมาชิกในในกลุ่ม 

2. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษามาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
3. มีการพัฒนาการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม สามารถเสนอแนะแนวทางเพท่อนแก้ปัญหา 

และมีความรับผิดชอบทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
การวัดและประเมินผลท าได้โดยการสังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการท า

กิจกรรมกลุ่มทั้งในและนอกชั้นเรียน และผลสะท้อนกลับจากการฝึกประสบการณ์ต่างๆ 
 

ข. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
  ด าเนินการสอนโดยการก าหนดกิจกรรมกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืน หรือต้อง
ค้นคว้าหาขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณแ์ละประสบความส าเร็จในงานอาชีพ โดยมีความคาดหวังใน
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 
   1. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
   2. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
   3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 
   4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
   5. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
   6. มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของบุคคลที่ติดต่อสื่อสารด้วย และสามารถวางตนได้
เหมาะสมกับกาลเทศะ ขนบธรรมเนียม และแนวทางปฏิบัติเฉพาะของแต่ละวัฒนธรรม 
 

ค. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 

1. พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 
   2. พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆที่คณะหรือที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกสถานที่ของมหาวิทยาลัย 
    
 

2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ก. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  นักศึกษาต้องมีความรู้และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสารและการพัฒนาตนเอง ดังนั้น นักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่
เกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้
เกี่ยวกับสาขาวิชา ด้วยเหตุนี้ ผู้สอนต้องใช้เทคโนโลยีในการสอนเพื่อฝึกให้นักศึกษามีคุณสมบัติ ดังนี้  
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   1. สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์ สถิติ การใช้คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

2. มีความสามารถในการวิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูลเชิงตัวเลข และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้อง 

3. สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การเขียนและ
การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อ่ืนได้อย่างเข้าใจ 

4. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลในศาสตร์ที่ศึกษา 
และน าเสนอสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
 

ข. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ด าเนินการสอนด้วยกิจกรรมที่นักศึกษาต้องติดต่อสื่อสาร ค้นคว้าหาข้อมูล และน าเสนอผล
จากการค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ด้านทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
   1. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร 
   2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาข้อมูลและการน าเสนอ
ผลงานอย่างเป็นระบบ 
   3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับขนบธรรมเนียมปฏิบัติของ
สังคมแต่ละกลุ่ม  
 

ค. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   วัดและประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้ 

1. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร 
   2. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและ
น าเสนอผลงานอย่างเป็นระบบและทันสมัย 
   3. มีจรรยามารยาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
และวัฒนธรรมสามกล 
 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ก. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

นักศึกษาต้องสามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณโดยใช้ดุลยพินิจ
ทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อ่ืน ค่านิยมพ้ืนฐาน และจรรยาบรรณ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม
และจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี เข้า ใจและให้เกียรติ
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ผู้อื่น เข้าใจสถานการณ์ สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองและแสดงออกอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ โดย
อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เก่ียวกับสิ่งต่อไปนี้    

1. มีวินัย ตรงต่อเวลา รู้จักกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ 
2. เข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรมและเคารพกฎระเบียบขององค์กร 
3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน  
4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจรรยาบรรณ 

  
ข. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   1. อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
2. ให้ความส าคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่ก าหนด 

   3. ปลูกฝังให้นักศึกษาเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม และเคารพกฎระเบียบขององค์กร 
   4. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาและในชีวิตประจ าวัน 
   5. การมอบหมายงานเป็นรายกลุ่ม โดยในแต่ละกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่การท างาน
อย่างชัดเจน 
   6. การสอนแบบอภิปรายกลุ่มโดยการยกกรณีศึกษาเกี่ยวกับกระแสสังคมที่เป็น
ปัญหาจรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ สุจริต การเคารพกฎระเบียบของสังคม มารยาท การแสดงออกที่ไม่
เหมาะสม 
 

ค. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   ใช้วิธีการประเมิน 2 วิธี คือ การประเมินระหว่างเรียน  และการประเมินภายหลัง
ส าเร็จการศึกษา  ดังนี้ 
   1. การประเมินระหว่างเรียน  โดยการประเมินจากตนเอง  เพ่ือน  และอาจารย์  
โดยใช้แบบสอบถาม  สังเกต  แบบบันทึก  แบบประเมิน  หรือการสัมภาษณ์  ซึ่งอาจประเมินจากเรื่องต่อไปนี้ 
   - ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม 
   - ประเมินจากการมีวินัยและการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
   - ประเมินจากสถิติการกระท าทุจริตในการสอบ 
   - ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
   - ประเมินจากงานที่มอบหมายให้นักศึกษา เช่น การท ารายงาน การอ้างอิง 
   2. การประเมินภายหลังส าเร็จการศึกษา โดยให้บัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจาก
ผู้ใช้บัณฑิต  โดยใช้แบบสอบถาม  หรือการสัมภาษณ์ 
 

2.2.2 ด้านความรู้  
ก. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  นักศึกษาต้องมีความรู้ในสาขาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ เพียงพอส าหรับการประกอบ
อาชีพและแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ สามารถเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์เดิมเข้ากับความรู้ใหม่ได้ รู้
หลักการ ทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้ เฉพาะด้านในสาขา 
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และตระหนักถึงทิศทางของงานวิจัยในปัจจุบันเพ่ือรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต รู้วิธีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
   1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนงานวิจัยใหม่ ๆ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3. สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

4. สามารถน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้องไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม  
 

ข. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1. ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฏีและการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดองค์
ความรู้ 
   2. จัดกิจกรรมหรือตั้งปัญหาขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาใช้ความรู้ ประสบการณ์ ความ
ร่วมมือ รวมทั้งวิธีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม เพ่ือออกแบบวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว 
   3. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน 
   4. นักศึกษาทุกคนศึกษาประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา 
 

ค. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
   ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ 
   1. ประเมินจากการทดสอบย่อย 
   2. ประเมินจากการสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา 
   3. ประเมินจากการจัดกิจกรรมแก้ปัญหา เช่น กิจกรรมฟิสิกส์สัประยุทธ์ 
   4. ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
   5. ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
   6. ประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา 
 

2.2.3 ทักษะทางปัญญา  
ก. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  นักศึกษาสามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูล แนวคิดและ
หลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ปัญหาและงานอ่ืน  ๆด้วยตนเอง สามารถ
ศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์โดยค านึงถึงความรู้
ทั้งภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ  และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใช้ทักษะและความ
เข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ โดยนักศึกษาควรมีสิ่งต่อไปนี้ 
   1. สามารถค้นคว้าหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมเติมจากแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่นหรือแหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้ด้วยตนเอง 

2. คิดวิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ 
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3. ศึกษาปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4. มีทักษะการแก้ปัญหาในห้องปฏิบัติการตามท่ีได้รับการฝึกฝนและการปฏิบัติงาน
จริงในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
 

ข. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1. เน้นการสอนให้นักศึกษารู้จักบูรณาการและการประยุกต์ทฤษฎีความรู้ต่างๆ ผ่าน
การท ากิจกรรม และงานที่ได้รับมอบหมายในรายวิชาต่างๆ 
   2. การท าโครงงาน สัมมนา และปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา
ทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนมาบูรณาการใช้ในการท าโครงงาน สัมมนา และ
ปัญหาพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ 
 

ค. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
   1. ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่มอบหมาย 
   2. ประเมินจากผลการท าโครงงาน สัมมนา และปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
   3. ประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา 
 

2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
ก. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

  นักศึกษาต้องมีส่วนช่วยและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ทั้งการเป็นผู้น า
หรือสมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกถึงภาวะผู้น าในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนและต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ใน
การแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม 
รับผิดชอบต่อตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่
เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้าน
สังคมศาสตร์ที่เก่ียวกับคุณสมบัติต่างๆ นี้ 
   

   1. รู้จักบทบาทของผู้น า/สมาชิกในกลุ่ม  
2. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย โดยเลือกใช้ภาษาถ่ินหรือภาษาอ่ืน ๆได้

อย่างเหมาะสม 
3. มีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4. สามารถเสนอแนะแนวทางเพ่ือการแก้ปัญหาทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
5. มีความรับผิดชอบในการกระท าของตัวเองและของกลุ่ม 

 
ข. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
  มีการเรียนการสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้อง
ประสานงานกับผู้อ่ืน หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 
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   1. ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้น า การเป็นสมาชิกกลุ่ม 
   2. แนะน าในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือส่งเสริม
ทักษะการอยู่ในสังคม 
   3. ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับในงานกลุ่ม 
   4. ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น (Brainstorming) เพ่ือฝึก
การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล 
   5. ให้ความส าคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และการให้ความร่วมมือ 
   6. ส่งเสริมการสื่อสารโดยใช้ภาษาถิ่นหรือภาษาอ่ืนๆ กับกลุ่มคนที่หลากหลายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ค. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   1. ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
   2. พิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
   3. ประเมินจากการสังเกต และผลการปฏิบัติงาน 
   4. สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง 
   5. ติดตามการท างานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ พร้อมบันทึก
พฤติกรรมเป็นรายบุคคล 
 

2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ก. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
นักศึกษาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้

เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียนสามารถเลือก
รูปแบบของการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม ส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ โดยต้องมีทักษะดังต่อไปนี้ 
   1. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท างานด้าน
วิทยาศาสตร์ และการศึกษาค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม 

2. มีความสามารถในการวิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูลเชิงตัวเลข 
3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดการฟังและการเขียนการสื่อ

ความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 
4. รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอโดยใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี

สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
5. สามารถใช้เครื่องค านวณ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องได้ 
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ข. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่าง
บุคคลทั้ง การพูด การฟัง และการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
สถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
   2. ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
   3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลาย
รูปแบบ 
   4. การใช้ศักย์ภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 
   5. ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูลและน าเสนอให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ถูกต้อง และให้
ความส าคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
 

ค. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1. ประเมินจากผลงาน และการน าเสนอผลงาน โดยการเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลเชิงตัวเลขท่ีเกี่ยวข้อง 
   2. ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยใช้แบบสังเกต และแบบ
ประเมินทักษะการพูด การเขียน 
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3. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) จากรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา และ
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพลศึกษา 
 ความรับผิดชอบ  ความรับผิดชอบรอง 

ตารางสรุปผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
1) มีวินัย ตรงต่อเวลา รู้จักกาลเทศะ มี
สัมมาคารวะ ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 
2) เข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม และเคารพ
สิทธิ กฎระเบียบขององค์กร 
3) รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีภาวะ
ความเป็นผู้น าและผู้ตาม รู้คุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารของ
ศาสตร์ที่ศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชวีติ 
2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องตลอดจนงานวิจัย
ใหม่ๆ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3) สามารถวิเคราะห์ปัญหาของศาสตร์ที่ศึกษาและบูรณา
การความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ 
4) มีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนาของศาสตร์ที่ศึกษา และ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก 

1) สามารถค้นคว้าหาความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา จากแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่นหรือแหล่งข้อมูลที่หลากหลายด้วยตนเอง 
2) สามารถคิดวิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ 
3) สามารถประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา และน าไปใช้
ได้เหมาะสม 
4) มีทักษะการแก้ปัญหาในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการตามที่
ได้รับความรู้ และการฝึกฝน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับ
บุคคล สามารถท างานเป็นทีม และรู้จักบทบาทของผู้น า/สมาชิกในใน
กลุ่ม 
2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษามาชี้น าสังคมในประเด็นที่
เหมาะสม 
3) มีการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม สามารถเสนอแนะแนวทางเพ
ท่อนแก้ปัญหา และมีความรับผิดชอบทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 

1) สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์ สถิติ การใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูลเชิงตัวเลข และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ถูกต้อง 
3) สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การเขียนและการ
ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อ่ืนได้อย่างเข้าใจ 
4) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลในศาสตร์ที่ศึกษา และ
น าเสนอสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 



96 
 

 
รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   1) กลุ่มวิชาภาษา 
11-034-101 การใช้ภาษาไทย                     
11-034-104 การใช้ภาษามลายูใน
ชีวิตประจ าวัน 

                    

11-034-108 การอ่านและเขยีน
ภาษาอังกฤษ 

                    

11-034-109 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ                     
10-154-104 ภาษาอังกฤษส าหรับ
วิทยาศาสตร์ 

                    

   2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์มนุษย์ศาสตร ์และพละศึกษา 
11-024-112 ทักษะการคิด                     
11-014-120 กิจกรรมพลศึกษา                     
11-014-122 ความงดงามแห่งชีวิต                     
10-154-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร                     
11-014-116 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                     
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ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) จากรายวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี  
และหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 ความรับผิดชอบ  ความรับผิดชอบรอง 
ตารางสรุปผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
(1) มีวินัย ตรงต่อเวลา รู้จักกาลเทศะ มีสัมมา
คารวะ 
(2) เข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรมและเคารพ
กฎระเบียบขององค์กร 
(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน  
(4) มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจรรยาบรรณ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง ตลอดจน
งานวิจัยใหม่ ๆ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(3) สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และ
หาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
(4) สามารถน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม 

1) สามารถค้นคว้าหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นหรือแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายได้ด้วยตนเอง 
(2) คิดวิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ 
(3) ศึกษาปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
(4) มีทักษะการแก้ปัญหาในห้องปฏิบัติการตามที่ได้รับการฝึกฝน
และการปฏิบัติงานจริงในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

ตารางสรุปผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) รู้จักบทบาทของผู้น า/สมาชิกในกลุ่ม  
(2) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย โดยเลือกใช้ภาษาถ่ินหรือ
ภาษาอ่ืน ๆได้อย่างเหมาะสม 
(3) มีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(4) สามารถเสนอแนะแนวทางเพ่ือการแก้ปัญหาทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
(5) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตัวเองและของกลุ่ม 
 

(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท างานด้าน
วิทยาศาสตร์ และการศึกษาค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม 
(2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูลเชิงตัวเลข 
(3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดการฟังและการเขียนการสื่อความหมาย
โดยใช้สัญลักษณ์ 
(4) รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอโดยใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม 
(5) สามารถใช้เครื่องค านวณ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องได้ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์

10-154-107 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส าหรับวิทยาศาสตร์  

 

                      

10-154-106 ทรัพย์สินทางปัญญาส าหรบั
นักวิทยาศาสตร์ 

                      

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
 1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
10-034-203 สถิติ                       
10-034-205 คณิตศาสตร์ 1                       
10-034-206 คณิตศาสตร์ 2                       
10-044-203 ฟิสิกส์ 1                       
10-044-204 ปฏิบัติการฟิสกิส์ 1                       
10-044-205 ฟิสิกส์ 2                       
10-044-206 ปฏิบัติการฟิสกิส์ 2                       
10-054-201 เคมีพื้นฐาน                       
10-054-202 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน                       
10-064-209 หลักชีววิทยา                       
10-064-210 ปฏิบัติการหลกัชีววิทยา                       
 2) กลุ่มวิชาบังคับ 
10-044-212 อะตอมมิคและนิวเคลียร์ฟิสิกส ์                       
10-044-214 การเขียนแบบทางวิทยาศาสตร์                       
10-044-222 คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสกิส์                       
10-044-223 กลศาสตร์คลาสสิก                       
10-044-224 แม่เหล็กไฟฟูา                       
10-044-225 กลศาสตร์ควอนตัม                       
10-044-226 อุณหพลศาสตร์                       
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

10-044-227 คลื่นและทัศนศาสตร์                       
10-044-229 ปฏิบัติการฟิสกิส์ขั้นกลาง                       
10-044-230 ปฏิบัติการฟิสกิส์ขั้นสูง                       
10-044-232 หลักฟิสิกส์ของเครื่องมือ                       
10-044-310 ฟิสิกส์ยุคใหม่                       
 3) กลุ่มวิชาเลือก 
10-034-209 สมการเชิงอนุพันธ ์                       
10-154-105 ทักษะการน าเสนองานทาง
วิทยาศาสตร์ 

                      

10-134-205 การฝึกงาน                       
10-134-206 โครงงานทางฟิสิกส์                        
10-144-204 สัมมนาทางฟิสิกส์                       
10-154-108 สหกิจศึกษา1                       
10-154-109 สหกิจศึกษา2                       
10-154-110 เตรียมสหกิจศึกษาส าหรับนักฟิสิกส์                       
10-044-213 อิเล็กทรอนิกส์                       
10-044-228 ฟิสิกส์ส าหรับเทคโนโลยีสเีขียว                       
10-044-207 ฟิสิกส์ของวัสดุ 1                       
10-044-208 ฟิสิกส์ของวัสดุ 2                       
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
10-044-209 ดาราศาสตร                       
10-044-210 อุตุนิยมวิทยา                       
10-044-211 ฟิสิกส์เชิงค านวณ                       
10-044-215 นาโนเทคโนโลย ี                       
10-044-233 ปฏิบัติการฟิสกิส์ของวัสด ุ                       
10-044-234 วัสดุฉลาดและเทคโนโลยีฟิลม์บาง                       
10-044-235 การชี้ชัดลักษณะเฉพาะของวัสดุ                       
10-044-236 วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ                       
10-044-237 ฟิสิกส์ของพลังงานทดแทน                       
10-044-238 การเก็บเกี่ยวพลังงานและระบบ
เก็บสะสมพลังงาน 

                      

10-044-239 ฟิสิกส์ส าหรับโลจิสติกส ์                       
10-044-240 ฟิสิกส์ส าหรับการส่ือสาร                       
10-044-241 ฟิสิกส์ส าหรับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์   

                      

10-044-242 ชีวฟิสิกส ์                       
10-044-243 ไบโอเซนเซอร์                       
10-044-244 การน าพาผา่นเยื่อและเทคโนโลย ี                       
10-044-245 ฟิสิกส์ประยุกต์ส าหรับเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว 

                      

10-044-246 ฟิสิกส์นิวเคลียร์                       
10-044-247 เทคโนโลยีการฉายรังสีอาหาร                       
10-044-248 ฟิสิกส์ส าหรับเทคโนโลยีการท า
แห้งอาหาร 

                      

10-044-249 เทคโนโลยีการแช่เย็นและการแช่
แข็งอาหาร 

                      

10-044-250 หลักการทางเทคโนโลยกีารบรรจุ
และวัสด ุ

                      



101 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
10-044-251 มาตรวิทยา                       
10-044-252 ไฟฟูาชีวภาพ                       
10-044-253 ทรานสดิวเซอร์                       
10-044-254 พลังงานนิวเคลียร์และสิ่งแวดล้อม                       
10-044-255 สุขภาพทางรังสีเบื้องต้น                       
10-044-256 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและอาชี
วอนามยั 

                      

10-044-257 ความรู้พื้นฐานของฟิสิกส์เชิง
ชีววิทยา 

                      

10-044-258 การตรวจวัดรังสีนิวเคลียร์                       
10-044-259 การประยุกตฟ์ิสิกส์การแผร่ังสีใน
รังสีรักษา 

                      

10-044-260 ฟิสิกส์การแพทย ์                       
10-044-261 ภาษาโปรแกรมส าหรับนกัฟสิิกส ์                       
10-044-262 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับนัก
ฟิสิกส์ 

                      

10-044-263 การใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาทาง
ฟิสิกส์ 

                      

10-044-264 ประเด็นฟิสิกส์ในกระแส                       
10-044-265 การสอนฟิสิกส ์                       
10-044-266 ฟิสิกส์ของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่ง
ตัวน า 

                      

10-044-267 โสตทัศนศึกษาส าหรับฟิสกิส์                       
10-054-233 สารเคมีส าหรับยาง                       
10-044-269 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

                      

10-044-251 มาตรวิทยา                       
10-044-270 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา                       
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

10-044-271 วัสดุศาสตร์มูลฐาน                       
10-044-272 เทคโนโลยีพอลิยูรีเทนและยาง
ซิลิโคน 

                      

10-044-273 กลศาสตร์ของไหล                       
10-044-274การวัดปริมาณทางฟิสิกส์โดยใช้ตัว
รับรู้สมัยใหม่ 

                      

10-044-275 การประยุกต์เลเซอร์                       
10-044-276 เทคโนโลยีเส้นใยน าแสง                       
10-044-277 เศรษฐศาสตร์ฟิสิกส์                       
10-044-278 การประมวลผลสัญญาณและ
รูปภาพ 

                      

10-044-279 การแสดงภาพของข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์ 

                      

10-044-280ฟิสิกส์พลาสมา                       
10-044-281 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับหุน่ยนต์                       
10-044-282 การส ารวจทางธรณีฟิสิกสด์้วยวธิี
คลื่นไหวสะเทือน 

                      

10-044-283 ฟสิกสพลังงาน                       
10-044-284  ฟสิกสระบบเซลลแสงอาทิตย                       
10-044-285 ฟิสิกส์เครื่องปฏิกรณ                       
10-044-286 การจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม                       
10-044-287 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม                       
10-044-288 สมบัติของพอลิเมอร ์                       
10-044-289  ฟิสิกส์ส าหรับการรีไซเคิลวัสดุ                       
10-044-290  บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม                       
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

10-044-291  เครื่องมือทางฟิสิกส์ส าหรับงาน
พิสูจน์หลักฐาน 

                      

10-054-232 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น                       
10-044-292  การบริหารจัดการและตรวจ
สถานที่เกิดเหตุ 

                      

10-044-293  การพิสูจน์หลกัฐาน                       
10-024-203 อาชญากรรมคอมพวิเตอร์และ
เทคโนโลยี 

                      

10-154-111 การเตรียมความพร้อมในการ
ท างานและพัฒนาตวัเองอยา่งต่อเนื่อง 

                      

10-044-294 ฟิสิกส์ดิจิทัล                       
10-044-295 วิทยาการหุ่นยนต์ขั้นแนะน า                       
10-044-296 อิเล็กทรอนิกส์ชวีการแพทย์                       
10-044-297 เทคนิคการออกแบบระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

                      

10-044-297 เทคโนโลยีวงจรรวม                       
10-044-299 การจัดการอุตสาหกรรม                       
10-044-300 การท าให้เป็นอัตโนมัติและ
เครื่องมือวัด 

                      

10-024-204 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น                       
10-024-207 การเขียนชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์                       
10-044-301 วิวัฒนาการของหุ่นยนต ์                       
10-044-302 โครงสร้างพื้นฐานของหุ่นยนต์                       
10-024-205 คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์                       
10-044-303 การพัฒนาหุ่นยนต์เพือ่การแข่งขัน                       
10-024-207 คอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนา
เว็บไซต์ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

10-044-304 การออกแบบและเขยีนแบบ
เทคนิค 

                      

10-044-305 การควบคุมหุ่นยนต ์                       
10-044-306 หุ่นยนต์เบื้องต้น                        
10-154-112 วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม                       
10-154-113 บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม                         
10-044-307 ชีววัสดุทางการแพทย์และอุปกรณ์
ส าหรับซ่อมแซมร่างกาย 

                      

10-044-308 เทคโนโลยีและการส่ือสารส าหรับ
ผูสู้งอาย ุ

                      

10-154-114 วิทยาศาสตร์บูรณาการ                       
10-154-115 ความหลากหลายทางชีวภาพกับ
วิถีชีวิตไทย 

                      

10-044-309 วัสดุนาโนส าหรับเซนเซอร์                       
10-064-201 นิเวศวิทยา                       
10-064-202 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา                       
10-164-202 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม                       
10-164-203 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของดิน                         
10-164-204 มลพิษทางดินและการจัดการ                       
10-164-206 มลพิษทางน้ าและการควบคุม                       
10-164-207 มลพิษทางอากาศและการควบคุม                       
10-164-208 การวิเคราะห์และเกบ็ตัวอย่างทาง
สิ่งแวดล้อม 

                      

10-164-209 การวิเคราะห์คุณภาพน้ าและน้ า
เสีย 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

10-164-210 เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสีย                       
10-164-211 เทคโนโลยีการจัดการของเสีย
อันตราย 

                      

10-164-213 เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม                       
10-164-215 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน                       
10-054-234 นิติฟิสิกส ์                       
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  ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 
 

ปีการศึกษาที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 
1 -ใช้เครื่องมือพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาได้ 

-สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและใช้ภาษาสื่อสารได้หลากหลาย 
2 - มีองค์ความรู้ในศาสตร์ของฟิสิกส์ สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ได้ 
3 - มีความคิดสร้างสรรค์ ผลิตนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหา

ของชุมชนโดยใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ได้ 
4 - สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมพหุวัฒนธรรมและเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ 

- มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัด และการประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557 (ภาคผนวก ก) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรสรุปรายวิชาที่จะมีการทวนสอบไม่

น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชา  
 2.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้ประสานรายวิชาและ

อาจารย์ผู้สอน ตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงานและอ่ืนๆ ที่ผู้เรี ยน
ได้รับมอบหมาย 

 3.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้ประสานรายวิชาและ
อาจารย์ผู้สอนวิเคราะห์ และสรุปผลการด าเนินงานเสนอที่ประชุมหลักสูตร และน าเสนอที่
ประชุมระดับคณะ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

 4.ทราบข้อมูลปูอนกลับจากผู้ใช้นักศึกษาในระหว่างการออกปฏิบัติภาคสนามทั้งในระบบฝึกงาน
และสหกิจ 

 5.ประเมินจากผลงานนักศึกษา  
 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 1.ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต โดยวิธีการสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และ/หรือเชิญประชุม 
 2.ทราบข้อมูลปูอนกลับจากผู้ใช้บัณฑิต โดยวิธีการสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และ/หรือเชิญ

ประชุม 
 3.การประเมินจากสถานศึกษาที่บัณฑิตที่ เข้าศึกษาในปริญญาที่สูงขึ้นไป โดยการส่ง

แบบสอบถาม และ/หรือวิธีการสัมภาษณ์ 
 4.การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการเชิญประชุม หรือส่งแบบสอบถามที่มาประเมินหลักสูตร

ในระบบการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ า
กว่า 2.00 
 3.2 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ภายใน 2  สัปดาห์หลังจากเข้ามาปฏิบัติงานที่คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

1.2 เนื้อหาในการปฐมนิเทศส าหรับอาจารย์ใหม่ ประกอบด้วย 
1.บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม งานบริหารและการจัดการ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
2.สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่างๆ 
3.หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะและกิจกรรมต่างๆ ของคณะ 

1.3 มอบหมายอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง โดยมีหน้าที่ 
1.ให้ค าแนะน าและการปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะ 
2.ให้ค าแนะน าและนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

1.4 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
1.อาจารย์ที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอน ส่งเข้าอบรมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่

ทางคณะหรือมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
2.ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใน

สาขาที่เก่ียวข้อง 
1.5 การพัฒนาวิชาการ วิจัย และวิชาชีพด้านอื่น 

1.ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ใน
สาขาที่เกี่ยวข้องหรือเนื้อหาด้านวิชาการที่น่าสนใจและสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
เกี่ยวกับการเรียนการสอน 

2.สนับสนุนการเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
1.6 ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์และบุคลากร  
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1.รายงานผลการนิเทศการสอนของอาจารย์ประจ าโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและการประเมิน
โดยนักศึกษาผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

2.สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาตนเองในการเข้าร่วมอบรม งานประชุม 
หรือกิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
1.การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนตามนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ที่เน้นการบริการวิชาการแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเข้าสู่การท าผลงานทางวิชาการ และกระตุ้นให้บุคลากรท าและ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
3.สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

ในการประกันคุณภาพหลักสูตรจะใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยก าหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรตามองค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ 6 ด้าน คือ 1) การก ากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) คณาจารย์ 5) หลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 

1.มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีหน้าที่ก ากับมาตรฐานหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

2.มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน ท าหน้าที่ประธานหลักสูตร 1 คน และกรรมการ
หลักสูตร 4 คน ซึ่งต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการประจ าคณะ และน าเสนอต่อสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ตามล าดับ 

3.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่ เสนอแผนการด าเนินงาน การควบคุมและการติดตามผลการ
ด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการคณะทุกภาคการศึกษา เพ่ือช่วยก ากับให้การด าเนินงานของหลักสูตร
เป็นไปตามมาตรฐาน 

4.มีการประเมินหลักสูตรเพื่อให้ทันสมัยทุก 5 ปี โดยคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่แต่งตั้งโดยคณะฯ 
และมีการปรับปรุงหลักสูตรตามผลการประเมินหลักสูตร โดยคณะกรรมการปรั บปรุงหลักสูตร และมี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาหลักสูตรที่ปรับปรุง 
 
2. บัณฑิต 

1.ผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 80 สามารถจบการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนด 
2.ผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 70 สามารถมีงานท าภายใน 1 ปี 
3.มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 

 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 
1.คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร 

- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
- มีใบรายงานผลการเรียนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา 
- เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีใบรับรองความประพฤติจากผู้บริหารสถานศึกษา 
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2.การคัดเลือก 
- ก าหนดจ านวนนักศึกษาที่ต้องการรับตามหลักสูตร จ านวน 30 คน การคัดเลือกผู้เข้า

ศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการของมหาวิทยาลัย 
- ก าหนดวิธีการรับสมัคร โดยให้สมัครผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร์ หรือสมัครด้วยตนเองที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 

 
3.การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน อุดมศึกษา 

-เป็นไปตามประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบที่ เกี่ ยวข้องของทบวงมหาวิทยาลัย/
กระทรวงศึกษาธิการ/มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 

 
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเริ่มเข้า
เรียน โดยการจัดปฐมนิเทศวันแรกของการเปิดภาคการศึกษาผ่านโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือชี้แจง 
กฎระเบียบในการศึกษา ข้อบังคับการเรียนตามเกณฑ์ระเบียบมหาวิทยาลัย แผนการเรียน ระบบต่างๆที่
เกี่ยวกับการลงทะเบียน การเพ่ิม-ถอน การด าเนินการเรื่องฝึกงานและสหกิจ การประกันคุณภาพที่เกี่ยวกับ
นักศึกษาในสถานศึกษา กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ทุนการศึกษา สิ่งอ านวยความสะดวกในการศึกษาที่
คณะและหลักสูตรจัดให้ และกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการท างานเป็นทีม การอยู่
ร่วมกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้รุ่นพ่ีได้แนะน าการเตรียมตัวในการเรียนให้กับรุ่นน้อง การ
แต่งกายที่ถูกต้อง และวิธีการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 

จัดโครงการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม่ ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ/หรือวิชาด้านภาษา 
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผ่านโครงการ
ปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ของคณะ 
 

3.3 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
1. จดักิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาตลอดหลักสูตรตั้งแต่ชั้นปีที่ 1–4 เพ่ือให้มีความพร้อม

ในการออกไปประกอบอาชีพโดย 
- ชั้นปีที่ 1 เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยการจัดโครงการ

ปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ โดยฝุายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- ชั้นปีที่ 2 เตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีจิตอาสา โดย

การจัดโครงการต่างๆ ของหลักสูตรและฝุายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- ชั้นปีที่ 3 เตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีกิจกรรมออกภาคสนามผ่านการฝึกงานใน
หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 

- ชั้นปีที่ 4 ให้นักศึกษามีกิจกรรมออกภาคสนามผ่านสหกิจศึกษาในหน่วยงานของรัฐและ
ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ และท าโครงงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา
ออกสู่ตลาดแรงงานต่อไป 
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- มีโครงการสมรรถนะนักศึกษา เพ่ือติดตามนักศึกษาให้มีสมรรถนะทั้งด้านความรู้และ
ทักษะตามเกณฑ์ทุกชั้นปี 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในระบบการท ากิจกรรมของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการท ากิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรมและตระหนักถึง
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านภาษาให้กับนักศึกษา 
5. ก าหนดระบบการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาทั้งด้านการเรียนและส่วนตัว 
6. ก าหนดให้มีชั่วโมงการให้ค าปรึกษา เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบปะนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
 

3.4 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
1. มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา ผลการส าเร็จการศึกษาให้แก่

คณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการประจ าคณะ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกภาคการศึกษา 

2. มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มีต่อคุณภาพการเรียนการ
สอนและทรัพยากรสนับสนุนในสาขาวิชา 

3. นักศึกษาสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และมีการน าข้อร้องเรียนมา
ประชุมเพ่ือจัดการแก้ปัญหาจากข้อร้องเรียน 
 
4. อาจารย์ 
 

4.1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบต่อ

คณะกรรมการวิชาการคณะฯ คณะกรรมการประจ าคณะฯ สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
และสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

4.2การบริหารการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
1.ระบบการบริหารอาจารย์ 

มีระบบอัตราก าลัง โดยคณะฯมีแผนอัตราก าลังของจ านวนอาจารย์ที่คงอยู่ จ านวน
อาจารย์ที่เกษียณ จ านวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อในแต่ละปี เพื่อใช้วางแผนในการด าเนินการสรรหาอัตราก าลังของ
อาจารย์ในแต่ละปี 

2.ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
- ก าหนดให้อาจารย์แต่ละท่านท าแผนการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการศึกษาต่อ การท า

ต าแหน่งวิชาการ จากนั้นคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลพิจารณาจัดสรรอาจารย์
ที่จะศึกษาต่อในแต่ละปี และเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯต่อไป 

- คณะฯ สนับสนุนเงินในการพัฒนาตนเองในการเข้าร่วมอบรม การประชุมวิชาการและ
การน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 

- คณะกรรมการวิชาการคณะฯ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลวางแผน
และด าเนินการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
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4.3 คุณภาพอาจารย์ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดย

ผ่านการติดตามและรายงานผลของงานส่งเสริมงานวิจัยและต าราของคณะฯ ทุกปี เพ่ือให้มีผลงานที่มีคุณภาพ
และเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558 
 

4.4 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและส ารวจ

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารงานของหลักสูตรทุกปี 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผล 
 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
1.คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
2.คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทบทวนมคอ.2 โครงสร้างรายวิชาและ 

Curriculum mapping ของแต่ละรายวิชา ค าอธิบายรายวิชาเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
3.อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนประเมินหลักสูตร 
4.ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
5.เสนอร่างหลักสูตรที่ปรับแก้หลังประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอต่อคณะกรรมการวิพากษ์

หลักสูตร เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
6.เสนอร่างหลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์

หลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯพิจารณา 
7.เสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร์ สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามล าดับ 
8.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรโดยจัดท า มคอ.7 ภายใน 

60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
1. การก าหนดผู้สอน 

- หัวหน้าสาขาวิชาก าหนดผู้สอน โดยพิจารณาถึงความช านาญในเนื้อหาที่สอน 
ผลงานวิจัยหรือประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับวิชานั้นๆ และภาระงานของอาจารย์ 

- อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.2558 
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2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
การจัดท า มคอ. 3/ 4 ของทุกรายวิชาตามแบบฟอร์มที่ สกอ. ก าหนด ซึ่งก าหนดวิธีการ

สอนและกิจกรรมที่สอดคล้องกับ PLOs รวมทั้งมีการจัดท า มคอ. 5/6 ตามแบบฟอร์มของสกอ. มีข้ันตอนดังนี้ 
- ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า

หลักสูตร ก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน รายวิชาที่จะมีการบูรณาการกับโครงการบริการ
วิชาการ โครงการวิจัย โครงการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และด าเนินการจัดท ามคอ.
3/4 และ มคอ.5/6 วางแผนการจัดการเรียนการสอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก ากับ ติดตามและตรวจสอบการท า มคอ.3/4 และ มคอ.
5/6 

- ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชาส่งมคอ.3/4 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา มคอ.5/6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 

- ก าหนดให้มีการชี้แจง และแนะน าผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาใน
คาบแรกของการเรียน 

 
3. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาท้ังด้านการเรียนและ
ส่วนตัว โดยก าหนดให้มีชั่วโมงการให้ค าปรึกษา เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบปะนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
 

4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
- นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผล

คะแนนสอบและวิธีการประเมินผล 
- คณะฯมีช่องทางรับค าร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนักศึกษา 
- คณะฯจัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 
5.3 การประเมินผู้เรียน 

การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1.ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา จัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามวิธีการประเมินที่ระบุไว้ในมคอ.

3/4 และพิจารณาให้เกรด และผ่านการพิจารณารับรองโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการ
วิชาการคณะฯตามล าดับ จากนั้นส่งเกรดภายในเวลาที่ทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัยก าหนด 

2.มีการประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน 
3.ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา จัดท ามคอ.5/6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 
4.ก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมคอ.

3/4 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยคณะฯ คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เพ่ือ
ด าเนินการทบทวนอย่างน้อยร้อยละ 25 ของจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา และรายงานผล
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการ

เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการเรียนรู้ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดท าโครงการ
ต่างๆ ที่จะพัฒนางานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เช่น โครงการคลังข้อสอบ โครงการต ารา โครงการ
สัมมนาการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 
 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
1. สถานที่เรียน 

อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อาคาร 6 
ชั้น ประกอบด้วย 

- ห้องเรียนขนาด 60 คน จ านวน 20 ห้อง 
- ห้องเรียนขนาด 120 คน จ านวน 2 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์  
- กายวิภาคศาสตร์พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือจ านวน 33 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และมีคอมพิวเตอร์ที่สามารถสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

ได้ จ านวน 2 ห้อง แต่ละห้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง 
2. สถานที่ศึกษาค้นคว้า 

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง 
- ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ห้อง 
- ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 1 ห้อง 

3. อุปกรณ์การสอน 
- เครื่องวิดีทัศน์ 
- เครื่องรับโทรทัศน์สี 
- เครื่องฉายภาพนิ่ง 
- เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 
- เครื่องบันทึกเสียง  
- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- เครื่องแอลซีดี 
- สื่อการสอน (ซีดีรอม วีดีทัศน์) 
- อุปกรณ์การทดลองในห้องปฏิบัติการ 
- เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการในแต่ละสาขา 

4. ห้องสมุด 
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีต าราเพ่ือให้นักศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชา

ต่างๆ ได้แก่ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี ชีวเคมี กายวิภาคศาสตร์ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณิตศาสตร์ 
สรีรวิทยา ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหนังสือ จ านวน 1042 รายการ 
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6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
1.มีคณะกรรมการก ากับดูแลทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะ ท าหน้าที่วางแผนจัดหา และ

ติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะ เช่นเจ้าหน้าที่ห้องโสตทัศนูปกรณ์ เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ห้องศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น  

2.ให้อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาเสนอรายชื่อหนังสือ และต าราในสาขาวิชาที่รับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการ คณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อหนังสือ วารสารปีการศึกษาละประมาณ 200 เล่ม 

3.ติดตามความต้องการและการใช้ทรัพยากร ที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาต่อไป 
 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร โดยประเมินผู้ใช้ทรัพยากร ส ารวจความต้องการใช้

ทรัพยากรของอาจารย์และนักศึกษา 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการบรรลุเปูาหมายตัวบ่งชี้ที่ 1-5 ครบถ้วนและบรรลุเปูาหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ

หลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ดี อย่างน้อย 2 ปีการศึกษาอย่างต่อเนื่องก่อนได้รับการเผยแพร่ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในทุกประเด็นเป็นอย่างน้อย 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม  ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4อย่างน้อย ก่อนการเปิดสอนในแต่ภาคการศึกษาครบ
ทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนหรือ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ของปีที่ผ่านมา 

X X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

(10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาตรงตามงานที่
รับผิดชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพการเรียนการสอนและทรัพยากรสนับสนุนในสาขาวิชา เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

    X 

 
 



117 
 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
หลักสูตรควบคุมให้มีการประเมินรายวิชา  ประเมินการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละ

รายวิชาโดยให้นักศึกษาท าประเมินผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ฝุายวิชาการของคณะจะพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

หลักสูตรน าผลการประเมินไปปรับปรุง โดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและ
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 
 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1. ผู้เรียนประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้นสุดรายวิชา โดยผู้เรียนสามารถประเมินได้

โดยเข้าไปในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย อาจารย์สามารถดูผลการประเมินทุกรายวิชาที่สอนได้โดยเข้า
ไปในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  

2. มีการประเมินการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าโดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  

3. งานหลักสูตรรวบรวมผลการประเมินทั้งหมด ผลการประเมินที่เป็นข้อมูลปูอนกลับส่งให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงานกลุ่มวิชา น าเสนอในที่ประชุมคณะ เพ่ือปรับปรุง
ต่อไป  

4. งานหลักสูตรรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอนและ
วางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์
ของคณะ 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรโดยภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 
- นักศึกษาปีสุดท้าย 
- บัณฑิตใหม่ 
- ผู้ใช้บัณฑิต 
- อาจารย์ผู้สอน 
- ศิษย์เก่า 
- ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
และตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด 7 ข้อ 7 รวมทั้งผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
1.งานหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรรวบรวม/ข้อมูล จากการประเมินของของผู้ที่

เกี่ยวข้อง 
2.งานหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงานการประเมินผล 

และเสนอประเด็นที่จ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรต่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
3.งานหลักสูตรจัดประชุมสัมมนาเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ

ปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ว่าด้วย การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก ข 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2563 
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ภาคผนวก ค 
ประเด็นการวิพากษ์หลกัสูตร 
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ประเด็นการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 
 

หัวข้อเรื่อง ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ แก้ไข 
1. จ านวนหน่วยกิตรวม 
ตลอดหลักกสูตร 

ดีแล้ว (ปรับจ านวนหน่วยกิตรวม 
จาก 136 หน่วยกิต เป็น 120 
หน่วยกิต) 

- 

2. โครงสร้างหลักสูตรและ
รายวิชา 

1. จัดกลุ่มสาขาให้ครอบคลุมกับ
สภาวะการณ์ปัจจุบัน เช่น 
ค านึงถึงสังคมสูงวัย สิ่งแวดล้อม
เชิงอนุรักษ์ รวมถึงยุทธศาสตร์
จังหวัดและประเทศ อีกท้ังให้
สอดคล้องกับอุตสาหกรรม
ท้องถิ่น 

1. จัดกลุ่มวิชาให้ครอบคลุมและตาม
ความสนใจของผู้เรียนเป็น 2 กลุ่ม 
ดังนี้ 
- Smart Physics 
- Green Physics 

 2. ปรับรายวิชาให้สอดคล้องกับ
ยุคดิจิทัลเพ่ือเตรียมความพร้อม
กับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

2. มีการเปิดสอนในรายวิชาที่มีการ
ป ร ะยุ ก ต์ ท า ง ดิ จิ ทั ล ม าก ขึ้ น ใ ห้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในปัจจุบัน 

3. ประเด็นอ่ืน ๆ 1. เพ่ิมสมรรถนะทักษะด้าน
อารมณ์ (soft skill) 

1. เพ่ิมรายวิชา เช่น ความ
หลากหลายทางชีวภาพกับวิถีชีวิต
ไทย  

 2. สร้างความร่วมมือกับศูนย์
ระดับชาติ 

2. มีแผนท าความร่วมมือ (MOU) กับ
อุทยานวิทยาศาสตร์ และหน่วยงาน
อ่ืน 

 3. ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักฟิสิกส์ที่
มีสมรรถนะทางวิศวกรรมขั้น
พ้ืนฐาน 

3. เพ่ิมรายวิชา เช่น วิวัฒนาการ
หุ่นยนต์ โครงสร้างพื้นฐานหุ่นยนต์  

 4. อยากให้จัดการเรียนได้ทุกเพศ 
ทุกวัย 

4. เพ่ิมรายวิชา เช่น เทคโนโลยีและ
การสื่อสารส าหรับผู้สูงอายุ 
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ประเด็นการวิพากษ์หลักสูตรโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 
หัวข้อเรื่อง ข้ออภิปราย/ข้อเสนอแนะ 

1.การเชื่อมโยงวิชาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับ
วิทยาศาสตร์ กับปรัชญา
หลักสูตร 

รายวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับวิทยาศาสตร์ เป็นรายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาสาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาฟิสิกส์
ประยุกต์ทุกคนต้องเรียนในรายวิชานี้ โดยมีค าอธิบายรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
การน าวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตรฯ ดังนี้ 

 ปรัชญาของหลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ 
ที่มีความรู้คู่คุณธรรม และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการเรียนรู้
หลักการพ้ืนฐานทางฟิสิกส์ การวิจัย นวัตกรรม และน าความรู้ทางฟิสิกส์
ประยุกต์ใช้ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Green Physics) และพร้อมรับการ
เติบโตในอนาคต (Smart Physics) เพ่ือพัฒนาประเทศทั้งในภาครัฐและ
เอกชนได ้

 ค าอธิบายรายวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักวิทยาศาสตร์ 
แนวคิด ความหมาย และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจในอดีตของสังคมไทย  การน าวิทยาศาสตร์เพ่ือชุมชนและแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อยุค
โลกาภิวัตน์  การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือสร้างเสริมความรู้ในการ
ท ามาหากิน โดยน าภูมิปัญญาที่ ได้รับสืบทอดกันมาในท้องถิ่นน ามา
ประยุกต์ใช้ รวมไปถึงกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง และกรณีศึกษาตามโครงการ
พระราชด าริ 
 

2.การบูรณาการรายวิชา
ให้เข้ากับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

เริ่มจากการพิจารณาความหมายของค าว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือที่จะ
สังเคราะห์ออกมาเป็นเชิงพฤติกรรมที่ต้องบูรณาการในรายวิชา เพื่อให้เกิด
คุณลักษณะดังกล่าวในตัวนักศึกษา 
จากความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ้างอิงจากมูลนิธิชัย
พัฒนา) (https://www.chaipat.or.th/site_content/item/3579-2010-10-08-05-24-39.html) 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้ง
ในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการ
ด าเนินการ ทุกข้ันตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของ
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หัวข้อเรื่อง ข้ออภิปราย/ข้อเสนอแนะ 
คนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ 
ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม 
ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ 
เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้
เป็นอย่างด ี
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป 
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับ
พอประมาณ 
2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น 
จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ 
3. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของ
สถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับ
พอเพียง 2 ประการ  ดังนี้ 
1. เงื่อนไขความรู้  ประกอบด้วย ความรอบรู้ เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้
เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ 
2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน 
คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญา
ในการด าเนินชีวิต 
โดยสรุป คือ นักศึกษาจะต้องมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ทั้งในเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม 
1. เงื่อนไขความรู้ คือความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน 
ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน ซึ่งความ
รอบรู้ด้านวิชาการนี้ ได้มีการวัดและประเมินผลในทุกรายวิชาตาม มคอ.3 
ส าหรับการบูรณาการเชื่อมโยงความรู้ จะมีให้เห็นได้อย่างชัดเจนในรายวิชา
สัมมนาทางฟิสิกส์ โครงงานทางฟิสิกส์ สหกิจศึกษา และรายวิชาที่มีการ
ปฏิบัติควบคู่กับทฤษฎี เช่น ปฏิบัติการฟิสิกส์1 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นกลาง 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ก้าวหน้า ปฏิบัติการในโรงฝึกงานฟิสิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
มาตรวิทยา เป็นต้น 
2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน 
คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญา
ในการด าเนินชีวิต สิ่งเหล่านี้ มีสอดแทรกอยู่ในทุกรายวิชา โดยวัดจากการ



145 
 

หัวข้อเรื่อง ข้ออภิปราย/ข้อเสนอแนะ 
ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย การท างานร่วมกันเป็น
กลุ่ม ซึ่งมีเกณฑ์การวัดออกมาเป็นคะแนนที่ชัดเจน อีกทั้งยังมีกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ที่นักศึกษาจะต้องท ากิจกรรมจิตอาสา ซึ่งเป็นการหล่อหลอมให้เป็น
คนมีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้
สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 

3.อาชีพที่ผู้เรียนสามารถ
ป ร ะ ก อ บ ไ ด้ จ า ก ก า ร
วิเคราะห์รายวิชา  
 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา และรายวิชาที่แนะน าให้
เรียนส าหรับอาชีพนั้น แสดงดังตารางที่ 1 

4.กลยุทธ์การเตรียมความ
พร้อมนักศึกษา  

 

- ชั้นปีที่ 1 เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดย
การจัดโครงการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม่ โดยฝุายวิชาการและวิจัย คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- ชั้นปีที่ 2 เตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคมและมี
จิตอาสา โดยการจัดโครงการต่างๆ ของหลักสูตรและฝุายพัฒนานักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- ชั้นปีที่ 3 เตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีกิจกรรมออกภาคสนามผ่านการ
ฝึกงานในหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 

- ชั้นปีที่ 4 ให้นักศึกษามีกิจกรรมออกภาคสนามผ่านสหกิจศึกษาใน
หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ และท าโครงงาน 
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานต่อไป 

- มีโครงการสมรรถนะนักศึกษา เพ่ือติดตามนักศึกษาให้มีสมรรถนะท้ังด้าน
ความรู้และทักษะตามเกณฑ์ทุกชั้นปี 

 
5. การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 
 

เพ่ิมโครงการสมรรถนะนักศึกษา เพ่ือให้มีสมรรถนะทั้งด้านความรู้และทักษะ
เป็นไปตามเกณฑ์ ทุกชั้นปี 

6. อ่ืน ๆ - เกณฑ์อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรงตามเกณฑ์ 
- มีการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
- แก้ไขปรัชญามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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ตารางที่ 1 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา และรายวิชาที่แนะน าให้เรียนส าหรับอาชีพนั้น 
 

อาชีพ รายวิชาที่แนะน าให้เรียนส าหรับประกอบอาชีพ กลุ่มวิชา 
1. เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและ
นิติวิทยาศาสตร์ :  
 
ผู้ที่จบการศึกษาสาขาฟิสิกส์ หรือ
ฟิสิกส์ประยุกต์ สามารถสมัครสอบได้ 
เมื่อพิจารณาตามข้อสอบย้อนหลัง 5 
ปี ของต ารวจ สายฟิสิกส์ พบว่า 
ข้อสอบมีเนื้อหาที่ตรงกับรายวิชาใน
กลุ่มวิชาบังคับของสาขาฟิสิกส์
ประยุกต์ ได้แก่ 

1.1 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ 
(ไฟฟูาและแม่เหล็ก, กลศาสตร์คลาสสิก, 
กลศาสตร์ของไหล, ฟิสิกส์ 1, ฟิสิกส์ 2, อะตอม
มิคและนิวเคลียร์ฟิสิกส์, คลื่นและทัศนศาสตร์, 
อุณหพลศาสตร์) 

Smart physics 

2. นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยใน
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

2.1 มาตรวิทยา 
2.2 หลักฟิสิกส์ของเครื่องมือ 
2.3 ทักษะการน าเสนองานทางวิทยาศาสตร์ 
2.4 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ 

Smart physics และ 
Green physics 

3. นักมาตรวิทยา 3.1 มาตรวิทยา 
3.2 หลักฟิสิกส์ของเครื่องมือ 
3.3 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ 

Smart physics 

4. นักอุตุนิยมวิทยา 4.1 อุตุนิยมวิทยา 
4.2 ดาราศาสตร์ 
4.3 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ 

Smart physics 

5. เจ้าหน้าที่ประจ าท้องฟูาจ าลอง 5.1 อุตุนิยมวิทยา 
5.2 ดาราศาสตร์ 
5.3 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ 

Smart physics 

6. ครูอัตราจ้างสอนวิชาฟิสิกส์ 
วิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ 

6.1 การสอนฟิสิกส์   
6.2 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับนักฟิสิกส์ 
6.3 ทักษะการน าเสนองานทางวิทยาศาสตร์ 
6.4รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ 

Smart physics 

7. ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ใช้ความรู้
ด้านฟิสิกส์หรือวิทยาศาสตร์ 

7.1 อิเล็กทรอนิกส์ 
7.2 ฟิสิกส์ของวัสดุ 
7.3 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับหุ่นยนต์ 
7.4 หุ่นยนต์เบื้องต้น 
7.5 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ 

Smart physics และ 
Green physics 

8. เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษา 

8.1 โครงงานทางฟิสิกส์ 
8.2 ทักษะการน าเสนองานทางวิทยาศาสตร์ 
8.3 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ 

Smart physics  
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อาชีพ รายวิชาที่แนะน าให้เรียนส าหรับประกอบอาชีพ กลุ่มวิชา 
9. พนักงานขายเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ 

9.1 อิเล็กทรอนิกส์ 
9.2 ฟิสิกส์ของวัสดุ 
9.3 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับหุ่นยนต์ 
9.4 ทักษะการน าเสนองานทางวิทยาศาสตร์ 
9.5 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ 

Smart physics  

10. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
สินค้า (QC) 

10.1 มาตรวิทยา 
10.2 หลักฟิสิกส์ของเครื่องมือ 
10.3 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ 

Smart physics และ 
Green physics 

11. พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ด้านอิเล็กทรอนิกส์และวัสดุ 

11.1 อิเล็กทรอนิกส์ 
11.2 ฟิสิกส์ของวัสดุ 
11.3 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับหุ่นยนต์ 
11.4 การจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม 
11.5 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ 

Smart physics และ 
Green physics 

12. นักออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุ
ภัณฑ์ 

12.1 การเขียนแบบทางวิทยาศาสตร์ 
12.2 ฟิสิกส์ของวัสดุ 
12.3 ฟิสิกส์ส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ 
12.4 ทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับ
นักวิทยาศาสตร์ 
12.5 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ 

Smart physics และ 
Green physics 
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ภาคผนวก ง 
ตารางแสดงรายวิชาท่ีตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
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ตารางแสดงรายวิชาท่ีตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
 

วัตถุประสงค์หลักสูตร รายวิชาที่สนองต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านฟิสิกส์
และสามารถประยุ กต์ ใ ช้ คว ามรู้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อสังคมและท้องถิ่นทั้งในด้าน
ดิจิทัลและสิ่งแวดล้อม 

10-044-207 ฟิสิกส์ของวัสดุ 1    
10-044-208 ฟิสิกส์ของวัสดุ 2    
10-044-215 นาโนเทคโนโลยี    
10-044-233 ปฏิบัติการฟิสิกส์ของวัสดุ   
10-044-234 วัสดุฉลาดและเทคโนโลยีฟิล์มบาง  
10-044-235 การชี้ชัดลักษณะเฉพาะของวัสดุ  
10-044-236 วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ   
10-044-237 ฟิสิกส์ของพลังงานทดแทน  
10-044-238 การเก็บเก่ียวพลังงานและระบบเก็บสะสม 
                 พลังงาน  
10-044-239 ฟิสิกส์ส าหรับโลจิสติกส์   
10-044-240 ฟิสิกส์ส าหรับการสื่อสาร  
10-044-241 ฟิสิกส์ส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
                 และบรรจุภัณฑ์     
10-044-242 ชีวฟิสิกส์     
10-044-243 ไบโอเซนเซอร์   
10-044-244 การน าพาผ่านเยื่อและเทคโนโลยี 
10-044-245 ฟิสิกส์ประยุกต์ส าหรับเทคโนโลยีหลัง 
                 การเก็บเกี่ยว    
10-044-246 ฟิสิกส์นิวเคลียร์    
10-044-247 เทคโนโลยีการฉายรังสีอาหาร   
10-044-248 ฟิสิกส์ส าหรับเทคโนโลยีการท าแห้งอาหาร 
10-044-249 เทคโนโลยีการแช่เย็นและการแช่แข็งอาหาร 
10-044-250 หลักการทางเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ 
10-044-251 มาตรวิทยา   
10-044-252 ไฟฟูาชีวภาพ    
10-044-253 ทรานสดิวเซอร์   
10-044-254 พลังงานนิวเคลียร์และสิ่งแวดล้อม  
10-044-255 สุขภาพทางรังสีเบื้องต้น  
10-044-256 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและอาชีวอนามัย 
10-044-257 ความรู้พ้ืนฐานของฟิสิกส์เชิงชีววิทยา  
10-044-258 การตรวจวัดรังสีนิวเคลียร์    
10-044-259 การประยุกต์ฟิสิกส์การแผ่รังสีในรังสีรักษา 
10-044-260 ฟิสิกส์การแพทย์ 
10-034-203  สถิติ  
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10-034-205  คณิตศาสตร์ 1    
10-034-206  คณิตศาสตร์ 2    
10-044-203  ฟิสิกส์ 1     
10-044-204  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1    
10-044-205  ฟิสิกส์ 2     
10-044-206  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2    
10-054-201  เคมีพ้ืนฐาน     
10-054-202  ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน   
10-064-209  หลักชีววิทยา    
10-064-210  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา  
10-044-212  อะตอมมิคและนิวเคลียร์ฟิสิกส์  
10-044-214  การเขียนแบบทางวิทยาศาสตร์  
10-044-222  คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์  
10-044-223  กลศาสตร์คลาสสิก   
10-044-224  แม่เหล็กไฟฟูา    
10-044-225  กลศาสตร์ควอนตัม    
10-044-226  อุณหพลศาสตร์    
10-044-227  คลื่นและทัศนศาสตร์    
10-044-229  ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นกลาง  
10-044-230  ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง   
10-044-232  หลักฟิสิกส์ของเครื่องมือ   
10-044-310  ฟิสิกส์ยุคใหม่   
10-044-211 ฟิสิกส์เชิงค านวณ 
10-044-266  ฟิสิกส์ของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน า 
10-054-233  สารเคมีส าหรับยาง   
10-044-268  ยางสังเคราะห์ 
10-044-271  วัสดุศาสตร์มูลฐาน  
10-044-272  เทคโนโลยีพอลิยูรีเทนและยางซิลิโคน  
10-044-273  กลศาสตร์ของไหล  
10-044-274  การวัดปริมาณทางฟิสิกส์โดยใช้ตัวรับรู้สมัยใหม่ 
10-044-278 การประมวลผลสัญญาณและรูปภาพ 
10-044-279  การแสดงภาพของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์  
10-044-280  ฟิสิกส์พลาสมา   
10-044-281  ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับหุ่นยนต์  
10-044-286  การจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม 
10-044-287  เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 
10-044-288  สมบัติของพอลิเมอร์ 
10-044-294  ฟิสิกส์ดิจิทัล 
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10-044-295  วิทยาการหุ่นยนต์ขั้นแนะน า 
10-044-297  เทคนิคการออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
10-044-298  เทคโนโลยีวงจรรวม 
10-044-299  การจัดการอุตสาหกรรม 
10-044-300  การท าให้เป็นอัตโนมัติและเครื่องมือวัด 
10-024-207  การเขียนชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์ 
10-044-301  วิวัฒนาการของหุ่นยนต์ 
10-044-302  โครงสร้างพื้นฐานของหุ่นยนต์ 
10-024-205  คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์ 
10-044-303  การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการแข่งขัน 
10-024-206  อินเตอร์เน็ตและการพัฒนาเว็บไซต์ 
10-044-305  การควบคุมหุ่นยนต์ 
10-044-306  หุ่นยนต์เบื้องต้น 
10-154-112  วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 
10-154-114  วิทยาศาสตร์บูรณาการ 
10-044-309 วัสดุนาโนส าหรบัเซนเซอร์ 
10-044-210  อุตุนิยมวิทยา 
10-064-201  นิเวศวิทยา 
10-064-202 ปฎิบัติการนิเวศวิทยา 
10-164-202 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 
10-164-203 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของดิน 
10-164-204  มลพิษทางดินและการจัดการ  
10-164-206  มลพิษทางน้ าและการควบคุม 
10-164-207  มลพิษทางอากาศและการควบคุม 
10-164-208  การวิเคราะห์และการเก็บตัวอย่างทาง
สิ่งแวดล้อม 
10-164-209  การวิเคราะห์คุณภาพน้ าและน้ าเสีย 
10-164-210  เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสีย 
10-164-211  เทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย 
10-164-213  เทคโนโลยีการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
10-164-215  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
10-044-270  นานาสาระเก่ียวกับอาหารและยา 
10-044-273  กลศาสตร์ของไหล 
10-044-281  ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับหุ่นยนต์ 
10-044-282  การส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีคลื่นไหว
สะเทือน 
10-044-283  ฟิสิกส์พลังงาน 
10-044-284  ฟิสิกส์ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 
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10-044-285  ฟิสิกส์เครื่องปฏิกรณ ์
10-044-287  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 
10-044-288  สมบัติของพอลิเมอร์ 
10-044-289  ฟิสิกส์ส าหรับการรีไซเคิลวัสดุ 
10-044-290  บรรจุภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
10-044-296  อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ 
10-044-300  การท าให้เป็นอัตโนมัติและเครื่องมือวัด 
10-154-113  บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
10-044-307  ชีววัสดุทางการแพทย์และอุปกรณ์ส าหรับ
ซ่อมแซมร่างกาย 
10-044-208  เทคโนโลยีและการสื่อสารส าหรับผู้สูงอายุ 
10-044-309  วัสดุนาโนส าหรับเซนเซอร์ 
10-044-209  ดาราศาสตร์ 
10-044-264  ประเด็นฟิสิกส์ในกระแส 
10-044-265  การสอนฟิสิกส์ 
10-044-291  เครื่องมือทางฟิสิกส์ส าหรับงานพิสูจน์หลักฐาน 
10-054-232  นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 
10-044-292  การบริหารจัดการและตรวจสถานที่เกิดเหตุ 
10-044-293  การพิสูจน์หลักฐาน 
 

2 เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ที่มี
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานและการ
ด ารงชีวิต รู้จักคิดอย่างมี เหตุผล มีความ
รับผิดชอบ มีภาวะผู้น า  สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้  
 

10-134-205 การฝึกงาน     
10-134-206 โครงงานทางฟิสิกส์    
10-144-204 สัมมนาทางฟิสิกส์ 
10-154-108 สหกิจศึกษา 1  
10-154-109 สหกิจศึกษา 2   
10-154-110 เตรียมสหกิจศึกษาส าหรับนักฟิสิกส์ 
10-154-111 การเตรียมความพร้อมในการท างานและการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
10-154-111  การเตรียมความพร้อมในการท างานและพัฒนา
ตัวเองอย่างต่อเนื่อง 
10-154-115  ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีชีวิตไทย 
 

3 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการคิดแก้ปัญหา
ที่ตั้ งอยู่บนพ้ืนฐานของการใช้ความรู้ทาง
ฟิสิกส์ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์
ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง สังคม และโลก 
 

10-134-205 การฝึกงาน     
10-134-206 โครงงานทางฟิสิกส์  
10-144-204 สัมมนาทางฟิสิกส์ 
10-154-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
10-154-110 เตรียมสหกิจศึกษาส าหรับนักฟิสิกส์ 
10-154-105 ทักษะการน าเสนองานทางวิทยาศาสตร์ 
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 10-154-106 ทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับนักวิทยาศาสตร์ 
10-154-107 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักวิทยาศาสตร์ 
11-014-116 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม    
11-014-120 กิจกรรมพลศึกษา    
11-014-122 ความงดงามแห่งชีวิต    
11-024-112 ทักษะการคิด  
11-034-101 การใช้ภาษาไทย    
11-034-104 การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน  
11-034-108 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ  
11-034-109 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ  
10-024-105 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน 
10-044-211ฟิสิกส์เชิงค านวณ 
10-044-261 ภาษาโปรแกรมส าหรับนักฟิสิกส์   
10-044-262 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับนักฟิสิกส์  
10-044-263 การใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาทางฟิสิกส์ 
10-044-269 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
10-044-275 การประยุกต์เลเซอร์  
10-044-276 เทคโนโลยีเส้นใยน าแสง   
10-044-277 เศรษฐศาสตร์ฟิสิกส์ 
10-024-204 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 
10-024-205  คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์ 
10-044-303  การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการแข่งขัน 
10-024-206  อินเตอร์เน็ตและการพัฒนาเว็บไซต์ 
10-044-304  การออกแบบและเขียนแบบเทคนิค 
10-154-112  วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 
10-154-114  วิทยาศาสตร์บูรณาการ 
10-044-269  การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
10-044-286  การจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม 
10-044-289  ฟิสิกส์ส าหรับการรีไซเคิลวัสดุ 
10-044-290  บรรจุภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
10-044-299  การจัดการอุตสาหกรรม 
10-154-112  วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 
10-154-114  วิทยาศาสตร์บูรณาการ 
10-044-267  โสตทัศนศึกษาส าหรับฟิสิกส์ 
10-024-203  อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
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ภาคผนวก จ 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสตูรและแผนการเรียน 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
 

โครงสร้างหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.2558 

หลักสูตรเดิม 
พ.ศ.2556 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2563 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  31 หน่วยกิต  30 หน่วยกิต  
1.1 กลุ่มวิชาภาษา   16 หน่วยกิต  15 หน่วยกิต  
1.2กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์และพลศึกษา  

 8 หน่วยกิต  
(มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต  
พลศึกษา 1 หน่วยกิต)  

8 หน่วยกิต  
(มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 7หน่วยกิต 
พลศึกษา 1หน่วยกิต)   

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์  

 7 หน่วยกิต  7 หน่วยกิต  

2.หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต  
2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน  

 25 หน่วยกิต  25 หน่วยกิต  

2.2 กลุ่มวิชาบังคบั   39 หน่วยกิต  34 หน่วยกิต  
2.3 กลุ่มวิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต  
3.หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  6 หน่วยกิต  6 หน่วยกิต  
หน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร  

ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต  136 หน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต  
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ตารางเปรียบเทียบแผนการเรียน 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
10-024-105 คอมพิวเตอร์ใน

ชีวิตประจ าวัน 
3 (2-2-5) 10-024-105 คอมพิวเตอร์ใน

ชีวิตประจ าวัน 
3 (2-2-5) 

10-034-205 คณิตศาสตร์ 1 3 (3-0-6) 10-034-205 คณิตศาสตร์ 1 3 (3-0-6) 
10-044-203 ฟิสิกส์ 1 3 (3-0-6) 10-044-203 ฟิสิกส์ 1 3 (3-0-6) 
10-044-204 ปฏิบัติการฟสิิกส์ 1 1 (0-3-0) 10-044-204 ปฏิบัติการฟสิิกส์ 1 1 (0-3-0) 
10-054-201 เคมีพื้นฐาน 3 (3-0-6) 10-054-201 เคมีพื้นฐาน 3 (3-0-6) 
10-054-202 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 (0-3-0) 10-054-202 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 (0-3-0) 
11-034-101 การใช้ภาษาไทย 3 (2-2-5) 11-034-101 การใช้ภาษาไทย 3 (2-2-5) 
11-034-108 การฟังและพูด

ภาษาอังกฤษ 
3 (2-2-5) 11-034-108 การอ่านและเขียน

ภาษาอังกฤษ 
3 (2-2-5) 

รวม 20 หน่วยกิต รวม 20 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
10-034-206 คณิตศาสตร์ 2 3 (3-0-6) 10-034-206 คณิตศาสตร์ 2 3 (3-0-6) 
10-044-205 ฟิสิกส์ 2 3 (3-0-6) 10-044-205 ฟิสิกส์ 2 3 (3-0-6) 
10-044-206 ปฏิบัติการฟสิิกส์ 2 1 (0-3-0) 10-044-206 ปฏิบัติการฟสิิกส์ 2 1 (0-3-0) 
10-064-209 หลักชีววิทยา 3 (3-0-6) 10-064-209 หลักชีววิทยา 3 (3-0-6) 
10-064-210 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 (0-3-0) 10-064-210 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 (0-3-0) 
11-014-120 กิจกรรมพลศึกษา 1 (0-2-1) 11-014-120 กิจกรรมพลศึกษา 1 (0-2-1) 
11-034-109 การอ่านและเขียน

ภาษาอังกฤษ 
3 (2-2-5) 11-034-109 การฟังและพูด

ภาษาอังกฤษ 
3 (2-2-5) 

xx-xxx-xxx วิชากลุ่มมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร ์

3 (x-y-z) xx-xxx-xxx วิชากลุ่มมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร ์

3 (x-y-z) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 
ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
10-044-223 กลศาสตร์คลาสสิก 3 (3-0-6) 10-044-223 กลศาสตร์คลาสสิก 3 (3-0-6) 
10-044-226 อุณหพลศาสตร ์ 3 (3-0-6) 10-044-226 อุณหพลศาสตร ์ 3 (3-0-6) 
10-154-105 ทักษะการน าเสนองานทาง

วิทยาศาสตร ์
1 (1-0-2) 10-044-229 ปฏิบัติการฟสิิกส์ขั้นกลาง 2 (0-4-2) 

11-034-104 การใช้ภาษามลายูใน
ชีวิตประจ าวัน 

3 (2-2-5) 11-034-104 การใช้ภาษามลายูใน
ชีวิตประจ าวัน 

3 (2-2-5) 

10-034-203 สถิต ิ 3 (3-0-6) 10-044-222 คณิตศาสตร์ส าหรับนัก
ฟิสิกส ์

3 (3-0-6) 

10-034-209 สมการเชิงอนุพันธ์ 3 (3-0-6) xx-xxx-xxx วิชากลุ่มมนุษยศาสตร ์และ
สังคมศาสตร ์

3 (x-y-z) 

xx-xxx-xxx วิชากลุ่มมนุษยศาสตร ์และ
สังคมศาสตร ์

3 (x-y-z)    

รวม 19 หน่วยกิต รวม 17 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
10-044-212 อะตอมมิคและนิวเคลียร์

ฟิสิกส ์
3 (3-0-6) 10-044-212 อะตอมมิคและนิวเคลียร์

ฟิสิกส ์
3 (3-0-6) 

10-044-222 คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟสิิกส ์ 3 (3-0-6) 10-044-224 แม่เหล็กไฟฟูา 3 (3-0-6) 
10-044-224 แม่เหล็กไฟฟูา 3 (3-0-6) 10-034-203 สถิต ิ 3 (3-0-6) 
10-044-229 ปฏิบัติการฟสิิกส์ขั้นกลาง 1 (0-3-1) 10-154-107 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส าหรับนักวิทยาศาสตร ์
3 (3-0-6) 

10-154-107 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส าหรับนักวิทยาศาสตร ์

3 (3-0-6) xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี 3 (x-y-z) 

xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี 3 (x-y-z) xx-xxx-xxx วิชาเลือก  รวม 3 (x-y-z) 
xx-xxx-xxx วิชาเลือก  รวม 3 (x-y-z)  

รวม 19 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนฝึกงาน 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
10-044-213 อิเล็กทรอนิกส ์ 2 (1-3-0) 10-044-230 ปฏิบัติการฟสิิกส์ขั้นสูง 2 (0-4-2) 
10-044-214 การเขียนแบบทาง

วิทยาศาสตร ์
2 (1-3-0) 10-044-214 การเขียนแบบทาง

วิทยาศาสตร ์
3 (2-2-5) 

10-044-225 กลศาสตร์ควอนตมั 3 (3-0-6) 10-044-225 กลศาสตร์ควอนตมั 3 (3-0-6) 
10-044-227 คลื่นและทัศนศาสตร ์ 3 (3-0-6) 10-044-227 คลื่นและทัศนศาสตร ์ 3 (3-0-6) 
10-044-228 ฟิสิกส์ส าหรับเทคโนโลยสีีเขียว 3 (3-0-6) 10-044-232 หลักฟิสิกส์ของเครื่องมือ 3 (3-0-6) 
10-044-230 ปฏิบัติการฟสิิกส์ก้าวหน้า 1 (0-3-1) 10-044-310 ฟิสิกส์ยุคใหม ่ 3 (3-0-6) 
10-044-232 หลักฟิสิกส์ของเครื่องมือ 3 (3-0-6)    
xx-xxx-xxx วิชาเลือก  รวม 3 (x-y-z)    

รวม 20 หน่วยกิต รวม 17 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
10-044-231 ปฏิบัติการในโรงฝึกงานฟิสิกส ์ 3 (0-3-6) 10-134-205 การฝึกงาน 3 (0-0-9) 
10-134-205 การฝึกงาน 3 (0-0-9) 10-154-104 ภาษาอังกฤษส าหรับ

วิทยาศาสตร ์
3 (2-2-5) 

10-154-104 ภาษาอังกฤษส าหรับ
วิทยาศาสตร ์

3 (2-2-5) 10-144-204 สัมมนาทางฟิสิกส ์ 1 (0-2-1) 

xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี 3 (x-y-z) xx-xxx-xxx วิชาเลือก  รวม 6 (x-y-z) 
xx-xxx-xxx วิชาเลือก  รวม 8 (x-y-z) xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี 3 (x-y-z) 

รวม 20 หน่วยกิต รวม 16 หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 
ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
10-134-206 โครงงานทางฟิสิกส์ 1 3 (0-9-0) 10-134-206 โครงงานทางฟิสิกส ์ 3 (0-9-0) 
xx-xxx-xxx วิชาเลือก  รวม 5 (x-y-z) 10-154-106 ทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับ

นักวิทยาศาสตร ์
1 (1-0-2) 

   xx-xxx-xxx วิชาเลือก  รวม 6 (x-y-z) 
รวม 8 หน่วยกิต รวม 10 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
10-144-204 สัมมนาทางฟิสิกส ์ 1 (0-2-1) 10-154-101 กิจกรรมเสริมหลักสตูร 1 (0-0-3) 
10-154-101 กิจกรรมเสริมหลักสตูร 1 (0-0-3) xx-xxx-xxx วิชาเลือก  รวม 3 (x-y-z) 
10-154-106 ทรัพย์สินทางปัญญา

ส าหรับนักวิทยาศาสตร ์
1 (1-0-2)    

xx-xxx-xxx วิชาเลือก  รวม 9 (x-y-z)    
รวม 12 หน่วยกิต รวม 4 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



160 
 

แผนสหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษา 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 
ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
10-044-213 อิเล็กทรอนิกส ์ 2 (1-3-0) 10-044-230 ปฏิบัติการฟสิิกส์ขั้นสูง 2 (0-4-2) 
10-044-214 การเขียนแบบทาง

วิทยาศาสตร ์
2 (1-3-0) 10-044-227 คลื่นและทัศนศาสตร ์ 3 (3-0-6) 

10-044-225 กลศาสตร์ควอนตมั 3 (3-0-6) 10-044-232 หลักฟิสิกส์ของเครื่องมือ 3 (3-0-6) 
10-044-227 คลื่นและทัศนศาสตร ์ 3 (3-0-6) 10-044-214 การเขียนแบบทาง

วิทยาศาสตร ์
3 (2-2-5) 

10-044-228 ฟิสิกส์ส าหรับเทคโนโลยสีี
เขียว 

3 (3-0-6) 10-044-225 กลศาสตร์ควอนตมั 3 (3-0-6) 

10-044-230 ปฏิบัติการฟสิิกส์ก้าวหน้า 1 (0-3-1) 10-044-310 ฟิสิกส์ยุคใหม ่ 3 (3-0-6) 
10-044-232 หลักฟิสิกส์ของเครื่องมือ 3 (3-0-6)    
xx-xxx-xxx วิชาเลือก  รวม 3 (x-y-z)    

รวม 20 หน่วยกิต รวม 17 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
10-044-231 ปฏิบัติการในโรงฝึกงาน

ฟิสิกส ์
3 (0-3-6) 10-154-110 เตรียมสหกจิศึกษาส าหรับ

นักฟิสิกส ์
3 (2-2-5) 

10-154-103 เตรียมสหกจิศึกษา 1 (0-2-1) 10-154-104 ภาษาอังกฤษส าหรับ
วิทยาศาสตร ์

3 (2-2-5) 

10-154-104 ภาษาอังกฤษส าหรับ
วิทยาศาสตร ์

3 (2-2-5) 10-144-204 สัมมนาทางฟิสิกส ์ 1 (0-2-1) 

xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี 3 (x-y-z) xx-xxx-xxx วิชาเลือก 3 (x-y-z) 
xx-xxx-xxx วิชาเลือก  รวม 12(x-y-z) xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี 3 (x-y-z) 

รวม 22 หน่วยกิต รวม 13 หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 
ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
10-154-102 สหกิจศึกษา 6 (0-30-0) 10-154-106 ทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับ

นักวิทยาศาสตร ์
1 (1-0-2) 

   xx-xxx-xxx วิชาเลือก  รวม 9 (x-y-z) 
รวม 6 หน่วยกิต รวม 10 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
10-144-204 สัมมนาทางฟิสิกส ์ 1 (0-2-1) 10-154-101 กิจกรรมเสริมหลักสตูร 1 (0-0-3) 
10-154-101 กิจกรรมเสริมหลักสตูร 1 (0-0-3) 10-154-108 สหกิจศึกษา1 6(0-30-0) 
10-154-106 ทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับ

นักวิทยาศาสตร ์
1 (1-0-2)    

xx-xxx-xxx วิชาเลือก  รวม 9 (x-y-z)    
รวม 12 หน่วยกิต รวม 7 หน่วยกิต 
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แผนสหกิจศึกษา 2 ภาคการศึกษา (เทียบกับแผนสหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษา ของหลักสูตรเดิม) 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 
ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
10-044-213 อิเล็กทรอนิกส ์ 2 (1-3-0) 10-044-230 ปฏิบัติการฟสิิกส์ขั้นสูง 2 (0-4-2) 
10-044-214 การเขียนแบบทาง

วิทยาศาสตร ์
2 (1-3-0) 10-044-214 การเขียนแบบทาง

วิทยาศาสตร ์
3 (2-2-5) 

10-044-225 กลศาสตร์ควอนตมั 3 (3-0-6) 10-044-225 กลศาสตร์ควอนตมั 3 (3-0-6) 
10-044-227 คลื่นและทัศนศาสตร ์ 3 (3-0-6) 10-044-227 คลื่นและทัศนศาสตร ์ 3 (3-0-6) 
10-044-228 ฟิสิกส์ส าหรับเทคโนโลยสีีเขียว 3 (3-0-6) 10-044-232 หลักฟิสิกส์ของเครื่องมือ 3 (3-0-6) 
10-044-230 ปฏิบัติการฟสิิกส์ก้าวหน้า 1 (0-3-1) 10-154-106 ทรัพย์สินทางปัญญา

ส าหรับนักวิทยาศาสตร ์
1 (1-0-2) 

10-044-232 หลักฟิสิกส์ของเครื่องมือ 3 (3-0-6) 10-044-310 ฟิสิกส์ยุคใหม ่ 3 (3-0-6) 
xx-xxx-xxx วิชาเลือก  รวม 3 (x-y-z)    

รวม 20 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
10-044-231 ปฏิบัติการในโรงฝึกงานฟิสิกส ์ 3 (0-3-6) 10-154-110 เตรียมสหกจิศึกษา

ส าหรับนักฟสิิกส ์
3 (2-2-5) 

10-154-103 เตรียมสหกจิศึกษา 1 (0-2-1) 10-154-104 ภาษาอังกฤษส าหรับ
วิทยาศาสตร ์

3 (2-2-5) 

10-154-104 ภาษาอังกฤษส าหรับ
วิทยาศาสตร ์

3 (2-2-5) 10-144-204 สัมมนาทางฟิสิกส ์ 1 (0-2-1) 

xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี 3 (x-y-z) xx-xxx-xxx วิชาเลือก รวม 6 (x-y-z) 
xx-xxx-xxx วิชาเลือก  รวม 12 (x-y-z) xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี 3 (x-y-z) 

รวม 22 หน่วยกิต รวม 16 หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 
ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
10-154-102 สหกิจศึกษา 6 (0-30-0) 10-154-108 สหกิจศึกษา1 6(0-30-0) 

รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
10-144-204 สัมมนาทางฟิสิกส ์ 1 (0-2-1) 10-154-101 กิจกรรมเสริม

หลักสตูร 
1 (0-0-3) 

10-154-101 กิจกรรมเสริมหลักสตูร 1 (0-0-3) 10-154-109 สหกิจศึกษา2 6(0-30-0) 
10-154-106 ทรัพย์สินทางปัญญา

ส าหรับนักวิทยาศาสตร ์
1 (1-0-2)    

xx-xxx-xxx วิชาเลือก  รวม 9 (x-y-z)    
รวม 12 หน่วยกิต รวม 7 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 
ปรัชญาของหลักสูตร 
       เพ่ือผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์
ประยุกต์ ที่มีความรู้คู่คุณธรรม โดยเน้นการเรียนรู้
หลักการพ้ืนฐานทางฟิสิกส์และการประยุกต์ใช้ใน
ด้านพลังงาน อุตสาหกรรม และสุขภาพ เพ่ือพัฒนา
ประเทศท้ังในภาครัฐและเอกชนได้ 
 

ปรัชญาของหลักสูตร 
        เพ่ือผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์
ประยุ กต์  ที่ มี คว ามรู้ คู่ คุณธรรม และยึ ดหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการเรียนรู้หลักการ
พ้ืนฐานทางฟิสิกส์  การวิจัย นวัตกรรม และน า
ความรู้ทางฟิสิกส์ประยุกต์ ใช้ด้านสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม (Green Physics) และพร้อมรับการ
เติบโตในอนาคต (Smart Physics) เพ่ือพัฒนา
ประเทศท้ังในภาครัฐและเอกชนได้ 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านฟิสิกส์และ
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
และท้องถิ่นทั้งในด้านพลังงาน อุตสาหกรรม และ
สุขภาพ 
2 เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิต รู้จักคิด
อย่างมี เหตุผล มีความรับผิดชอบ มีภาวะผู้น า 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
3 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการคิดแก้ปัญหาที่ตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานของการใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ มีทักษะใน
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเ พ่ือติดตามการ
เปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเอง สังคม และโลก 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านฟิสิกส์และ
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
และท้องถิ่นท้ังในด้านดิจิทัลและสิ่งแวดล้อม  
2 เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิต รู้จักคิด
อย่างมี เหตุผล มีความรับผิดชอบ มีภาวะผู้น า 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
3 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการคิดแก้ปัญหาที่ตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานของการใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ มีทักษะใน
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเ พ่ือติดตามการ
เปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเอง สังคม และโลก 
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ภาคผนวก ช 
รายละเอียดการปรับรายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหมวดวิชา/กลุ่มวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีฟิสิกส์ประยุกต์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลที่ปรับปรุง 

11-154-105 
ทักษะการน าเสนองานทาง
วิทยาศาสตร์  
(Science Oral 
PresentationSkill) 
อยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่ม
วิชาภาษา  

11-154-105 
ทักษะการน าเสนองานทาง
วิทยาศาสตร์  
(Science Oral Presentation 
Skill) 
อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาเลือก  

เพ่ือให้หมวดวิชาสอดคล้องกับ
ค าอธิบายรายวิชาและน าไปสู่
คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของ
บัณฑิตมากยิ่งขึ้น  

10-034-209 สมการเชิงอนุพันธ์ 
(Differential Equations)  
3 (3-0-6) อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาบังคับ  

10-034-209 สมการเชิงอนุพันธ์ 
(Differential Equations)  
3 (3-0-6) อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาเลือก  

ค าอธิบายรายวิชาใกล้เคียงกับ
รายวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับนัก
ฟิสิกส์ ซึ่งอยู่ในกลุ่มวิชาบังคับ 
จึงเปลี่ยนให้มาอยู่ ในกลุ่มวิชา
เลือกเพ่ือลดความซ้ าซ้อน  

10-044-213 อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic) 2 (1-3-0) อยู่ใน
หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาบังคับ 

10-044-213 อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic) 2 (1-3-0) อยู่ใน
หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาเลือก 

เพ่ือให้จ านวนวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ มีความ
เหมาะสมและเป็นไปตามเกณฑ์ 

 
 

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

  
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลที่ปรับปรุง 

10-054-202 ปฏิบัติการเคมี
พ้ืนฐาน  
(Fundamental Chemistry 
Laboratory) 1(0-3-0) 
เครื่องตวงและความแม่น การ
หาค่าความเป็นกรด-เบส ของ
สารละลาย การไทเทรต เทอร์โม
เคมี สมบัติของสารละลาย เคมี
ไฟฟูา เทคนิคและทฤษฎี
เบื้องต้นของการวิเคราะห์กึ่ง
จุลภาค การวิเคราะห์ไอออน  

10-054-202 ปฏิบัติการเคมี
พ้ืนฐาน  
(Fundamental Chemistry 
Laboratory) 1(0-3-0) 
เครื่องตวงและความแม่น การหาค่า
ความเป็นกรด-เบส ของสารละลาย 
การไทเทรต เทอร์โมเคมี สมบัติของ
สารละลาย เคมีไฟฟูา เทคนิคและ
ทฤษฎีเบื้องต้นของการวิเคราะห์กึ่ง
จุลภาค โครงผลึกของโลหะและ
สารประกอบ  

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2560 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหน่วยกิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลที่ปรับปรุง 

10-044-215 นาโนเทคโนโลย ี 
(Nanotechnology)  
2(2-0-4) 

10-044-215 นาโนเทคโนโลย ี 
(Nanotechnology)  
3(3-0-6) 

- เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ือให้
สอดคล้องกับ หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปรับปรุง 
2560   

11-154-105 
ทักษะการน าเสนองานทาง
วิทยาศาสตร์  
(Science Oral Presentation 
Skill) 
1 (0-2-1) 

11-154-105 
ทักษะการน าเสนองานทาง
วิทยาศาสตร์  
(Science Oral Presentation 
Skill) 
3 (2-2-5) 

- เพ่ือให้สอดคล้องกับจ านวน
ชั่วโมงท่ีท าการเรียนการสอนจริง  

10-044214 การเขียนแบบทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific 
Drawing) 2(1-3-0) 

10-044214 การเขียนแบบทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific 
Drawing) 3(2-2-5) 

- เพ่ือให้สอดคล้องกับจ านวน
ชั่วโมงท่ีท าการเรียนการสอนจริง 

10-044-229 ปฏิบัติการฟิสิกส์
ขั้นกลาง 1 (0-3-0) 

10-044-229 ปฏิบัติการฟิสิกส์
ขั้นกลาง 2 (0-4-2) 

- เพ่ือให้สอดคล้องกับจ านวน
ชั่วโมงท่ีท าการเรียนการสอนจริง 

10-044-230 ปฏิบัติการฟิสิกส์
ก้าวหน้า 1 (0-3-0) 

10-044-230 ปฏิบัติการฟิสิกส์
ขั้นสูง (เปลี่ยนชื่อวิชา) 2 (0-4-2) 

- เพ่ือให้สอดคล้องกับจ านวน
ชั่วโมงท่ีท าการเรียนการสอนจริง 

 
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชาในหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลที่ปรับปรุง 

10-144-204 สัมมนาทางฟิสิกส์ 
(Seminar in Physics) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ลงทะเบียน
เรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาค
การศึกษา 

10-144-204 สัมมนาทางฟิสิกส์ 
(Seminar in Physics) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ลงทะเบียน
เรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ภาค
การศึกษา 

เพ่ือให้เงื่อนไขตรงตามแผนการ
ศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง 

10-044-247 เทคโนโลยีการฉาย
รังสีอาหาร (Food Irradiation 
Technology) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ผ่านการ
เรียนรายวิชา 10-044-246 

10-044-247เทคโนโลยีการฉาย
รังสีอาหาร (Food Irradiation 
Technology)  
เงื่อนไขของรายวิชา : ผ่านการ
เรียนรายวิชา 10-044-212 

เนื่องจากรายวิชา 10-044-212 
อะตอมมิคและนิวเคลียร์ฟิสิกส์ 
เป็นรายวิชาบังคับ มีค าอธิบาย
รายวิชาใกล้เคียงกับรายวิชา 10-
044-246 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ซึ่งเป็น
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ฟิสิกส์นิวเคลียร์ (Nuclear 
Physics) 

อะตอมมิคและนิวเคลียร์ฟิสิกส์ 
(Atomic and Nuclear 
Physics) 

วิชาเลือก จึงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
รายวิชา เทคโนโลยีการฉายรังสี
อาหาร ให้ผ่านการเรียนรายวิชา
บังคับ 

10-044-243 ไบโอเซนเซอร์ 
(Biosensors)  
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านการเรียน
รายวิชา 10-044-242 ชีวฟิสิกส์ 

10-044-243 ไบโอเซนเซอร์ 
(Biosensors)  
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านการเรียน
รายวิชา 10-044-205 ฟิสิกส์ 2 

เนื้อหารายวิชา ฟิสิกส์ 2 เพียงพอ
ต่อการใช้เป็นพ้ืนฐานส าหรับเรียน
ต่อในรายวิชา 10-044-243 
ไบโอเซนเซอร์ 

10-044-245 ฟิสิกส์ประยุกต์
ส าหรับเทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ยว (Physics Application for 
Post-harvest Technology) 
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านการเรียน
รายวิชา 10-044-226 อุณหพล
ศาสตร์ 

10-044-245 ฟิสิกส์ประยุกต์
ส าหรับเทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ยว (Physics Application for 
Post-harvest Technology) 
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านการเรียน
รายวิชา 10-044-205 ฟิสิกส์ 2 

เนื้อหารายวิชา ฟิสิกส์ 2 เพียงพอ
ต่อการใช้เป็นพ้ืนฐานส าหรับเรียน
ต่อในรายวิชา 10-044-245 
ฟิสิกส์ประยุกต์ส าหรับเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว 

 
 

ตารางแสดงการเปลี่ยนชื่อรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลที่ปรับปรุง 

10-134-206  
โครงงานทางฟิสิกส์ 1 
(Project in Physics I) 

10-134-206 
โครงงานทางฟิสิกส์  
(Project in Physics ) 
 

เพ่ือความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการ 

10-044-230 ปฏิบัติการฟิสิกส์
ก้าวหน้า (Advanced Physics 
Laboratory)  

10-044-230 ปฏิบัติการฟิสิกส์
ขั้นสูง (Advanced Physics 
Laboratory) 

เพ่ือสื่อสารให้ชัดเจนขึ้น 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงการกระจายความรับผิดชอบ (Curriculum mapping) 
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม่  เหตุผลที่ปรับปรุง  

10-064-209 หลักชีววิทยา  
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 3 ไม่มี  
2. ความรู้ ข้อ 4 ไม่มี  
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 3 ไม่มี  
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 2
ไม่มี  

10-064-209 หลักชีววิทยา  
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 3()  
2. ความรู้ ข้อ 4() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 3() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
2() 

ปรับให้ครอบคลุมเนื้อหา และ
เหมาะสมกับค าอธิบายรายวิชา  

10-064-210 ปฏิบัติการหลัก
ชีววิทยา  
2. ความรู้ ข้อ 2 () 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 2 ไม่มี  

10-064-210 ปฏิบัติการหลัก
ชีววิทยา  
2. ความรู้ ข้อ 2 () 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 2 () 

ปรับให้ครอบคลุมเนื้อหา และ
เหมาะสมกับค าอธิบายรายวิชา  

10-044-204 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
2. ความรู้ ข้อ 1 () 

10-044-204 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
2. ความรู้ ข้อ 1 () 

ปรับให้ครอบคลุมเนื้อหา และ
เหมาะสมกับค าอธิบายรายวิชา  

10-044-206 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
2. ความรู้ ข้อ 1 () 

10-044-206 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
2. ความรู้ ข้อ 1 () 

ปรับให้ครอบคลุมเนื้อหา และ
เหมาะสมกับค าอธิบายรายวิชา  

10-044-212 อะตอมมิคและ
นิวเคลียร์ฟิสิกส์ 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()  
2. ความรู้ ข้อ 1() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
2() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 3() 
 

10-044-212 อะตอมมิคและ
นิวเคลียร์ฟิสิกส์ 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()
ข้อ 3() 
2. ความรู้ ข้อ 1()ข้อ 4() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1()ข้อ 
3() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
2()ข้อ3() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 3() 
 

ปรับให้ครอบคลุมเนื้อหา และ
เหมาะสมกับค าอธิบายรายวิชา 

10-044-222 คณิตศาสตร์ส าหรับ
นักฟิสิกส์ 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()  

10-044-222 คณิตศาสตร์ส าหรับ
นักฟิสิกส์ 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()

ปรับให้ครอบคลุมเนื้อหา และ
เหมาะสมกับค าอธิบายรายวิชา 
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2. ความรู้ ข้อ 1() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
2() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 2()ข้อ 5() 
 

ข้อ 3() 
2. ความรู้ ข้อ 1()ข้อ 3() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1()ข้อ 
2() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
2()ข้อ 3() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 2()ข้อ 5() 
 

10-044-223 กลศาสตร์คลาสสิก 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()  
2. ความรู้ ข้อ 1() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
1() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 3()ข้อ 5() 
 

10-044-223 กลศาสตร์คลาสสิก 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()  
2. ความรู้ ข้อ 1()ข้อ 2() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1()ข้อ 
3() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
1() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 2()ข้อ 3()ข้อ 
5() 
 

ปรับให้ครอบคลุมเนื้อหา และ
เหมาะสมกับค าอธิบายรายวิชา 

10-044-224 แม่เหล็กไฟฟูา 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()  
2. ความรู้ ข้อ 1() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
2() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 3() 
 

10-044-224 แม่เหล็กไฟฟูา 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()
ข้อ 2() 
2. ความรู้ ข้อ 1()ข้อ 3() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1()ข้อ 
3() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
2()ข้อ3() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 3()ข้อ 1() 

ปรับให้ครอบคลุมเนื้อหา และ
เหมาะสมกับค าอธิบายรายวิชา 
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10-044-225 กลศาสตร์ควอนตัม 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()  
2. ความรู้ ข้อ 1() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
2() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 3()ข้อ 5() 
 

10-044-225 กลศาสตร์ควอนตัม 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()  
2. ความรู้ ข้อ 1()ข้อ 4() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1()ข้อ 
3() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
2()ข้อ 4() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 3()ข้อ 5() 
 

ปรับให้ครอบคลุมเนื้อหา และ
เหมาะสมกับค าอธิบายรายวิชา 

10-044-226 อุณหพลศาสตร์ 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()  
2. ความรู้ ข้อ 1() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
2() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 3() 
 

10-044-226 อุณหพลศาสตร์ 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()  
2. ความรู้ ข้อ 1()ข้อ 2() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1()ข้อ 
4() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
2() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 3()ข้อ 1() 
 

ปรับให้ครอบคลุมเนื้อหา และ
เหมาะสมกับค าอธิบายรายวิชา 

10-044-227 คลื่นและทัศน
ศาสตร์ 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()  
2. ความรู้ ข้อ 1() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
2() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 3() 
 

10-044-227 คลื่นและทัศน
ศาสตร์ 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()  
2. ความรู้ ข้อ 1()ข้อ 3() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
2() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 3() 
 

ปรับให้ครอบคลุมเนื้อหา และ
เหมาะสมกับค าอธิบายรายวิชา 
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10-044-234 วัสดุฉลาดและ
เทคโนโลยีฟิล์มบาง 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()  
2. ความรู้ ข้อ 1() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1()ข้อ 
4() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
3()  
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 4() 
 

10-044-234 วัสดุฉลาดและ
เทคโนโลยีฟิล์มบาง 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()  
2. ความรู้ ข้อ 1()ข้อ 2() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1()ข้อ 
4() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
2()ข้อ 3()  
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 1()ข้อ 4() 
 

ปรับให้ครอบคลุมเนื้อหา และ
เหมาะสมกับค าอธิบายรายวิชา 

10-044-235 การชี้ชัด
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()  
2. ความรู้ ข้อ 1() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
3() ข้อ 4() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 4() 
 

10-044-235 การชี้ชัด
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()
ข้อ 4() 
2. ความรู้ ข้อ 1()ข้อ 4() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
3() ข้อ 4() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 1()ข้อ 4() 
 

ปรับให้ครอบคลุมเนื้อหา และ
เหมาะสมกับค าอธิบายรายวิชา 

10-044-236 วัสดุศาสตร์และ
วิศวกรรมวัสดุ 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()  
2. ความรู้ ข้อ 1() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
3() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

10-044-236 วัสดุศาสตร์และ
วิศวกรรมวัสดุ 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()
ข้อ 4() 
2. ความรู้ ข้อ 1()ข้อ 4() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
3() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

ปรับให้ครอบคลุมเนื้อหา และ
เหมาะสมกับค าอธิบายรายวิชา 
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สารสนเทศ ข้อ 4() 
 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 1()ข้อ 4() 
 

10-044-237 ฟิสิกส์ของพลังงาน
ทดแทน 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()  
2. ความรู้ ข้อ 1() ข้อ 4() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1()ข้อ 
4() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
3() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 4() 
 

10-044-237 ฟิสิกส์ของพลังงาน
ทดแทน 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()
ข้อ 2() 
2. ความรู้ ข้อ 1() ข้อ 4() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1()ข้อ 
3()ข้อ 4() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
3()ข้อ 5() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 1()ข้อ 4() 
 

ปรับให้ครอบคลุมเนื้อหา และ
เหมาะสมกับค าอธิบายรายวิชา 

10-044-238 การเก็บเก่ียว
พลังงานและระบบเก็บสะสม
พลังงาน 

1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()  
2. ความรู้ ข้อ 1() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
3() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 1()ข้อ 4() 
 

10-044-238 การเก็บเก่ียว
พลังงานและระบบเก็บสะสม
พลังงาน 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()
ข้อ 4()   
2. ความรู้ ข้อ 1()ข้อ 3() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1()ข้อ 
3() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
3()ข้อ 5() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 1()ข้อ 4() 
 

ปรับให้ครอบคลุมเนื้อหา และ
เหมาะสมกับค าอธิบายรายวิชา 

10-044-239 ฟิสิกส์ส าหรับโลจิ
สติกส์ 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()  
2. ความรู้ ข้อ 1() 

10-044-239 ฟิสิกส์ส าหรับโลจิ
สติกส์ 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()
ข้อ 4() 

ปรับให้ครอบคลุมเนื้อหา และ
เหมาะสมกับค าอธิบายรายวิชา 



175 
 

3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1() ข้อ 
2() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
3() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 1()ข้อ 4() 
 

2. ความรู้ ข้อ 1()ข้อ 3() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1() ข้อ 
2()ข้อ 4() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
3()ข้อ 4() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 1()ข้อ 4() 
 

10-044-240 ฟิสิกส์ส าหรับการ
สื่อสาร 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()  
2. ความรู้ ข้อ 1() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
2()ข้อ 3() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 1()ข้อ 4() 
 

10-044-240 ฟิสิกส์ส าหรับการ
สื่อสาร 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()
ข้อ 2() 
2. ความรู้ ข้อ 1()ข้อ 2() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1()ข้อ 
3() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
2()ข้อ 3() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 1()ข้อ 4() 
 

ปรับให้ครอบคลุมเนื้อหา และ
เหมาะสมกับค าอธิบายรายวิชา 

10-044-241 ฟิสิกส์ส าหรับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์   
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()  
2. ความรู้ ข้อ 1() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1()    
ข้อ 4() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
3() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

10-044-241 ฟิสิกส์ส าหรับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์   
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()
ข้อ 4() 
2. ความรู้ ข้อ 1() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1()    
ข้อ 4() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
3()ข้อ 4() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

ปรับให้ครอบคลุมเนื้อหา และ
เหมาะสมกับค าอธิบายรายวิชา 
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สารสนเทศ ข้อ 1()ข้อ 4() 
 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 1()ข้อ 4() 
 
 

10-044-242 ชีวฟิสิกส์ 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()  
2. ความรู้ ข้อ 1() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
3() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 1()ข้อ 4() 

10-044-242 ชีวฟิสิกส์ 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()
ข้อ 4() 
2. ความรู้ ข้อ 1()ข้อ 3() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1()ข้อ 
3() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
3()ข้อ4() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 1()ข้อ 4()ข้อ 
5() 
 

ปรับให้ครอบคลุมเนื้อหา และ
เหมาะสมกับค าอธิบายรายวิชา 

10-044-243 ไบโอเซนเซอร์ 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()  
2. ความรู้ ข้อ 1() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
3() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 1()ข้อ 4() 
 

10-044-243 ไบโอเซนเซอร์ 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()  
2. ความรู้ ข้อ 1()ข้อ 2() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1()ข้อ 
3() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
3()ข้อ 4() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 1()ข้อ 3()ข้อ 
4() 
 

ปรับให้ครอบคลุมเนื้อหา และ
เหมาะสมกับค าอธิบายรายวิชา 

10-044-244 การน าพาผ่านเยื่อ
และเทคโนโลยี 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()  
2. ความรู้ ข้อ 1() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1() 

10-044-244 การน าพาผ่านเยื่อ
และเทคโนโลยี 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()
ข้อ 3() 
2. ความรู้ ข้อ 1()ข้อ 4() 

ปรับให้ครอบคลุมเนื้อหา และ
เหมาะสมกับค าอธิบายรายวิชา 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
2() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 3() 
 

3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1()ข้อ 
3() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
2()ข้อ 5() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 3() 
 

10-044-246 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()  
2. ความรู้ ข้อ 1() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1()ข้อ 
2() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
3()ข้อ 5() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 1()ข้อ 4() 
 

10-044-246 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()
ข้อ 4() 
2. ความรู้ ข้อ 1()ข้อ 3() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1()ข้อ 
2() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
3()ข้อ 5() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 1()ข้อ 4() 
 

ปรับให้ครอบคลุมเนื้อหา และ
เหมาะสมกับค าอธิบายรายวิชา 

10-044-245 ฟิสิกส์ประยุกต์
ส าหรับเทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ยว 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()  
2. ความรู้ ข้อ 1()ข้อ 4() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1()ข้อ 
2() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
3()ข้อ 5() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 1()ข้อ 4() 
 

10-044-245 ฟิสิกส์ประยุกต์
ส าหรับเทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ยว 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()  
2. ความรู้ ข้อ 1()ข้อ 4() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1()ข้อ 
2()ข้อ 4() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
3()ข้อ 5() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 1()ข้อ 4() 
 

ปรับให้ครอบคลุมเนื้อหา และ
เหมาะสมกับค าอธิบายรายวิชา 
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10-044-248 ฟิสิกส์ส าหรับ
เทคโนโลยีการท าแห้งอาหาร 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()  
2. ความรู้ ข้อ 1()ข้อ 4() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1() ข้อ 
4() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
2() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศข้อ 1()  ข้อ 3() 
 

10-044-248 ฟิสิกส์ส าหรับ
เทคโนโลยีการท าแห้งอาหาร 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()
ข้อ 4() 
2. ความรู้ ข้อ 1()ข้อ 4() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1() ข้อ 
4() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
1()ข้อ 2() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศข้อ 1()  ข้อ 3() 
 

ปรับให้ครอบคลุมเนื้อหา และ
เหมาะสมกับค าอธิบายรายวิชา 

10-044-249 เทคโนโลยีการแช่
เย็นและการแช่แข็งอาหาร 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()  
2. ความรู้ ข้อ 1()ข้อ 4() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
3() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 1()ข้อ 4() 
 

10-044-249 เทคโนโลยีการแช่
เย็นและการแช่แข็งอาหาร 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()
ข้อ 4() 
2. ความรู้ ข้อ 1()ข้อ 2()ข้อ 
4() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
1()ข้อ 3() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 1()ข้อ 4() 
 

ปรับให้ครอบคลุมเนื้อหา และ
เหมาะสมกับค าอธิบายรายวิชา 

10-044-251 มาตรวิทยา 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()  
2. ความรู้ ข้อ 1()ข้อ 4() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1()ข้อ 
4() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
3() 

10-044-251 มาตรวิทยา 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()
ข้อ 4() 
2. ความรู้ ข้อ 1()ข้อ 4() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1()ข้อ 
4() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 

ปรับให้ครอบคลุมเนื้อหา และ
เหมาะสมกับค าอธิบายรายวิชา 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 5() 
 

3() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 1()ข้อ 5() 
 

10-044-252 ไฟฟูาชีวภาพ 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()  
2. ความรู้ ข้อ 1() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
3() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 4() 
 

10-044-252 ไฟฟูาชีวภาพ 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()  
2. ความรู้ ข้อ 1() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1()ข้อ 
3() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
3()ข้อ 5() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 4() 
 

ปรับให้ครอบคลุมเนื้อหา และ
เหมาะสมกับค าอธิบายรายวิชา 

10-044-255 สุขภาพทางรังสี
เบื้องต้น 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()  
2. ความรู้ ข้อ 1()ข้อ 2() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1()ข้อ 
3()ข้อ 4() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
2() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 3() 
 

10-044-255 สุขภาพทางรังสี
เบื้องต้น 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()
ข้อ 4() 
2. ความรู้ ข้อ 1()ข้อ 2() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1()ข้อ 
3()ข้อ 4() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
2() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 3() 
 

ปรับให้ครอบคลุมเนื้อหา และ
เหมาะสมกับค าอธิบายรายวิชา 

10-044-256 สุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและอาชีวอนามัย 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()  
2. ความรู้ ข้อ 1() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1() 

10-044-256 สุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและอาชีวอนามัย 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()
ข้อ 2() 
2. ความรู้ ข้อ 1() 

ปรับให้ครอบคลุมเนื้อหา และ
เหมาะสมกับค าอธิบายรายวิชา 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
3() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 1()ข้อ 4() 
 

3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
3() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 1()ข้อ 4() 
 

10-044-257 ความรู้พ้ืนฐานของ
ฟิสิกส์เชิงชีววิทยา 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()  
2. ความรู้ ข้อ 1() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
3() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 1()ข้อ 4() 
 

10-044-257 ความรู้พ้ืนฐานของ
ฟิสิกส์เชิงชีววิทยา 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()  
2. ความรู้ ข้อ 1()ข้อ 2() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
1()ข้อ 3() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 1()ข้อ 4() 
 

ปรับให้ครอบคลุมเนื้อหา และ
เหมาะสมกับค าอธิบายรายวิชา 

10-044-258 การตรวจวัดรังสี
นิวเคลียร์ 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()  
2. ความรู้ ข้อ 1()ข้อ 2() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1()ข้อ 
3()ข้อ 4() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
2() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 3() 
 

10-044-258 การตรวจวัดรังสี
นิวเคลียร์ 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()
ข้อ 4() 
2. ความรู้ ข้อ 1()ข้อ 2() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1()ข้อ 
3()ข้อ 4() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
2() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 3() 
 

ปรับให้ครอบคลุมเนื้อหา และ
เหมาะสมกับค าอธิบายรายวิชา 

10-044-259 การประยุกต์ฟิสิกส์
การแผ่รังสีในรังสีรักษา 

10-044-259 การประยุกต์ฟิสิกส์
การแผ่รังสีในรังสีรักษา 

ปรับให้ครอบคลุมเนื้อหา และ
เหมาะสมกับค าอธิบายรายวิชา 
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1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1() 
2. ความรู้ ข้อ 1()ข้อ 4() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1()ข้อ 
3()ข้อ 4() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
2()ข้อ 5() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 3() 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()
ข้อ 4() 
2. ความรู้ ข้อ 1()ข้อ 4() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1()ข้อ 
3()ข้อ 4() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
2()ข้อ 5() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 3() 
 

10-044-260 ฟิสิกส์การแพทย์ 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()  
2. ความรู้ ข้อ 1() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
3() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 1()ข้อ 4() 
 

10-044-260 ฟิสิกส์การแพทย์ 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()
ข้อ 4() 
2. ความรู้ ข้อ 1()ข้อ 3() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
3() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 1()ข้อ 4() 
 

ปรับให้ครอบคลุมเนื้อหา และ
เหมาะสมกับค าอธิบายรายวิชา 

10-044-261 ภาษาโปรแกรม
ส าหรับนักฟิสิกส์ 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()  
2. ความรู้ ข้อ 1() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
2()ข้อ 3() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 1()ข้อ 4() 
 

10-044-261 ภาษาโปรแกรม
ส าหรับนักฟิสิกส์ 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()  
2. ความรู้ ข้อ 1()ข้อ 4() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1()ข้อ 
4() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
2()ข้อ 3() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 1()ข้อ 4() 

ปรับให้ครอบคลุมเนื้อหา และ
เหมาะสมกับค าอธิบายรายวิชา 
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10-044-266 ฟิสิกส์ของ
สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน า 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()  
2. ความรู้ ข้อ 1() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
3() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 4() 
 

10-044-224 แม่เหล็กไฟฟูา 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1()  
2. ความรู้ ข้อ 1()ข้อ 2() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1()ข้อ 
4() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 
3()ข้อ 5() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อ 4() 
 
 

ปรับให้ครอบคลุมเนื้อหา และ
เหมาะสมกับค าอธิบายรายวิชา 

 10-154-104 ภาษาอังกฤษ 
ส าหรับวิทยาศาสตร์  
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1() 
ข้อ 3() 
2. ความรู้ ข้อ 2()ข้อ 4() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคลและความรับผิดชอบ 1() 
ข้อ 2()5() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
 การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ข้อ 3() ข้อ 4()  

10-154-104 ภาษาอังกฤษ 
ส าหรับวิทยาศาสตร์ 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1() 
ข้อ 3() 
2. ความรู้ ข้อ 2()ข้อ 4() 
3. ทักษะทางปัญญา ข้อ 1() 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคลและความรับผิดชอบ 1() 
ข้อ 2() 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
 การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ข้อ 3() ข้อ 4() 

ปรับให้ครอบคลุมเนื้อหา และ
เหมาะสมกับค าอธิบายรายวิชา 
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ตารางแสดงรายวิชาที่เพิ่มในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 
รายวิชา เหตุผล 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก  
10-044-292   การบริหารจัดการและตรวจสถานที่เกิดเหตุ 
(Crime Scene Management and Investigation) 
การบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ ได้แก่ การเตรียมการ การเข้าสู่สถานที่เกิด
เหตุ การปูองกันรักษาสถานที่เกิดเหตุ การส ารวจสถานที่เกิดเหตุ
เบื้องต้น การประเมินวัตถุพยานและวางแผน การจดบันทึก การ
ถ่ายภาพ การท าแผนผัง การค้นหาวัตถุพยาน การเก็บและบรรจุ
หีบห่อวัตถุพยาน การส ารวจสถานที่เกิดเหตุครั้งสุดท้าย และการ
ส่งคืนสถานที่เกิดเหตุ การวิเคราะห์และการย้อนล าดับเหตุการณ์
การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การฝึกปฏิบัติตรวจสถานที่จ าลองในคดี
ต่างๆ 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือให้สอดคล้อง
เนื้อหาที่ผู้เรียนจะได้เข้าใจการพิสูจน์
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ 

10-044-293การพิสูจน์หลักฐาน (Criminalistics) 
ขอบเขตงานพิสูจน์หลักฐาน , เทคนิคการตรวจวิเคราะห์
เปรียบเทียบพยานหลักฐาน: รอยลาย นิ้วมือและฝุามือ อาวุธปืน/
ร่องรอยเครื่องมือ/รอยกดประทับอ่ืน ๆ เอกสาร, ยาเสพติดและ
สารพิษ,พยานหลักฐานทางชีววิทยารวมทั้งพยานหลักฐานทาง
เคมี/ฟิสิกส์ การวิเคราะห์อาชญากรรมโดยน าผลการตรวจพิสูจน์
มาบูรณาการกับข้อมลูจากการสืบสวน 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือให้สอดคล้อง
เนื้อหาที่ผู้เรียนจะได้เข้าใจการพิสูจน์
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ 

10-024-203 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (Cyber 
Crime and Technology) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาชญากรรมที่กระท าบนพ้ืนที่เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เทคนิคในการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์  การจู่ โจมทางคอมพิวเตอร์  การขโมยข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์  การข่มขู่และการก่อการร้ ายบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต(Cyber Terrorism) ระบบความมั่นคงทาง
คอมพิวเตอร์ วิธีการตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทาง
คดีเก่ียวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือให้สอดคล้อง
เนื้อหาที่ผู้เรียนจะได้เข้าใจการพิสูจน์
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ 

10-044-268 ยางสังเคราะห์ (Synthetic Rubber) 
สูตรโครงสร้างของยางสังเคราะห์ วิธีการสังเคราะห์ยาง สมบัติทาง
เคมีและฟิสิกส์ของ ยางสังเคราะห์ การใช้งานยางชนิดต่าง ๆ เช่น 
ยางไอโซพรีน ยางเอสบีอาร์ ยางบิวทาไดอีน ยางอีพีดีเอ็ม ยาง
บิวทิล ยางคลอโรพรีน ยางไนไตรล์ยางฟลูออโรคาร์บอน ยาง

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือให้สอดคล้อง
เ นื้ อ ห า ที่ ผู้ เ รี ย น จ ะ ไ ด้ เ ข้ า ใ จ
อุตสาหกรรมยาง 



184 
 

รายวิชา เหตุผล 
ซิลิโคน เป็นต้น   
10-044-269 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
Development of Science and Technology  
กระบวนการเรียนรู้ ธรรมชาติของมนุษย์ตั้ งแต่ยุคแรกเริ่ ม 
วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดเศรษฐกิจ
ในยุคต่าง ๆ ได้แก่ ยุคแห่งการเกษตร  )Agriculture economy) 
ยุค อุตสาหกรรม  )Industrial economy) ยุคสารสนเทศ 
(Information economy) ยุคแห่งโมเลกุล (Molecular 
economy) การพัฒนาการของวิทยาศาสตร์ในด้านบริการ เพ่ือ
ชีวิต อาหารและยา ผลของเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่มีต่อ
อุตสาหกรรมการแพทย์และการค้นคว้าด้านยารักษาโรค การ 
วิเคราะห์โปรตีนในร่างกายมนุษย์เพ่ือการวินิจฉัยสาเหตุแห่งการ
เกิดโรค พัฒนาการด้านจีโนมมนุษย์ และชีวสารสนเทศ การ
ค้นคว้าด้านสมุนไพรและการให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สู่อุตสาหกรรมยาในอนาคต  

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือให้สอดคล้อง
เนื้ อหาที่ ผู้ เ รี ยนจะได้ เข้ า ใจความ
เป็นมาของอุตสาหกรรม 

10-044-270 นานาสาระเกี่ ยวกับอาหารและยา (General 
Aspects of Food and Drug) 
ความส าคัญของอาหาร วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร การใช้
เทคโนโลยีกับอาหารใน ชีวิตประจ าวัน การใช้ประโยชน์จาก
อาหารนอกเหนือจากการบริโภค การให้บริการด้านอาหาร ธุรกิจ
อาหารขนาดเล็ก การตลาดอาหาร โลจิสติกส์และซัพพลาย  เช่น 
เภสัชโภชภัณฑ์และอาหาร ฟังก์ชั่น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยา 
อันตรายจากการใช้ยา ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ สิทธิของ 
ผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคทางอาหารและยา  

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือให้สอดคล้อง
เ นื้ อ ห า ที่ ผู้ เ รี ย น จ ะ ไ ด้ เ ข้ า ใ จ
อุตสาหกรรมอาหารและยา 

10-044-271 วัสดุศาสตร์มูลฐาน (Fundamental of Materials 
Science) 
โครงสร้างพื้นฐานของวัสดุ สมบัติของวัสดุ แผนภาพสมดุล 
ความสัมพันธ์ระหว่าง โครงสร้างจุลภาคกับสมบัติของวัสดุ การใช้
งานและกรรมวิธีการผลิตของวัสดุประเภทต่าง ๆ เช่น โลหะ เซรา
มิก พอลิเมอร์ และวัสดุเชิงประกอบ เป็นต้น รวมถึงการ
เสื่อมสภาพของวัสดุ  

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือให้สอดคล้อง
เนื้อหาที่ผู้เรียนจะได้เข้าใจวัสดุ 

10-044-272 เทคโนโลยีพอลิยูรีเทนและยางซิลิโคน 
(Polyurethane and Silicone Rubber Technology) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิยูรีเทน หลักพ้ืนฐานทางเคมี และทาง
กายภาพของพอลิยูรีเทน วัตถุดิบ การแปรรูปพอลิยูรีเทน สมบัติ
ของพอลิยูรีเทน การใช้งานพอลิยูรีเทน พอลิยูรีเทนและ 
สิ่งแวดล้อม ยางซิลิโคน  

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือให้สอดคล้อง
เนื้อหาที่ผู้เรียนจะได้เข้าใจ
อุตสาหกรรมยาง 
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10-0044-310 ฟิสิกส์ยุคใหม่ (Modern Physics)  
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค โครงสร้าง
อะตอม กลศาสตร์ควอนตัม ทฤษฎีควอนตัมของ อะตอม
ไฮโดรเจน อะตอมท่ีมีหลายอิเล็กตรอน โมเลกุล ฟิสิกส์ของ
ของแข็ง ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคมูลฐาน 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้ ให้แก่ผู้ เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะด้านฟิสิกส์  

10-044-273 กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics) 
สมบัติของไหล ของไหลสถิต สมการของแบร์นูลลี จลนศาสตร์ของ
ไหล การบรรยายการไหลแบบออยเลอร์และแบบลากรอง สมการ
เส้นกระแส การวิเคราะห์เชิงปริมาตรควบคุม การอนุรักษ์มวล 
สมการความต่อเนื่องสมการโมเมนตัมเชิงเส้น การวิเคราะห์เชิง
อนุพันธ์ การผิดรูปของของไหล ความวน การไหลแบบไม่หนืด 
สมการของออยเลอร์ ฟังก์ชันกระแส โพเทนเชียลความเร็ว การ
ไหลแบบโพเทนเชียลในระนาบ การซ้อนทับของการไหล การไหล
แบบหนืด สมการนาเวียร์- สโตกส์และผลเฉลยบางแบบสาหรับ
การไหลแบบบีบอัดไม่ได้ การวิเคราะห์เชิงมิติ ความเสมือนของ
การไหล 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้ ให้แก่ผู้ เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะด้านฟิสิกส์ 

10-044-274 การวัดปริมาณทางฟิสิกส์โดยใช้ตัวรับรู้สมัยใหม่ 
(Physical Quantities Measurement using Modern 
Sensors) 
หลักการทางฟิสิกส์ของตัวรับรู้ การวัดระยะทาง การวัดอัตราเร็ว 
การวัดอัตราเร่ง การวัดช่วงเวลา การวัดอัตราเร็วเชิงมุม การวัด
กระแสและความต่างศักย์ไฟฟูา การวัดสนามแม่เหล็ก การวัด
อุณหภูมิ การวัดความถี่ เสียง การวัดความเข้มเสียง การวัด
อัตราเร็วเสียง การวัดความเข้มแสง การปรับปรุงความแม่นย าและ
ความเที่ยงตรงในการวัด การประยุกต์ใช้การวัดโดยใช้ตัวรับรู้ 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้ ให้แก่ผู้ เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะด้านฟิสิกส์ 

10-044-275 การประยุกต์เลเซอร์ (Laser Applications)   
ภาพรวมหลักการท างานของเลเซอร์ อันตรกิริยาของแสงกับ
ตัวกลาง โพรงแสงสั่นพ้อง กระบวนการกระตุ้น ลักษณะเฉพาะ
ของล าแสงเลเซอร์ หลักการท างานของเลเซอร์ชนิดต่างๆ ทัศน
ศาสตร์ไม่เชิงเส้นส าหรับเลเซอร์ ฮอโลกราฟี การประยุกต์ใช้ใน
งานวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร การประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้ ให้แก่ผู้ เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะด้านฟิสิกส์ 

10-044-276 เทคโนโลยีเส้นใยน าแสง (Fiber Optics 
Technology)    
ทฤษฎี ของท่อน าคลื่ น เชิ งแสง  ทฤษฎีของ เส้น ใยน าแสง 
เส้นใยน าแสงชนิดพิเศษ และการประยุกต์ใช้ เส้นใยน าแสงชนิด
ผลึกโฟโตนิกส์  แหล่งก า เนิดและตัวตรวจหาแสง อุปกรณ์

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้ ให้แก่ผู้ เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะด้านฟิสิกส์ 
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เส้น ใยน าแสง    อุปกรณ์รับรู้ เ ส้ น ใยน าแสง  การ สื่ อสาร
เส้นใยน าแสงโครงข่ายเส้นใยน าแสง เครื่องมือเชิงแสงส าหรับ
ระบบเส้นใยน าแสงเส้นใยน าแสงไม่เชิงเส้น หัวข้อคัดสรรส าหรับ
การประยุกต์ใช้เส้นใยน าแสง 
10-044-277 เศรษฐศาสตร์ฟิสิกส์ (Econophysics)   
หลักการค่าคงที่และกฏของธรรมชาติ ตลาดทางการเงิน ฟิสิกส์ใน
ตลาดการเงิน การกระจาย ความน่าจะเป็น การเดินแบบสุ่ม การ
เคลื่อนที่แบบบราวน์ กระบวนการของเลวี่ กระบวนการสโทแค
สติก สมการอนุพันธ์เชิงสโทแคสติก การตั้งราคาตราสารสิทธิ 
แบบจ าลองของแบลค–โชลส าหรับความมั่นคงในการลงทุน ฮามิล
โทเนียนและราคาหุ้น แบบจ าลอง การตัดสินใจของแต่ละคนใน
ตลาด การกระจายตัวของความมั่งคั่ง 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้ ให้แก่ผู้ เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะด้านฟิสิกส์ 

10-044-278 การประมวลผลสัญญาณและรูปภาพ (Signal and 
Image Processing) 
ชนิดของสัญญาณ การชักตัวอย่างสัญญาณ การกรองสัญญาณ 
การแปลงฟูเรียร์ การแปลงแบบแซด การแปลงแบบเวฟเล็ท 
โครงข่ายประสาทเทียม ปริภูมิสีและการแปลงค่าสี การกรองภาพ 
การปรับปรุงคุณภาพของรูปภาพ การแบ่งส่วนภาพ การจด
ทะเบียนภาพ การแปลงทางเลขาคณิต การบีบอัดภาพ การ
วิเคราะห์ภาพ 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้ ให้แก่ผู้ เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะด้านฟิสิกส์ 

10-044-279 การแสดงภาพของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Visualization)  
พ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ การมองเห็นของมนุษย์ ปริภูมิสี 
การสร้างผิวเสมอข้นใหม่ วิธีการสร้างภาพ ข้อมูลเชิงปริมาตร 
วิธีการสร้างภาพการไหล วิธีการสร้างภาพด้วยอนุภาค 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้ ให้แก่ผู้ เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะด้านฟิสิกส์ 

10-044-280 ฟิสิกส์พลาสมา Plasma Physics    
ธรรมชาติของพลาสมา ชนิดของพลาสมา พลศาสตร์ของอนุภาค 
ทฤษฎีจลน์ อุทกพลศาสตร์เชิงแม่เหล็ก คลื่นอเสถียรภาพ ความ
ปั่นปุวน โครงสร้างการเกี่ยวพันซ้ าเชิงแม่เหล็ก การประยุกต์ 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้ ให้แก่ผู้ เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะด้านฟิสิกส์ 

10-044-282 การส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีคลื่นไหวสะเทือน 
(Geophysical Prospecting - Seismic Methods)  
ทฤษฎีสภาพยืดหยุ่น คลื่นไหวสะเทือน การเก็บข้อมูลคลื่นไหว
สะเทือน การประมวลผลข้อมูลคลื่นไหวสะเทือน การหาโครงสร้าง
ของโลกด้วยคลื่นไหวสะเทือน 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้ ให้แก่ผู้ เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะด้านฟิสิกส์ 

10-054-234 นิติฟิสิกส์ (Forensic Physics)   
ฟิสิกส์ของการเคลื่อนที่ที่เกี่ยวข้องกับการตกจากที่สูง อุบัติเหตุ
จราจร อาวุธปืนและเครื่องกระสุน กลศาสตร์ของไหลส าหรับการ

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้ ให้แก่ผู้ เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะด้านฟิสิกส์ 
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วิเคราะห์คราบเลือดเพ่ือหาแหล่งก าเนิด ฟิสิกส์ของความร้อน
ส าหรับเหตุการณ์เพลิงไหม้และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของ
ผู้เสียชีวิตหลังการตาย คลื่นและทัศนศาสตร์ส าหรับการตรวจหา
หลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ ไฟฟูาและแม่เหล็กส าหรับงานพิสจูน์
หลักฐานฟิสิกส์สมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงใน
งานพิสูจน์หลักฐาน 
10-044-283 ฟสิกสพลังงาน Physics of energy    
ประสิทธิภาพเครื่องยนต การผลิตพลังงานโดยการสันดาป โดย
การแตกตัวทางนิวเคลียร โดยการรวมตัวทางนิวเคลียร พลังงาน
แสงอาทิตย การพัฒนาและปญหาเชิงเทคนิค การเก็บพลังงาน 
ปัญหามลพิษ 
 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้ ให้แก่ผู้ เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะด้านฟิสิกส์ 

10-044-284 ฟิสิกส์ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ Physics of solar 
cell systems)   
ทฤษฎีมูลฐานของสารกึ่งตัวน าและลักษณะท่อของเซลลแสง
อาทิตย การเชื่อมตอเซลล โครงสรางระบบโฟโตโวลตาอิก การ
ประยุกตขอมูล พลังงานแสงอาทิตยตามสภาพภูมิอากาศ การ
สมดุลทางพลังงานของระบบ การเก็บพลังงานและ การออกแบบ
ระบบ  

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้ ให้แก่ผู้ เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะด้านฟิสิกส์ 

10-044-285 ฟสิกสเครื่องปฏิกรณ (Reactor physics)   
หลักการของความนาจะเปน ภาคตัดขวางนิวเคลียร ฟลักซของ
นิวตรอน ทฤษฎีการแพรของนิวตรอน  

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้ ให้แก่ผู้ เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะด้านฟิสิกส์ 

10-044-286 การจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม ( Industrial 
administration and management)  
การด าเนินการผลิตเบื้องตน การจัดการการผลิต การบริหารเชิง
วิทยาศาสตรทฤษฎี การจูงใจและสภาวะผูน า หลักการ ออกแบบ
และควบคุมการผลิต 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือให้สอดคล้อง
เนื้อหาที่ผู้ เรียนจะได้เข้าใจโรงงาน
อุตสาหกรรม 

10-044-287 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม (Industrial economy)   
แบบจ าลองทฤษฎีการตัดสินใจ ไดแก ลิเนียรโปรแกรมมิง เพิรท ซี
พีเ อ็ม คาของเงินที่แปรตามเวลา    การวิ เคราะห์ด้วยวิธี 
เปรียบเทียบ การวิเคราะหจ์ุดคุมทุน สถิติประยุกต และการจ าลอง
สถาน การณ 
 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือให้สอดคล้อง
เนื้อหาที่ผู้ เรียนจะได้เข้าใจโรงงาน
อุตสาหกรรม 

10-044-288 สมบัติของพอลิเมอร์ (Properties polymers)  
ทฤษฎีและวิธีการตรวจสอบพอลิเมอรเนื้อเดียวและเนื้อผสม ความ
สัมพันธระหวางสมบัติและโครงสรางของพอลิเมอร รวมถึงการ
ประยุกตในอุตสาหกรรม 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือให้สอดคล้อง
เนื้อหาที่ผู้เรียนจะได้เข้าใจ
อุตสาหกรรมยาง 
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10-154-108 สหกิจศึกษา 1 (Cooperative Education I) 
การท างานเชิงวิชาการ และ/หรือวิชาชีพเสมือนหนึ่งเป็นภาระงาน
เต็มเวลาใน  สถานประกอบการ หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
ที่เก่ียวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นเวลาหนึ่งภาคเรียนสหกิจศึกษา 

เป็นรายวิชาที่ไปปฏิบัติสหกิจ เพ่ือให้
นักศึกษามีความมั่นใจ สามารถปฏิบัติ
สหกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

10-154-109 สหกิจศึกษา 2 (Cooperative Education II) 
การท างานเชิงวิชาการ และ/หรือวิชาชีพเสมือนหนึ่งเป็นภาระงาน
เต็มเวลาใน  สถานประกอบการ หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
ที่เก่ียวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นเวลาหนึ่งภาคเรียนสหกิจศึกษา 

เป็นรายวิชาที่ไปปฏิบัติสหกิจ เพ่ือให้
นักศึกษามีความมั่นใจ สามารถปฏิบัติ
สหกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

10-054-233 สารเคมีส าหรับยาง (Rubber Additives 
Prerequisite) 
การวัลคาไนซ์ยาง สารเคมีส าหรับยาง เช่น สารตัวเร่งส าหรบั
การวัลคาไนซ์โดยใช้ก ามะถัน สารกระตุ้นและสารหน่วง สาร
ปูองกันการเสื่อมสภาพ สารตัวเติม และพลาสติไซเซอร์เป็นต้น 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือให้สอดคล้อง
เนื้อหาที่ผู้เรียนจะได้เข้าใจโรงงาน
อุตสาหกรรม 

10-154-110 เตรียมสหกิจศึกษาส าหรับนักฟิสิกส์ 
(Cooperative Education Preparation for Physicist) 
หลักการ แนวคิด กระบวนการและระเบียบข้อปฏิบัติ เทคนิคใน
การสมัครเข้าสถานประกอบการ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ การพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของ
สาขาวิชา ประกอบด้วย การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็น
ทีม และระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ วิธีการ
เขียนรายงาน และเทคนิคการน าเสนอผลงานทางวิชาการ การฝึก
ความช านาญในการใช้เครื่องมือทางฟิสิกส์ การวิเคราะห์ข้อมูล
ในทางฟิสิกส์ 

เป็นรายวิชาที่เตรียมไปปฏิบัติสหกิจ 
เพ่ือให้นักศึกษามีความมั่นใจ สามารถ
ปฏิบัติสหกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

10-044-289 ฟิสิกส์ส าหรับการรีไซเคิลวัสดุ  
(Physics of Materials Recycling) 
วัสดุศาสตร์รอบตัว การจัดการวัสดุเหลือใช้ การคัดแยกวัสดุ 
กระบวนการแปรสภาพโดยใช้หลักการทางฟิสิกส์ การหลอม การรี
ไซเคิลแก้ว พลาสติก โลหะ กระดาษ 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือให้สอดคล้อง
เนื้อหาที่ผู้เรียนจะได้เข้าใจ
อุตสาหกรรมวัสดุ 

10-044-290 บรรจุภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม    
(Packaging for Environment) 
ใช้หลักการทางฟิสิกส์เพ่ือกระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
ตั้งแต่การวางแผน การออกแบบ การผลิต การน าไปใช้ และการ
ท าลายหลักเลิกใช้ ภายใต้บริบททางสังคมที่ยั่งยืน 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือให้สอดคล้อง
เนื้อหาที่ผู้เรียนจะได้เข้าใจ
อุตสาหกรรม 
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10-044-291 เครื่องมือทางฟิสิกส์ส าหรับงานพิสูจน์หลักฐาน   
 (Physics tools for forensics) 
การตรวจพยานวัตถุทางฟิสิกส์ในงานพิสูจน์หลักฐาน การตรวจ
วิเคราะห์ทางกายภาพ การตรวจวิเคราะห์ทางด้านคุณภาพ 
เปรียบเทียบพยานวัตถุ ค้นหาแหล่งที่มาของพยานวัตถุ หลักการ
ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์หลายประเภท เช่น Thermal 
Analysis, Fourier Transform Infrared Spectrophotometer, 
X-Ray Diffractometer, Scanning Electron Microscope 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะด้านฟิสิกส์ 

10-054-232 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to 
Forensic Science)  
ลายพิมพ์นิ้วมือ การวิเคราะห์รูปแบบและทิศทางของหยดเลือด  
พยานหลักฐานทาง ธรณีวัตถุ การตรวจวิเคราะห์สารเสพติด สาร
ควบคุม สารพิษ แอลกอฮอล์ หมึก วัตถุระเบิด และ เขม่าดินปืน
การเปลี่ยนแปลงและการเสื่อมสภาพของร่างกายหลังการเสียชีวิต 
การตรวจสารพันธุกรรม และการประยุกต์ใช้พืชและสัตว์ในการ
สืบสวนสอบสวน 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะด้านฟิสิกส์ 

10-154-111 การเตรียมความพร้อมในการท างานและการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง (Work Preparation and Continuing 
Self-Development)  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ การสร้างเครือข่าย
สังคมออนไลน์การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การเขียนประวัติ
และจดหมายสมัครงาน การ พัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นผู้น า 
การเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะด้านฟิสิกส์ 

10-044-294 ฟิสิกส์ดิจิทัล  (Physics Digital)  
การเลือกแหล่งสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการค้นคืนสารสนเทศ การรวบรวมและการประเมินคุณภาพ
สารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ การเขียน
รายงาน และการอ้างอิง ความปลอดภัย ผลกระทบ จริยธรรม 
คุณธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้สื่อและ เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะด้านฟิสิกส์ 

10-044-295 วิทยาการหุ่นยนต์ขั้นแนะน า  (Introduction to 
Robotics)  
วิทยาการของหุ่นยนต์ขั้นแนะน า จลนศาสตร์ของหุ่นยนต์ตัว
ขับเคลื่อนของ หุ่นยนต์พื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับหุ่นยนต์
ตัวรับรู้ของหุ่นยนต์แบบจ าลอง คอมพิวเตอร์กราฟิกส าหรับ
หุ่นยนต์ระบบสื่อสารและควบคุมของหุ่นยนต์ 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะด้านฟิสิกส์เพ่ือให้
ทันสมัย  

10-044-296 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ (Bio-Medical Electronics) เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร้าง
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อิเล็กทรอนิกส์ทางชีวการแพทย์ขั้นแนะน า แหล่งก าเนิดสัญญาณ
ทางชีว การแพทย์ หลักการเบื้องต้นของเซนเซอร์และแทรนส์ดิว
เซอร์ หลักการของ อิเล็กโทรดและวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบต่างๆ 
ที่ใช้ทางชีวการแพทย์วงจรแยกส่วน ทางไฟฟูาและความปลอดภัย
ทางไฟฟูา วงจรแหล่งจ่ายไฟฟูาของอุปกรณ์ชีวการแพทย์ 
วงจรขยายสัญญาณและวงจรปรับสภาพสัญญาณ ระบบบันทึกผล 

การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะด้านฟิสิกส์เพ่ือให้
ทันสมัย 

10-044-297 เทคนิคการออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic System Design Techniques) 
วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่าง ๆ ขั้นแนะน า 
เครื่องมือ ส าหรับการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์การวิเคราะห์และ
การจ าลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์การเชื่อมต่อภายในและการบรรจุ
ภัณฑ์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรและการประกอบ วงจร
ตัวเชื่อมต่อและสายเคเบิล ตัวอย่างการออกแบบ สร้าง และ
ทดลองต้นแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะด้านฟิสิกส์เพ่ือให้
ทันสมัย 

10-044-298 เทคโนโลยีวงจรรวม (Integrated Circuit 
Technology) 
การผลิตและสมบัติพ้ืนฐานของซิลิกอนเวเฟอร์หลักเกณฑ์เก่ียวกับ
ห้อง สะอาด กระบวนการผลิตส าหรับอุปกรณ์สารกึ่งตัวน าและ
วงจรรวม ลิโทกราฟี ออกซิเดชันโดยใช้ความร้อน การแพร่ของ
สารเจือ การฝังตัวของประจุการเคลือบ ฟิล์มบาง การกัดกร่อน 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะด้านฟิสิกส์เพ่ือให้
ทันสมัย 

10-044-299 การจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management) 
การศึกษาหลักการด้านการจัดการอุตสาหกรรม กลยุทธ์การผลิต
และการ แข่งขันในอุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์และการ
เลือกกระบวนการผลิต การ จัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการ
คุณภาพโดยรวมและการควบคุมคุณภาพด้วยหลัก สถิติระบบการ
ผลิตแบบทันเวลาพอดีและแบบลีน การพยากรณ์การวางแผน
ก าลัง การผลิต การก าหนดที่ตั้งและการออกแบบวางผังโรงงาน 
การออกแบบระบบการ ท างาน การจัดการการวางแผนโดยรวม
และการวางแผนความต้องการวัสดุคงคลัง และการจัดตารางการ
ผลิต 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะด้านฟิสิกส์เพ่ือให้
ทันสมัย 

10-044-300 การท าให้เป็นอัตโนมัติและเครื่องมือวัด    
 (Automation and Measuring Instrument) 
การท าให้เป็นอัตโนมัติขั้นแนะน า ระบบไฮโดรลิกส์ ระบบนิวแม
ติกส์ พีแอลซีขั้นแนะน า และเครื่องมือวัด 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะด้านฟิสิกส์เพ่ือให้
ทันสมัย 

10-024-204 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น  (Computer Animation) 
คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นสามมิติเบื้องต้น ภูมิหลังและประวัติศาสตร์ 
ซอฟต์แวร์ส าหรับคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น  กระบวนการผลิต

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะด้านฟิสิกส์เพ่ือให้
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คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นสามมิติ การออกแบบ การวางแบบ การ
สร้างบทภาพ เครื่องมือในการพัฒนา การท าภาพเคลื่อนไหว การ
ออกแบบตัวละคร การจัดแสง การสร้างตัวแบบ การใส่พ้ืนผิ ว 
ให้กับวัตถุการสร้างเทคนิคพิเศษ การจัดองค์ประกอบ การตัดต่อ 
การตรวจวิเคราะห์ 

ทันสมัย 

10-024-207 การเขียนชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์ (Computer 
coding) 
การเขียนชุดค าสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย “โค้ด (Code)” 
เพ่ือให้โปรแกรมท าตามค าสั่ง หรือการสั่งงานคอมพิวเตอร์ให้ท า
ตามท่ีต้องการ โดยการใช้ภาษาของคอมพิวเตอร์ เช่น C++, PHP, 
Java หรือ Python 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะด้านฟิสิกส์เพ่ือให้
ทันสมัย 

10-044-301 วิวัฒนาการของหุ่นยนต์ (Robot evolution) 
เทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์ในปัจจุบันเบื้องต้น องค์ประกอบ
พ้ืนฐานของหุ่นยนต์ โครงสร้าง กลไก อุปกรณ์ตรวจจับ การ
ควบคุมระดับล่าง และอุปกรณ์ขับเคลื่อน การ เขียนโปรแกรม
พ้ืนฐาน การเรียนรู้ผ่านทางตัวอย่างและการทดลองปฏิบัติการ
ประยุกต์ใช้ หุ่นยนต์อย่างง่าย 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะด้านฟิสิกสเ์พ่ือให้
ทันสมัย 

10-044-302 โครงสร้างพื้นฐานของหุ่นยนต์   
(Robot basic structure) 
ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ล าดับการท างาน กระบวน
ความ ผังงาน โครงสร้าง หลักการโปรแกรมแบบโครงสร้าง ค าสั่ง
ในการประมวลผล  ค าสั่งในการค านวณ ตัวแปร  ชนิดของตัวแปร  
ข้อมูลแบบต่าง ๆ ค าสั่งควบคุมโปรแกรม ค าสั่งรับข้อมูลและ
แสดงผล 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะด้านฟิสิกส์เพ่ือให้
ทันสมัย 

10-024-205 คอมพิวเตอร์เพ่ือการสร้างสรรค์   
(Computer for creativity) 
ศึกษาความส าคัญของหลักการท างาน บทบาท และประโยชน์ของ
คอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการอ านวยสะดวก การ
แก้ปัญหา การสร้างงาน การติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูล 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะด้านฟิสิกส์เพ่ือให้
ทันสมัย 

10-044-303 การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการแข่งขัน   
(Robot development for competition) 
ศึกษาโครงสร้างและรูปแบบการเขียนโปรแกรมภาษา หลักการ
ท างานของอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ โครงสร้างพ้ืนฐานของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โปรแกรมควบคุมสั่งงาน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ การประกอบชิ้นส่วนหุ่นยนต์ขนาดเล็ก 
ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งสร้างและพัฒนาชุดอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และกล่องสมองกลเพื่อการใช้งาน โดยค านึงถึง

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะด้านฟิสิกส์เพ่ือให้
ทันสมัย 
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ผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ ผลงานเป็นที่
ยอมรับ และคุ้มค่าต่อการใช้งาน 
10-024-206 อินเตอร์เน็ตและการพัฒนาเว็บไซต์   
(Internet and website development) 
ศึกษา สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์  ฝึกปฏิบัติ  และอธิบายเกี่ยวกับ
ระบบเครือข่าย อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย  ค าศัพท์เกี่ยวกับ
เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต  หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
การตกแต่งภาพเบื้องต้น หน้าต่างโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ การสร้าง
โฟลเดอร์ การบันทึกไฟล์  การสร้างตารางและเลย์เอาท์ (layout) 
การจัดการข้อความ  ภาพประกอบ  การแทรกมัลติมีเดีย ไฮเปอร์
ลิงค์ เลเยอร์ (layer)  เฟรม (frame) เทมเพลต (template) 
ค าสั่ง HTML 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะด้านฟิสิกส์เพ่ือให้
ทันสมัย 

10-044-304 การออกแบบและเขียนแบบเทคนิค  
(Design and technical drawing) 
เพ่ือให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิค การใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์เขียนแบบ มีทักษะเกี่ยวกับการอ่านแบบและ
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นเกี่ยวกับภาพฉาย ภาพตัด และภาพสาม
มิติ ตามมาตรฐานเขียนแบบเทคนิค 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะด้านฟิสิกส์ 

10-044-305 การควบคุมหุ่นยนต์  (Robot control) 
ศึกษาองค์ประกอบส าคัญของหุ่นยนต์ อันได้แก่ ส่วนสมอง ส่วน
ขับเคลื่อน ส่วนโครงสร้าง สามารถน าเอาหลักการของแต่ละส่วน
มาออกแบบ ประดิษฐ์ที่ใช้องค์ประกอบทั้งสาม ดาวน์โหลดข้อมูล
ผ่านสาย USB ตลอดจนการใช้งานโปรแกรม Mind Storms 
เรียนรู้สัญลักษณ์ภายในโปรแกรมท่ีใช้แทนอุปกรณ์ สามารถ
ทดสอบการติดต่อสื่อสารระหว่างพอร์ท USB กับคอนโทรเลอร์ 
NXT และน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้  มีทักษะการเขียน
โปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ในแบบประยุกต์ รู้จัก
การใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้นและการใช้งานอย่างมีเงื่อนไข สามารถ
แก้ไขโจทย์ปัญหาได้ 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะด้านฟิสิกส์ 

10-044-306 หุ่นยนต์เบื้องต้น (Basic Robotics) 
ศึกษาและแนะน าเครื่องมือทางฮาร์ดแวร์และการใช้โปรแกรม
ไมโครคอนโทรเลอร์ มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบตัวเลขและ
การจัดการข้อมูลตลอดจนการใช้งานขาพอร์ตอินพุตและเอาต์พุต
ของไมโครคอนโทรเลอร์  มีทักษะการใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ขับ
สัญญาณเสียง ขับ LCD ขับมอเตอร์แบบต่าง ๆ มีทักษะในการ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือควบคุมการขับเคลื่อน Robot-
Basic Plus เดินตามแสงและควบคุมการตรวจจับการชนวัตถุ 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะด้านฟิสิกส์เพ่ือให้
ทันสมัย 
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10-154-112 วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม   
(Scientific Creativity and Innovation) 
แนวคิดนวัตกรรมเบื้องต้น เปูาหมายเชิงนวัตกรรมในแง่ของสังคม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทของนวัตกรรมทั้งสิบประการ 
การผสมผสานและการบูรณาการนวัตกรรม จุดเปลี่ยนทาง สังคม
ที่เป็นผลจากนวัตกรรมที่มาจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแนว
ทางการสร้างนวัตกรรมและ การบ่มเพาะนวัตกรรม ตัวอย่าง
นวัตกรรมที่ประสบความส าเร็จภายในประเทศ และ นวัตกรรม
ระดับโลก นวัตกรรมเชิงเทคโนโลยีหลักแนวคดเชิงเทคโนโลยีที่
เกี่ยวเนื่องกับนวัตกรรม ตัวอย่างเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะด้านฟิสิกส์เพ่ือให้
ทันสมัย 

10-154-113 บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม    
(Integrating Health and Environment) 
แนวคิดส าหรับ “สุขภาพ” และ “สิ่งแวดล้อม” มิติและระดับของ
สุขภาพ และ ปัจจัยที่ก าหนดสุขภาพและสงแวดล้อม การปฏิรูป
ระบบสุขภาพการพัฒนาเชิง ยุทธศาสตร์ส าหรับการเสริมสร้าง
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม การประเมินผล กระทบทางสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือสุขภาพ ความอยู่ดีมีสุข 
ระบบสารสนเทศเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นโยบาย
สุขภาพสาธารณะ กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การ 
ด าเนินชีวิตเพ่ือสุขภาพและสงแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียง เทคนิค
การบูรณาการ สุขภาพและสิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์ระหว่าง
สุขภาพและสงแวดล้อมกับอาชีพ 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะด้านฟิสิกส์เพ่ือให้
ทันสมัย 

10-044-307 ชีววัสดุทางการแพทย์และอุปกรณ์ส าหรับซ่อมแซม
ร่างกาย (Biomedical Materials and Devices for Human Body Repair) 
คุณสมบัติของวัสดุที่ถูกใช้ในทางการแพทย์และทันตกรรม 
ปฎิกิริยาระหว่างชีววัสดุและเนื้อเยื่อ สิ่งมีชีวิต โครงเลี้ยงเซลล์จาก
พอลีเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์เทคโนโลยีการสร้าง 
ชิ้นงานอย่างรวดเร็วส าหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อและการผลิตโครง
เลี้ยงเซลล์ 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะด้านฟิสิกส์เพ่ือให้
ทันสมัย 

10-044-308 เทคโนโลยีและการสื่อสารส าหรับผู้สูงอายุ    
(Technology and Commuication for the elderly) 
การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการเลือกใช้เทคโนโลยีและการ
สื่อสารอย่างเหมาะสม ช่วยให้ ผู้สูงอายุเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ปรับตัวอยูในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะด้านฟิสิกส์เพ่ือให้
ทันสมัย 

10-154-114 วิทยาศาสตร์บูรณาการ (Integration Science) 
ศึกษาวิถีชีวิต ภูมิปัญญาและนวัตกรรมท้องถิ่น การเชื่อมโยงภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสู่ทฤษฏีและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องกับการ

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะด้านฟิสิกส์เพ่ือให้
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รายวิชา เหตุผล 
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม การน ามาประยุกต์ใช้อย่าง
ยั่งยืน 

ทันสมัย 

10-154-115 ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีชีวิตไทย   
(Biodiversity in Life) 
ส ารวจความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในด้านชีวิตความเป็นอยู่ 
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชุมชน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น
กับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมตลอดจนความสอดคล้องกับวิถีชีวิตไทย 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะด้านฟิสิกส์เพ่ือให้
ทันสมัย 

10-044-309 วัสดุนาโนส าหรบัเซนเซอร์ (Nanomaterials for 
Sensor) 
ประเภทของเซนเซอร์ การสร้างเคมิคัลเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร์ 
การประยุกต์ใช้ อนุภาคนาโน ลวดนาโน นาโนคอมพอสิท ในการ
สร้างเซนเซอร์ 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะด้านฟิสิกส์เพ่ือให้
ทันสมัย 

10-024-207 คอมพิวเตอร์เพ่ือการพัฒนาเว็บไซต์  
(Computer for Website Development)   
ศึกษาหลักการสร้างเว็บไซต์ โครงสร้างของเว็บไซต์ ลักษณะต่างๆ 
ของเว็บไซต์ การออกแบบและตกแต่งเว็บเพจ การใช้โปรแกรม
การสร้างเว็บไซต์ และใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการสร้างสังคม
ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะกระบวนการท างานอย่าง
เป็นระบบ ในการพัฒนาและปรับปรุงหน้าเว็บเพจ โดยวิเคราะห์ 
เนื้อหา น าความรู้  และนวัตกรรมใหม่ มาบูรณาการ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ 
และน า เสนอข้ อมู ลบน เว็บ ไซต์ออกสู่ ส าธารณะ อย่ า งมี
จรรยาบรรณ 

เป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะด้านฟิสิกส์เพ่ือให้
ทันสมัย 
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ตารางแสดงรายวิชาที่ยกเลิกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

 
รายวิชา เหตุผล 

10-044-231 ปฏิบัติการในโรงฝึกงานฟิสิกส์ เพ่ือความทันสมัยของหลักสูตร 

10-154-103 เตรียมสหกิจศึกษา    
(Cooperative Education Preparation) 

เพ่ือเปลี่ยนเป็นรายวิชา 10-154-110 เตรียมสห
กิจศึกษาส าหรับนักฟิสิกส์ เพ่ือความ
เฉพาะเจาะจงมากข้ึน 

10-154-102 สหกิจศึกษา เพ่ือจัดการเรียนการสอนในแผนสหกิจศึกษาเป็น
รายวิชา 10-154-108 สหกิจศึกษา 1 และ  
10-154-109 สหกิจศึกษา 2 เพ่ือง่ายต่อการ
บริหารจัดการและสอดคล้องกับแผนการ
เรียนสหกิจแบบ 2 ภาคการศึกษา 

10-134-207 โครงงานทางฟิสิกส์2  เพ่ือให้สอดคล้องกับจ านวนเวลา จ านวนหน่วย
กิตรวม และจ านวนรายวิชา 
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ภาคผนวก ซ 
ภาระงานสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร  

อาจารย์ประจ าหลักสตูรและอาจารย์ประจ า 
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ภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
 
1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) 

2559 2560 2561 2562 
1 ผศ.ดร.นวัล  บินหะยีนิย ิ 12 12 12 12 
2 ดร.สาฟิตรี นาแว - - 12 12 
3 ดร.กร ทักษพัฒนกุล  12 12 12 12 
4 อ.สิรินาถ  ชูประจง 12 12 12 12 
5 อ.อารมณ์ ปุเต๊ะ  12 12 12 12 

 
 
2. อาจารย์ประจ า  
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) 

2559 2560 2561 2562 
1 ดร.อาสลัน  หิเล 12 12 12 12 
2 ผศ.ดร.สุชาดา  แสงวิมาน 12 12 12 12 
3 ดร.จารุวรรณ  แดงโรจน ์ 12 12 12 12 
4 ดร.สุพจนี  แสนสุข - 12 12 12 
5 ผศ.ดร.วุฒิชัย  ศรีช่วย 12 12 12 12 
6 อ.วาริน นาราวิทย์ 12 12 12 12 
7 ผศ.ดร.รักชนก  ภูวพัฒน์ 12 12 12 12 
8 ผศ.ดร.นรารัตน์  วัฒนาพันธ ์ 12 12 12 12 
9 ดร.อิบรอฮีม  ซาโยะ 12 12 12 12 
10 ผศ.ดร.กิติยา  ถาวโรฤทธิ์ 12 12 12 12 
11 ดร.นุรอามาลี  ดีนามอ - - 12 12 
12 อ.สิทธิเดช  ชูด้วง 12 12 12 12 
13 ผศ.โซเฟีย  เมฆารัฐ 12 12 12 - 
14 อ.ชื่นใจ  สุกปุาน 12 - - - 
15 อ.มูฮ ามัดบาคอรี  ยูโซ๊ะ 12 - - - 
16 ผศ.จารุวรรณ ประดับแสง 12 - - - 
17 อ.ศิรินุช ด้วงสุข 12 - - - 
18 อ.พงษ์พันธ์ สุขสุพันธ์ 12 12 12 12 
19 อ.สุภาภรณ์ เทศวิเชียร 12 - - - 
20 อ.นาริสา  บินหะยีดิง 12 - - - 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) 

2559 2560 2561 2562 
21 ผศ.ดร.สุทธิรัตน์ ขาวปากรอ 12 12 12 12 
22 ดร.โรสนี จริยมาการ 12 12 12 12 
23 อ.จิตติมา  ชอบเอียด - - - 12 
24 อ.ปิยภรณ์ วังศิริกุล 12 12 12 12 
25 อ.อนุสา สวรรณวงศ์ 12 12 12 12 
26 ดร.ปิยะวรรณ หลีชาติ 12 12 12 12 
27 ดร.กนกวรรณ ภูมิวณิชกิจ 12 12 12 12 
28 ดร.กรรณิกา ธีระกิตติ์ธนากุล 12 12 12 12 
29 ผศ.ดร.สาลูมา สมานหมาน 12 12 12 12 
30 อ.นิกรือซง โต๊ะลือบาจิ  12 12 12 12 
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ภาคผนวก ฌ 
ประวัติอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
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1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  : นางสาวนวัล  บินหะยีนิยิ 
  (ภาษาอังกฤษ)  : Miss Nawal  Binhayeeniyi 
 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
3. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  3 9306 00221 19 5 
 
4. หน่วยงานและสถานที่ที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์ราชการใหม่ เขตการศึกษาโคกเขือ 
อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000  
E-mail: nawal.b@pnu.ac.th โทรศัพท์ 073-709030  โทรสาร 073-709030 
 
5. ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดไปต่ าสุด) 
 

วุฒิ ชื่อสถาบัน ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2554 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2546 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2543 

 
6. สาขาท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชา 

ฟิสิกส์วัสดุ 
ชีวฟิสิกส์ 
 

7. หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ 
 - 
 
8. ประสบการณ์การท างาน 

1. นักวิทยาศาสตร์ 4 ส านักพัฒนานักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
(ปี พ.ศ. 2547-2549) 

2. อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
(ปี พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน) 
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9. ผลงานทางวิชาการ (การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งต ารา) 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ 
Binhayeeniyi, N., Sukwisute, P., Nawae, S., and Muensit. N. (2020). Energy Conversion  

Capacity of Barium Zirconate Titanate. Materials. 3(315). pp.1-9.  
 

10. ภาระการสอน  
 

ภาระการสอน 
ที่มีอยู่แล้ว ที่จะมีในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่/ปรับปรุง 

รายวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ภาระงานที่
รับผิดชอบ 

รายวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ภาระงานที่
รับผิดชอบ 

10-044-237   
ฟิสิกส์ของพลังงานทดแทน 
 
10-044-232  
หลักฟิสิกส์ของเครื่องมือ 
 
10-044-228 ฟิสิกส์ส าหรับ
เทคโนโลยีสเีขียว 
 
08-084-204 บทน า
วิทยาศาสตร์การแพทย1์  
 
10-044-207  
ฟิสิกส์ของวัสด ุ1 
 
10-044-205 ฟิสิกส์ 2 
 
10-044-206  
ปฏิบัติการฟสิิกส์ 2 
 
10-044-251 มาตรวิทยา 
 
10-144-204  
สัมมนาทางฟิสิกส ์

3 (3-0-6) 
 
 
3 (3-0-6) 
 
 
3 (3-0-6) 
 
 
3 (2-2-5) 
 
 
3 (3-0-6) 
 
 
3 (3-0-6) 
 
1 (0-3-0) 
 
 
3 (3-0-6) 
 
1 (0-2-1) 
 
 

อาจารยผ์ู้สอน  
 
 
อาจารยผ์ู้สอน  
 
 
อาจารยผ์ู้สอน  
 
 
อาจารยผ์ู้สอน  
 
 
อาจารยผ์ู้สอน  
 
 
อาจารยผ์ู้สอน  
 
อาจารยผ์ู้สอน  
 
 
อาจารยผ์ู้สอน  
 
อาจารยผ์ู้สอน  
 
 

10-154-108 สหกิจศึกษา 1 
 
10-154-109 สหกิจศึกษา 2 
 
10-154-110 เตรียมสหกิจ
ศึกษาส าหรับนักฟสิิกส ์
 
10-044-271  
วัสดุศาสตรม์ูลฐาน 
 
10-044-273  
กลศาสตร์ของไหล 
 
10-044-289 ฟิสิกส์ส าหรับ
การรีไซเคลิวัสด ุ
 
10-044-300 การท าให้เป็น 
อัตโนมัติและเครื่องมือวัด 

6 (0-30-0) 
 
6 (0-30-0) 
 
3 (2-2-5) 
 
 
3 (3-0-6) 
 
 
3 (3-0-6) 
 
 
3 (3-0-6) 
 
 
3 (3-0-6) 
 

อาจารยผ์ู้สอน 
 
อาจารยผ์ู้สอน 
 
อาจารยผ์ู้สอน 
 
 
อาจารยผ์ู้สอน 
 
 
อาจารยผ์ู้สอน 
 
 
อาจารยผ์ู้สอน 
 
 
อาจารยผ์ู้สอน 
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1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  : นางสาวสาฟิตรี นาแว 
  (ภาษาอังกฤษ)  : Miss Safitree Nawae 
 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน   : อาจารย์ 
 
3. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  3 9599 00258 06 8 
 
4. หน่วยงานและสถานที่ที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์ราชการใหม่ เขตการศึกษาโคกเขือ 
อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000  
E-mail: safitree.n@pnu.ac.th โทรศัพท์ 073-709030  โทรสาร 073-709030 
 
5. ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดไปต่ าสุด) 
 

วุฒิ ชื่อสถาบัน ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2562 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2548 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2545 

 
6. สาขาท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชา 

ฟิสิกส์วัสดุ 
ชีวฟิสิกส์ 

 
7. หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ 

  - 
 
8. ประสบการณ์การท างาน 

1. อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยา
เขตนนทบุรี  (ปี พ.ศ.2548-2551) 

2. อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
(ปี พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน) 
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9. ผลงานทางวิชาการ (การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งต ารา) 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ 
Binhayeeniyi, N., Sukwisute, P., Nawae, S., and Muensit. N. (2020). Energy Conversion  

Capacity of Barium Zirconate Titanate. Materials. 3(315). pp.1-9.  
 
10. ภาระการสอน  
 

ภาระการสอน 
ที่มีอยู่แล้ว ที่จะมีในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่/ปรับปรุง 

รายวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ภาระงานที่
รับผิดชอบ 

รายวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ภาระงานที่
รับผิดชอบ 

05-004-204  
ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 
 
05-004-205 ปฎิบัติการ
ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 

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

อาจารยผ์ู้สอน  
 
 
อาจารยผ์ู้สอน  
 
 

10-154-108 สหกิจศึกษา 1 
 
10-154-109 สหกิจศึกษา 2 
 
10-154-110 เตรียมสหกิจ
ศึกษาส าหรับนักฟสิิกส ์
 
10-044-269 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 
10-154-115 ความหลากหลาย
ทางชีวภาพกับวิถีชีวิตไทย 
 
10-154-114 วิทยาศาสตร์
บูรณาการ 
 
10-044-289 ฟิสิกส์ส าหรับ
การรีไซเคลิวัสด ุ

6 (0-30-0) 
 
6 (0-30-0) 
 
3 (2-2-5) 
 
 
3 (3-0-6) 
 
 
3 (3-0-6) 
 
 
3 (3-0-6) 
 
 
3 (3-0-6) 
 

อาจารยผ์ู้สอน 
 
อาจารยผ์ู้สอน 
 
อาจารยผ์ู้สอน 
 
 
อาจารยผ์ู้สอน 
 
 
อาจารยผ์ู้สอน 
 
 
อาจารยผ์ู้สอน 
 
 
อาจารยผ์ู้สอน 
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1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  : นายกร ทักษพัฒนกุล 
  (ภาษาอังกฤษ)  : Mr. Korn Taksapattanakul  
 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน   : อาจารย์ 
 
3. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  1 9498 00018 83 9 
 
4. หน่วยงานและสถานที่ที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์ราชการใหม่ เขตการศึกษาโคกเขือ 
อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000  
E-mail: korn.t@pnu.ac.th โทรศัพท์ 073-709030  โทรสาร 073-709030 
 
5. ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดไปต่ าสุด) 
 

วุฒิ ชื่อสถาบัน ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
Doctorat en Physique Université du Maine,  

Le Mans, France 
2016 

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
(เทคโนโลยีพอลิเมอร์)  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2559 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
(ฟิสิกส์พอลิเมอร์) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2554 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
(ฟิสิกส์, เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2552 

 
6. สาขาท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชา 

Vibrational spectroscopy 
Raman and FTIR spectroscopy 
Rubber and polymer material  

 
7. หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ 

เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
ฟิสิกส์ของยางและพอลิเมอร์ 
ฟิสิกส์ทางด้านพลังงานทดแทน 
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8. ประสบการณ์การท างาน 
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แลปวิจัยของ Institut des Molécules et des Matériaux du Mans (IMMM), 

Université du Maine , France 
2. ผู้อ านวยการฝุายวิจัยและพัฒนาพอลิเมอร์ บริษัท polymer research and development Co., 

LTD. 
3. ที่ปรึกษาการตลาดด้านอุตสาหกรรมยาง บริษัท polymer research and development Co., LTD. 
4. ที่ปรึกษาเทคนิคด้านการขายด้านอุตสาหกรรมยาง บริษัท polymer research and development Co., LTD. 
5. ควบคุมการผลิตยางแผ่นรมควันชั้น 3  บริษัท polymer research and development Co., LTD. 

ร่วมกับสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายแก้ว จ ากัด ชุมพร 
6. ที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยาง บริษัท polymer research and development Co., LTD. 
7. ควบคุมและช่วยฝึกสอนทีมนักกีฬาปันจักสีลัต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
8. ปัจจุบัน อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  

 
9. ผลงานทางวิชาการ (การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งต ารา) 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ 
Taksapattanakul, K., Tulyapitak,  T., Phinyocheep, P., Ruamcharoen, P., Ruamcharoen, J., and  

Daniel, P. (2019). Hydrogenated natural rubber as an alternative replacement to  
ethylene-propylene-diene-monomer (EPDM) rubber in terms of thermal-oxidative  
degradation properties. polymer science, series B, 2019, 61(5). pp. 1-7.  
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10. ภาระการสอน  
 

ภาระการสอน 
ที่มีอยู่แล้ว ที่จะมีในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่/ปรับปรุง 

รายวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ภาระงานที่
รับผิดชอบ 

รายวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ภาระงานที่
รับผิดชอบ 

10-044-103    
ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน 
 
10-044-209 ดาราศาสตร์  
 
10-044-213 อิเล็กทรอนิกส์  
 
10-044-230  
ปฏิบัติการฟสิิกส์ก้าวหน้า 
 
10-044-212 อะตอมมิค
และนิวเคลียร์ฟิสิกส์  
 
10-044-231 ปฏิบัติการใน
โรงฝึกงานฟิสิกส์  
 
10-044-241 ฟิสิกส์ส าหรับ
การออกแบบผลติภณัฑ์และ
บรรจภุัณฑ์  
 
10-044-245 ฟิสิกส์
ประยุกตส์ าหรับเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว  
 
10-154-104 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับวิทยาศาสตร์  

3 (3-0-6) 
 
 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 

1 (0-3-0) 
 
 

3 (3-0-6) 
 
 

3 (0-3-6) 
 
 

3 (3-0-6) 
 
 
 

3 (3-0-6) 
 
 

 
3 (3-0-6) 

อาจารยผ์ู้สอน  
 
 
อาจารยผ์ู้สอน  
 
อาจารยผ์ู้สอน  
 
อาจารยผ์ู้สอน  
 
 
อาจารยผ์ู้สอน  
 
 
อาจารยผ์ู้สอน  
 
 
อาจารยผ์ู้สอน  
 
 
 
อาจารยผ์ู้สอน  
 
 
 
อาจารยผ์ู้สอน  
 
 

10-154-108 สหกิจศึกษา 1 
 
10-154-109 สหกิจศึกษา 2 
 
10-154-110 เตรียมสหกิจ
ศึกษาส าหรับนักฟสิิกส ์
 
10-044-278 การประมวล  
ผลสัญญาณและรูปภาพ 
 
10-054-223  
สารเคมีส าหรับยาง 
 
10-044-294 ฟิสิกส์ดิจิทัล 
 
10-044-297 เทคนิคการ
ออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
10-044-298  
เทคโนโลยีวงจรรวม 
 

6 (0-30-0) 
 
6 (0-30-0) 
 
3 (2-2-5) 
 
 
3 (3-0-6) 
 
 
3 (3-0-6) 
 
 
3 (3-0-6) 
 
3 (3-0-6) 
 
 
3 (3-0-6) 
 

อาจารยผ์ู้สอน 
 
อาจารยผ์ู้สอน 
 
อาจารยผ์ู้สอน 
 
 
อาจารยผ์ู้สอน 
 
 
อาจารยผ์ู้สอน 
 
 
อาจารยผ์ู้สอน 
 
อาจารยผ์ู้สอน 
 
 
อาจารยผ์ู้สอน 
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1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  : นายอารมณ์ ปุเต๊ะ 
  (ภาษาอังกฤษ)  : Mr. Arom Puteh  
 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน   : อาจารย์ 
 
3. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  3 8008 00095 21 6 
 
4. หน่วยงานและสถานที่ที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์ราชการใหม่ เขตการศึกษาโคกเขือ 
อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000  
E-mail: farit9_056@hotmail.com โทรศัพท์ 073-709030  โทรสาร 073-709030 
 
5. ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดไปต่ าสุด) 
 

วุฒิ ชื่อสถาบัน ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยทักษิณ 2558 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยทักษิณ 2545 

 
6. สาขาท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชา 

พลังงานทดแทน 
 
7. หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ 

ฟิสิกส์ทางด้านพลังงานทดแทน 
 
8. ประสบการณ์การท างาน 

1. นักวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
(ปี พ.ศ. 2558 - 2561) 

2. อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
(ปี พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน) 

 
9. ผลงานทางวิชาการ (การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งต ารา) 
  Puteh, A., Yusof, S.,  Chatung, M., Chemasae, A.,  Maeya, N.,  Chi,  M., Weamaming, H.,   
            Samae, H.,  Deramae,  N.,  Arun, A.  and  Taksapattanakul K.(2019).  Use a low-cost- 
            recycled  material  as  a  model  simulation  of  the hydraulic  robotic  aem  for      
            the fluid  mechanic  learning  media.  iMIT SIC PNU 2019 (Innovation and Creativity  
            Network 2019 . Princess  of  Naradhiwas  University.  
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10. ภาระการสอน  
 

ภาระการสอน 
ที่มีอยู่แล้ว ที่จะมีในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่/ปรับปรุง 

รายวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ภาระงานที่
รับผิดชอบ 

รายวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ภาระงานที่
รับผิดชอบ 

05-044-205    
ปฏิบัติการฟสิิกส์วิศวกรรม1  
 
10-044-204 
ปฏิบัติการฟสิิกส์ 1 
 
10-044-202 
ปฏิบัติการฟสิิกส์พื้นฐาน 
 
10-044-201 ฟิสิกส์พื้นฐาน 
 
08-044-237 ปฏิบัติการบท
น าวิทยาศาสตร์ทางการ
แพทย ์
 
05-044-207 
ปฏิบัติการฟสิิกส์วิศวกรรม2 

1 (0-3-1) 
 
 

1 (0-3-1) 
 
 

1 (0-3-1) 
 
 

3(3-0-6) 
 

1 (0-3-1) 
 
 
 

1 (0-3-1) 
 

อาจารยผ์ู้สอน  
 
 
อาจารยผ์ู้สอน  
 
 
อาจารยผ์ู้สอน  
 
 
อาจารยผ์ู้สอน  
 
อาจารยผ์ู้สอน  
 
 
 
อาจารยผ์ู้สอน  
 
 

10-154-108 สหกิจศึกษา 1 
 
10-154-109 สหกิจศึกษา 2 
 
10-154-110 เตรียมสหกิจ
ศึกษาส าหรับนักฟสิิกส ์
 
10-044-269 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 
10-154-115 ความหลากหลาย
ทางชีวภาพกับวิถีชีวิตไทย 
 
10-154-114 วิทยาศาสตร์
บูรณาการ 
 
10-044-308 เทคโนโลยีและ
การสื่อสารส าหรับผู้สูงอาย ุ

6 (0-30-0) 
 
6 (0-30-0) 
 
3 (2-2-5) 
 
 
3 (3-0-6) 
 
 
3 (3-0-6) 
 
 
3 (3-0-6) 
 
 
3 (3-0-6) 
 
 

อาจารยผ์ู้สอน 
 
อาจารยผ์ู้สอน 
 
อาจารยผ์ู้สอน 
 
 
อาจารยผ์ู้สอน 
 
 
อาจารยผ์ู้สอน 
 
 
อาจารยผ์ู้สอน 
 
 
อาจารยผ์ู้สอน 
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1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  : นางสาวสิรินาถ ชูประจง 
  (ภาษาอังกฤษ)  : Miss Sirinat Chooprajong 
 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน   : อาจารย์ 
 
3. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  2 9399 00001 107 
 
4. หน่วยงานและสถานที่ที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์ราชการใหม่ เขตการศึกษาโคกเขือ 
อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000  
E-mail: sirinat_biw@yahoo.com โทรศัพท์ 073-709030  โทรสาร 073-709030 
 
5. ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดไปต่ าสุด) 
 

วุฒิ ชื่อสถาบัน ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 
สาขาวิชาเอกฟิสิกส์  
วิชาโทคณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2549 

 
6. สาขาท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชา 

ชีวฟิสิกส์ 
ไบโอเซนเซอร์ 

 
7. หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ 

  - 
 

8. ประสบการณ์การท างาน 
1. ผู้ช่วยสอนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 1, ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
2. รับผิดชอบดูแลด้านประเมินผลและประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาทางวิชาการของสถานวิจัยการ

วิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ 
3. อาจารย์พิเศษติวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล เพื่อเข้าสอบแข่งขัน

โอลิมปิกวิชาการ วิชาดาราศาสตร์ฟิสิกส์ 
4. อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  

(ปี พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน) 
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9. ผลงานทางวิชาการ (การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งต ารา) 
White, P., Chooprajong S. and Pankaew, P. A Study of Sericin-Thunbergin Laurifolia  
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10. ภาระการสอน  
ภาระการสอน 

ที่มีอยู่แล้ว ที่จะมีในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่/ปรับปรุง 

รายวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ภาระงานที่
รับผิดชอบ 

รายวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ภาระงานที่
รับผิดชอบ 

10-044-203  ฟิสิกส1์ 
 
10-044-204  
ปฏิบัติการฟสิิกส1์ 
 
10-044-223  
กลศาสตร์คลาสสิก 
 
10-044-224 แม่เหล็กไฟฟูา 
 
10-044-214 การเขียนแบบ
ทางวิทยาศาสตร ์
 
10-044-227 คลื่นและทัศน
ศาสตร ์
 
10-044-215 นาโนเทคโนโลย ี
 
10-154-205 ทักษะการ
น าเสนองานทางวิทยาศาสตร์ 

3 (3-0-6) 
 
1 (0-3-0) 
 
 
3(3-0-6) 
 
 
3 (3-0-6) 
 
2 (1-3-0) 
 
 
3 (0-3-6) 
 
 
2 (2-0-4) 
 
1 (1-0-2) 
 

อาจารยผ์ู้สอน  
 
อาจารยผ์ู้สอน  
 
 
อาจารยผ์ู้สอน  
 
 
อาจารยผ์ู้สอน  
 
อาจารยผ์ู้สอน  
 
 
อาจารยผ์ู้สอน  
 
 
อาจารยผ์ู้สอน  
 
อาจารยผ์ู้สอน  
 

10-044-293  
การพิสูจน์หลักฐาน 
 
10-044-269 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 
10-054-234 นิติฟิสิกส ์
 
10-154-108 สหกิจศึกษา 1 
 
10-154-109 สหกิจศึกษา 2 
 
10-154-110 เตรียมสหกิจ
ศึกษาส าหรับนักฟสิิกส ์
 
10-044-291 เครื่องมือทาง
ฟิสิกส์ส าหรับงานพิสจูน์
หลักฐาน 

3 (3-0-6) 
 
 
3 (3-0-6) 
 
 
3 (3-0-6) 
 
6 (0-30-0) 
 
6 (0-30-0) 
 
3 (2-2-5) 
 
 
3 (3-0-6) 
 
 

อาจารยผ์ู้สอน 
 
 
อาจารยผ์ู้สอน 
 
 
อาจารยผ์ู้สอน 
 
อาจารยผ์ู้สอน 
 
อาจารยผ์ู้สอน 
 
อาจารยผ์ู้สอน 
 
 
อาจารยผ์ู้สอน 
 

 

 


