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ปรัชญาของหลกัสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมี

ความสามารถจดัการปัญหาในอุตสาหกรรม 5 ดา้น คือ สุขภาพผูสู้งอายุ การเกษตรอจัฉริยะ พลงังานสะอาด ภูมิศาสตร์
ส่ิงแวดลอ้ม หรือดิจิทัล โดยหลกัสูตรระดับปริญญาโทเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ ในขณะท่ีหลกัสูตรระดับ
ปริญญาเอกเน้นบูรณาการความรู้ทางฟิสิกส์ร่วมความรู้สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางฟิสิกส์หรือ
นวตักรรมเพื่อจดัการปัญหาในอุตสาหกรรม 5 ดา้นดง้กล่าว โดยทั้งสองหลกัสูตรจดัการศึกษาตามแนวทางพฒันาการนิยม 
(progressivism) ให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ เน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (problem-based Learning) และส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนแบบออนไลน์และรู้ดว้ยตนเอง (self-directed 
learning) สร้างเสริมการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม 
รับผิดชอบต่อสงัคม และยดึประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO 1 บูรณาการความรู้ทางฟิสิกส์ร่วมความรู้สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ทางฟิสิกส์หรือนวตักรรมเพ่ือ

จัดการปัญหาในอุตสาหกรรม 5 ด้าน คือสุขภาพผู ้สูงอายุ การเกษตรอัจฉริยะ พลังงานสะอาด ภูมิศาสตร์
ส่ิงแวดลอ้ม หรือ ดิจิทลั 

PLO 2 ปรับปรุงหรือพฒันาเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถดา้นการตรวจวดั 
PLO 3 ส่ือสารเชิงวชิาการดว้ยภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงความหมาย 
PLO 4 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือแสวงหาขอ้มูลเชิงวชิาการเพ่ือพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
PLO 5 กลา้แสดงความคิดเห็นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดใ้นฐานะผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
PLO 6 แสดงออกถึงพฤติกรรมการมีความซ่ือสตัยแ์ละเป็นผูน้ าในดา้นจรรยาบรรณทางวชิาการ 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร                                       48/72 หน่วยกติ 

โครงสร้างหลกัสูตร  
แบบ 1.1   48 หน่วยกิต 
 - วทิยานิพนธ์   48 หน่วยกิต  
แบบ 1.2   72 หน่วยกิต 
 - วทิยานิพนธ์   72 หน่วยกิต  

 
1. หมวดวชิาบังคบั   3 หน่วยกติ  

333-501    วธีิการวจิยัทางฟิสิกส์*   2((2)-0-4) 
 (Research Methods in Physics) 
333-502    จริยธรรมและปรัชญาในการวจิยั*   1((1)-0-2) 
 (Ethics and Philosophy in Research) 
* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 

2. หมวดวชิาสัมมนา  4  หน่วยกติ 

333-790 สมัมนาฟิสิกส์*  1(0-2-1) 
 (Seminar in Physics) 
333-791  สมัมนาฟิสิกส์ 1*  1(0-2-1) 
 (Seminar in Physics I) 
333-792 สมัมนาฟิสิกส์ 2*  1(0-2-1) 
 (Seminar in Physics II) 
333-793  สมัมนาฟิสิกส์ 3*  1(0-2-1) 
 (Seminar in Physics III) 
* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 

3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  48-72 หน่วยกติ 

333-701   วทิยานิพนธ์  48(0-144-0) 
 (Thesis) 
333-702    วทิยานิพนธ์  72(0-216-0) 
 (Thesis) 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

แบบ 1.1 

ช้ันปีที ่1    
ภาคการศึกษาที ่1 
333-501 วธีิการวจิยัทางฟิสิกส์*   2((2)-0-4) 
 (Research methods in Physics) 
333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวจิยั*   1((1)-0-2) 
 (Ethics and philosophy in research)  
333-701 วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) 
 (Thesis)  
333-791 สมัมนาฟิสิกส์ 1*   1(0-2-1) 
 (Seminar in Physics I)  
   รวม 8(0-24-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
333-701 วทิยานิพนธ์  8(0-24-0) 
 (Thesis)  
333-792 สมัมนาฟิสิกส์ 2*  1(0-2-1) 
 (Seminar in Physics II)  
  รวม 8(0-24-0) 

ช้ันปีที ่2    
ภาคการศึกษาที ่1 
333-701 วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) 
 (Thesis)  
333-793 สมัมนาฟิสิกส์ 3*   1(0-2-1) 
 (Seminar in Physics III)  
   รวม 8(0-24-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
333-701 วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) 
 (Thesis) 
   รวม 8(0-24-0) 

ช้ันปีที ่3    
ภาคการศึกษาที ่1 
333-701 วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) 
 (Thesis)   
   รวม 8(0-24-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
333-701 วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) 
 (Thesis) 
   รวม 8(0-24-0) 



หมายเหต ุ  
 * นกัศึกษาในหลกัสูตรแผน 1.1 ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 333-501 วธีิการวจิยัทางฟิสิกส์, 333-502 จริยธรรมและ
ปรัชญาในการวจิยั, 333-791 สมัมนาฟิสิกส์ 1, 333-792 สมัมนาฟิสิกส์ 2 และ 333-793 สมัมนาฟิสิกส์ 3 แบบไม่นบัหน่วยกิต
และตอ้งไดเ้กรด S 
 ** นกัศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวชิาพ้ืนฐานเพ่ือการวจิยัระดบัปริญญาโท รหสั 333-xxx โดย ไม่นบั
หน่วยกิต ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 

แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

แบบ 1.2 

ช้ันปีที ่1    
ภาคการศึกษาที ่1 
333-501 วธีิการวจิยัทางฟิสิกส์*   2((2)-0-4) 
 (Research methods in Physics) 
333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวจิยั*   1((1)-0-2) 
 (Ethics and philosophy in research)  
333-702 วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) 
 (Thesis)  
333-790 สมัมนาฟิสิกส์ *   1(0-2-1) 
 (Seminar in Physics )  
   รวม 8(0-24-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
333-702 วทิยานิพนธ์  8(0-24-0) 
 (Thesis)  
333-791 สมัมนาฟิสิกส์ 1*  1(0-2-1) 
 (Seminar in Physics I)  
  รวม 8(0-24-0) 

ช้ันปีที ่2    
ภาคการศึกษาที ่1 
333-702 วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) 
 (Thesis)  
333-792 สมัมนาฟิสิกส์ 2*   1(0-2-1) 
 (Seminar in Physics II)  
   รวม 8(0-24-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
333-702 วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) 
 (Thesis) 
333-793 สมัมนาฟิสิกส์ 3*   1(0-2-1) 
 (Seminar in Physics III) 
   รวม 8(0-24-0) 



ช้ันปีที ่3    
ภาคการศึกษาที ่1 
333-702 วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) 
 (Thesis)   
   รวม 8(0-24-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
333-702 วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) 
 (Thesis) 
   รวม 8(0-24-0) 

ช้ันปีที ่4    
ภาคการศึกษาที ่1 
333-702 วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) 
 (Thesis)   
   รวม 8(0-24-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
333-702 วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) 
 (Thesis) 
   รวม 8(0-24-0) 

ช้ันปีที ่5   
ภาคการศึกษาที ่1 
333-702 วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) 
 (Thesis)   
   รวม 8(0-24-0) 
หมายเหต ุ   
 * นกัศึกษาในหลกัสูตรแผน 1.2 ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 333-501 วธีิการวจิยัทางฟิสิกส์, 333-502 จริยธรรมและ
ปรัชญาในการวิจยั, 333-790 สัมมนาฟิสิกส์, 333-791 สัมมนาฟิสิกส์ 1, 333-792 สัมมนาฟิสิกส์ 2 และ 333-793 สัมมนา
ฟิสิกส์ 3 แบบไม่นบัหน่วยกิตและตอ้งไดเ้กรด S 
 ** นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานเพ่ือการวิจยัระดบัปริญญาโท รหัส 333-xxx โดย ไม่นับ
หน่วยกิต ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัปริญญาเอก 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO 1 บู รณ าการความ รู้ทาง
ฟิ สิกส์ ร่วมความ รู้สาขาอ่ืนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างองค์ความรู้
ใหม่ทางฟิสิกส์หรือนวัตกรรม
เ พ่ื อ จั ด ก า ร ปั ญ ห า ใ น
อุตสาหกรรม 5 ด้าน คือสุขภาพ
ผู้ สูงอายุ  การเกษตรอัจฉ ริยะ 
พ ลั งง านสะอาด  ภู มิ ศ าสต ร์
ส่ิงแวดล้อม หรือ ดจิทิลั 

- น ำโจทย์ปัญหำจริงจำกภำคอุตสำหกรรม
มำอภิปรำยร่วมกันเพื่อน ำไปสูก่ำรแก้ปัญหำ

- ป ร ะ เ มิ น จ ำ ก ก ำ ร น ำ เ ส น อ
ควำมก้ำวหน้ำงำนวิจัยในที่ประชุม
กลุ่มวิจัย (group meeting)
- กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยที่มีกำรแสดง
ถึงกำรน ำองค์ควำมรู้ใหม่ไปแก้ปัญหำ
ในอุตสำหกรรม
- กำรยื่นขอรับควำมคุ้มครองทรัพย์สิน
ทำงปัญญำที่มีกำรแสดงถึงกำรสร้ำง
น วั ต ก ร ร ม เพื่ อ แ ก้ ปั ญ ห ำ ใ น
อุตสำหกรรม

PLO 2 ป รับป รุ งห รือพั ฒ น า
เค ร่ื อ ง มื อห รื อ อุ ป ก ร ณ์ ท าง
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ เ พ่ื อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถด้านการตรวจวดั 

- เรียนรำยวิชำ research methods และ
เรียนรำยวิชำวิทยำนิพนธ์ที่มีกำรปรับปรุง
หรือพัฒนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทำง
วิทยำศำสตร์

- ประเมินจำกกำรบ้ำน รำยงำน และ
กำรน ำเสนอหน้ำช้ัน ที่แสดงถึงกำร
ปรับปรุงหรือพัฒนำเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์เพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรตรวจวัด

PLO 3 ส่ือสารเชิงวิชาการด้วย
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและ
ตรงความหมาย 

- จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ - ประเมินจำกกำรบ้ำน รำยงำน กำร
น ำเสนอหน้ำช้ัน และกำรกำรเผยแพร่
ผลงำนวิจัย ที่ใช้ภำษำอังกฤษท้ังหมด

PLO 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือแสวงหาข้อมูลเชิงวิชาการ
เพ่ือพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

- เข้ำรับฟังกำรอบรมกำรสืบค้นฐำนข้อมูล
ผลงำนวิจัย
- เรียนรำยวิชำ research methods
- เรียนรำยวิชำบังคับเลือก
- เรียนรำยวิชำสัมมนำ
- เรียนรำยวิชำวิทยำนิพนธ์

- ประเมินจำกจ ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมรับ
ฟังกำรอบรม
- ประเมินจำกควำมสำมำรถในกำรหำ
ข้อมูลเชิงวิชำกำรเพื่อประกอบกำรท ำ
กำรบ้ำน รำยงำน กำรน ำเสนอหน้ำ
ช้ัน/กำรพู ดสัมมนำ กำรน ำเสนอ
ควำมก้ำวหน้ำงำนวิจัยในที่ประชุม
กลุ่มวิจัย (group meeting) และจำก
กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย

PLO 5 กล้าแสดงความคิดเห็น
และท างาน ร่วมกับ ผู้ อ่ืนได้ใน
ฐานะผู้น าและผู้ตามทีด่ ี

- จัดให้มีกำรท ำงำนหรืออภิปรำยร่วมกันใน
กำรเรียนรำยวิชำบังคับ รำยวิชำเลือก และ
รำยวิชำวิทยำนิพนธ์

- ประเมินจำกควำมสำมำรถในกำร
อภิปรำยควำมเห็น ควำมกล้ำแสดง
ควำมเห็น กำรรับฟังควำมเห็นผู้อื่น
และกำรท ำงำนร่วมกัน

PLO 6 แสดงออกถึงพฤติกรรม
การมีความซ่ือสัตย์และเป็นผู้น า
ในด้านจรรยาบรรณทางวชิาการ 

- เรียนรำยวิชำจริยธรรมในกำรวิจัยโดยกำร
ให้เป็นผู้น ำในกำรอภิปรำยกลุ่ม

- ประเมินจำกควำมสำมำรถในกำร
แส ด งค ว ำม เป็ น ผู้ น ำ ใน ร ำย วิ ช ำ
จริยธรรมในกำรวิจัย
- ประเมินจำกกำรน ำเสนอผลงำนทำง
วิชำกำรที่แสดงถึงควำมมีจรรยำบรรณ
ทำงวิชำกำรด้วยตนเอง



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะวทิยำศำสตร์ 

สำขำวทิยำศำสตร์กำยภำพ/หลกัสูตรปรัชญำดุษฎบีณัฑิต สำขำวชิำฟิสิกส์ (หลกัสูตรนำนำชำต)ิ 

333-501  วธีิกำรวจิยัทำงฟิสิกส์ 2((2)-0-4) 
(Research Methods in Physics) 
การคน้ควา้เอกสารงานวจิยั การเตรียมโครงร่างงานวจิยั การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงวทิยาศาสตร์  การเขียนผลงานเพื่อ

ตีพิมพ ์ความปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการ  
Literature review; research proposal preparation; scientific data analysis; writing for publication; laboratory 

safety 
333-502  จริยธรรมและปรัชญำในกำรวจิยั 1((1)-0-2) 

(Ethics and Philosophy in Research)  
จรรยาบรรณในการท าวจิยั จริยธรรมและปรัชญาในการวจิยัโดยศึกษาจากกรณีตวัอยา่ง 
Ethics in research; ethics and philosophy through case studies 

333-790 สัมมนำฟิสิกส์ 1(0-2-1) 
(Seminar in Physics) 
นกัศึกษาคน้ควา้ในหัวขอ้ซ่ึงเป็นท่ีสนใจในปัจจุบนัและเก่ียวขอ้งกบัวิชาการทางฟิสิกส์จากวารสารต่างๆ น ามา

เสนอและอภิปรายในชั้นเรียนภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์
Student’ s search on topics of current interest relevant to Physics from a variety of journals followed by a 

presentation and discussion under guidance of a faculty members 
333-791  สัมมนำฟิสิกส์ 1 1(0-2-1) 

(Seminar in Physics I) 
นกัศึกษาคน้ควา้ในหัวขอ้ซ่ึงเป็นท่ีสนใจในปัจจุบนัและเก่ียวขอ้งกบัวิชาการทางฟิสิกส์จากวารสารต่างๆ น ามา

เสนอและอภิปรายในชั้นเรียนภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์
Student’ s search on topics of current interest relevant to Physics from a variety of journals followed by a 

presentation and discussion under guidance of a faculty members 
333-792  สัมมนำฟิสิกส์ 2 1(0-2-1) 

(Seminar in Physics II) 
นกัศึกษาคน้ควา้ในหัวขอ้ซ่ึงเป็นท่ีสนใจในปัจจุบนัและเก่ียวขอ้งกบัวิชาการทางฟิสิกส์จากวารสารต่างๆ น ามา

เสนอและอภิปรายในชั้นเรียนภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์
Student’ s search on topics of current interest relevant to Physics from a variety of journals followed by a 

presentation and discussion under guidance of a faculty members 
333-793  สัมมนำฟิสิกส์ 3 1(0-2-1) 

(Seminar in Physics III) 
นกัศึกษาคน้ควา้ในหัวขอ้ซ่ึงเป็นท่ีสนใจในปัจจุบนัและเก่ียวขอ้งกบัวิชาการทางฟิสิกส์จากวารสารต่างๆ น ามา

เสนอและอภิปรายในชั้นเรียนภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์



 

 Student’ s search on topics of current interest relevant to Physics from a variety of journals followed by a 
presentation and discussion under guidance of a faculty members 
333-701 วทิยำนิพนธ์ 48(0-144-0) 
 (Thesis) 
 การคน้ควา้วิจยัอนัก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในหัวขอ้ท่ีสนใจของสาขาวิจัยตามท่ีหลกัสูตรมีและภายใตก้าร
ควบคุมของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอความกา้วหน้าของงานวิจยัต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาอย่างสม ่าเสมอ และเขียน
วทิยานิพนธ์ตามแบบของบณัฑิตวทิยาลยั 
 Performing original research on a topic of interest in a research field available at the Department of Physics 
under supervision of faculty advisor( s) , presenting research progress to thesis supervisor( s)  regularly, and writing 
dissertation in the format of the Graduate School  
333-702 วทิยำนิพนธ์ 72(0-216-0) 
 (Thesis) 
 การคน้ควา้วิจยัอนัก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในหัวขอ้ท่ีสนใจของสาขาวิจัยตามท่ีหลกัสูตรมีและภายใตก้าร
ควบคุมของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอความกา้วหน้าของงานวิจยัต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาอย่างสม ่าเสมอ และเขียน
วทิยานิพนธ์ตามแบบของบณัฑิตวทิยาลยั 
 Performing original research on a topic of interest in a research field available at the Department of Physics 
under supervision of faculty advisor( s) , presenting research progress to thesis supervisor( s)  regularly, and writing 
dissertation in the format of the Graduate School 
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