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หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาฟิสิกส์ 

หลกัสูตร ปรับปรุง  พ.ศ. 2549 
 

 
1. ช่ือหลกัสูตร 
 ภาษาไทย  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาฟิสิกส์ 
 ภาษาองักฤษ  Bachelor  of  Science Program in Physics 
2. ช่ือปริญญา 
 ช่ือเตม็   วทิยาศาสตรบณัฑิต(ฟิสิกส์) 
    Bachelor  of  Science(Physics) 
 ช่ือยอ่   วท.บ. (ฟิสิกส์) 
    B.Sc. (Physics) 
3. หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
4. ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

 4.1   ปรัชญาของหลกัสูตร  
                  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์   ของมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร      มุ่ง
ผลิตก าลงัคนเพื่อสนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  โดยสาระส าคญัของหลกัสูตรมุ่งเน้นการ
พฒันาศกัยภาพบณัฑิต   ให้สอดคลอ้งกบัพฒันาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ปลูกฝังความมี 
เหตุผล  มีจริยะธรรม    การฝึกทกัษะชั้นสูง   และการสร้างเสริมความรู้    แนวคิด     ความเขา้ใจ และ
ประสบการณ์ทางฟิสิกส์ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบส าคญัของการพฒันาคุณภาพของบณัฑิตให้เหมาะสมกบั
การประกอบวิชาชีพ  การศึกษา  การวิจยั  การอุตสาหกรรม  ทั้งน้ีบณัฑิตจะสามารถประยุกต์แนวคิด 
ท่ีส าคญัเพื่อพฒันาตนเอง คิดค้น และสร้างองค์ความรู้ใหม่  ศกัยภาพของบัณฑิตท่ีถูกพฒันา จะเอ้ือ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ตามความตอ้งการของ ทอ้งถ่ิน สังคม และประเทศชาติ 
 4.2   วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

             เพื่อผลิตบณัทิต  ท่ีมีคุณลกัษณะดงัน้ี 
           4.2.1    มีความรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์ โดยมุ่งเนน้สาขาฟิสิกส์  มีทกัษะดา้นการวิจยัทางสาขา 
                       ฟิสิกส์    สามารถน าเอาความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันา       ปรับปรุงความเป็นอยู ่ 
                       คุณภาพชีวติของตน สังคมส่วนรวม  การศึกษาต่อ   และหาความรู้ทางดา้นฟิสิกส์เพิ่ม 
                       อยา่งสม ่าเสมอ   
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            4.2.2   มีภาวะผูน้ า มีวสิัยทศัน์ และมีความคิดสร้างสรรค์ 
            4.2.3   ตระหนกัถึงความส าคญัของวทิยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ ท่ีมีผลกระทบต่อการด ารงชีวติ  
                       การประกอบอาชีพ สังคม และสภาพแวดลอ้ม 
            4.2.4   พฒันาและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  เจตคติ  และศรัทธา   ในการประกอบอาชีพ 
                       ทางดา้นวทิยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ อนัจะน าไปสู่การพฒันาตนเอง ทอ้งถ่ิน สังคม และ 
                       ประเทศชาติไดเ้ป็นอยา่งดี 
             4.2.5 สามารถประกอบอาชีพโดยใชค้วามรู้  ทกัษะ    และเทคนิคเฉพาะทางสาขาฟิสิกส์  
                      ในหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน และประกอบอาชีพอิสระไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
5. ก าหนดการเปิดสอน 
 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2550 
6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 6.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวทิย-์คณิต 
 6.2 เป็นผูมี้คุณสมบติัอ่ืนครบถว้น  ตามประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเร่ืองการรับ           
                       นกัศึกษา 
7. การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 
 การคดัเลือกผูส้มัครเข้าเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของมหาวิทยาลัย  
ราชภฏัก าแพงเพชร 
8. ระบบการศึกษา 
 8.1 ระบบการจดัการศึกษา 
  ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกวา่ 15 สัปดาห์  การเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้มีระยะเวลาและจ านวน
หน่วยกิต     โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงไดก้บัภาคการศึกษาปกติ  
 8.2 การคิดหน่วยกิต 
  8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง                
ต่อภาคการศึกษาปกติใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
  8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบติัท่ีใชเ้วลาฝึกหรือทดลองไม่นอ้ยกวา่ 30 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา
ปกติใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
  8.2.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามท่ีใช้ฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ    ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยระบบทวภิาค 
  8.2.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายท่ีใช้เวลาท า    
โครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่นอ้ยกวา่ 45 ชัว่โมงต่อการศึกษาภาคปกติใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบ  
ทวภิาค 
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9. ระยะเวลาการศึกษา 
 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา           
และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
10. การลงทะเบียนเรียน 
 10.1 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิตในแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติ 
 10.2 การลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนใหล้งทะเบียนไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิต 
 10.3 การลงทะเบียนท่ีมีจ านวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้อ 10.1 และ 10.2 ให้อยู่ใน
ดุลพินิจ     ของคณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยัไดแ้ต่งตั้ง 
11. การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา 
 การวดัผลและการส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร            
วา่ดว้ยการประเมินผลการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี 
12. อาจารย์ผู้สอน 
 12.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 

  ล าดับ
ที่ 

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

ผลงานทางวชิาการ 

1 
 
 
 

2 
 

3 
 

4 
 
 

5 

นายไพโรจน์  เอกอุฬาร 
 
 
 
นายธีระ     วงศเ์นตร 
 
นายวจิิตร   ฤทธิธรรม 
 
นางบงัอร  เลิศสกุลจินดา 
 
 
นายธรรมรัตน์   อยูสุ่ข 

กศ.บ.(ฟิสิกส์) 
วท.ม. (การสอนฟิสิกส์) 
 
 
กศ.บ.(ฟิสิกส์) 
กศ.ม. (ฟิสิกส์) 
คบ.(ฟิสิกส์) 
วท.ม. (การสอนฟิสิกส์) 
กศ.บ. (ฟิสิกส์) 
ค.ม.การศึกษาวิทยาศาสตร์          
(ฟิสิกส์) 
วท.บ.(ฟิสิกส์) 

อาจารย ์
ระดบั 7 
 
 
อาจารย ์
ระดบั 7 
อาจารย ์
ระดบั 6 
อาจารย ์
ระดบั 7 
 
อาจารย ์
จา้งสอน 

   ฟิสิกส์พื้นฐาน , ปฏิบติัการ
ฟิสิกส์ , อุณหพลศาสตร์ ฯ    
งาน วิ จัย  เร่ื อ ง     Hall effect in 
Sputtered Copper Films 
   ฟิสิกส์ทัว่ไป 1 
   กลศาสตร์ 1 
   ดาราศาสตร์    
   ฟิสิกส์1-2 
   อุตุนิยมวทิยา 
   ทกัษะกระบวนการทาง-  
วทิยาศาสตร์ 
งานวิจัย เร่ือง การส ารวจธรณี
ฟิสิกส์โดยใช้เคร่ือง Resistivity 
ดว้ยเทคนิคการวางขั้วไฟฟ้าแบบ
ไดโพล-ไดโพล 
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13. จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีคาดวา่จะรับและจบในแต่ละปีการศึกษา 

 
 

นักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2550 2551 2552 2553 2554 
ชั้นปี  1 
ชั้นปี  2 
ชั้นปี  3 
ชั้นปี  4 

30 
- 
- 
- 

30 
30 
- 
- 

30 
30 
30 
- 

30 
30 
30 
30 

30 
30 
30 
30 

รวม 30 60 90 120 120 
จ านวนนกัศึกษาท่ีคาดวา่จะ   

ส าเร็จการศึกษา 
- - - 30 30 

 
14. สถานทีแ่ละอุปกรณ์การสอน 

14.1 อาคารสถานท่ี 
 

ล าดับที ่ รายการ จ านวนทีม่ีอยู่แล้ว จ านวนทีต้่องการเพิม่ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

หอ้งปฏิบติัการฟิสิกส์ 1 
หอ้งปฏิบติัการฟิสิกส์ 2 
หอ้งส่ือการสอน 
หอ้งปฏิบติัการเฉพาะสาขาวชิา   
หอ้งสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต 
หอ้งสมุดโปรแกรมวชิาฟิสิกส์ 
 

1 
1 
1 
6 
1 
1 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
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 14.2 อุปกรณ์การสอน 
                           มีศูนยว์ทิยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์ประยกุต ์สนบัสนุนการจดัการศึกษาตาม

หลกัสูตร   ศูนยค์อมพิวเตอร์คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  สนบัสนุนดา้นคอมพิวเตอร์ และระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์   มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือสนบัสนุน อาทิ 
 
ล าดับที ่ รายการ จ านวนทีม่ีอยู่แล้ว จ านวนทีต้่องการเพิม่ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

  
      9 
 
 

10 
11 
12 
13 

เคร่ืองวดัพลงังานจากอิเล็คโตรฟิสิโอโลยี 

โฮโลแกรมพร้อมกลอ้งโทรทศัน์ 

หยดน ้ามนัของมิลลิแกน 

เตาเผาสารชนิดอุณหภูมิสูง 1200 องศา 

ชุดทดลองเร่ืองคล่ืน 

ชุดทดลองการแทรกสอดของแสง 

ชุดทดลองวดัรังสีนิวเคลียร์หลายช่องทาง 

ชุดทดลองการเคล่ือนท่ีของวตัถุบนรางไร้
แรงเสียดทานเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์  

ชุดทดลองหาค่าประจุต่อมวลของ –
อิเล็กตรอนของธาตุ 

ชุดทดลองวดัค่าสนามแม่เหล็กโลก 
ชุดทดลองการแทรกสอดของไมโครเวฟ 
ชุดทดลองค่าคงตวัของพลงัค ์
ชุดทดลองฟรังก์-เฮิรตซ์ 
                         ฯลฯ 
 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

 
1 
 
 

1 
1 
1 
1 

- 

- 

- 

1 

1 

1 

1 

- 

 
1 
 
 

- 
- 
- 
- 
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15. ห้องสมุด   
 ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร -  
เป็นศูนยก์ลางนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีนกัศึกษาสามารถใชเ้ป็นแหล่งการศึกษาคน้ควา้และสืบคน้ 
ประกอบการเรียนรู้ ประกอบดว้ย ส่ือต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 15.1 เอกสารต าราข้ันสูงประกอบรายวชิาต่าง ๆ ของสาขาวชิาฟิสิกส์ 
  หนงัสือต าราภาษาไทย   จ านวน 550      ช่ือเร่ือง 
  หนงัสือต าราภาษาต่างประเทศ  จ านวน   40 ช่ือเร่ือง 
 15.2 วารสารวชิาการทางวทิยาศาสตร์ ประกอบการศึกษาคน้ควา้สาขาวชิาฟิสิกส์ 
  วารสารภาษาไทย    จ านวน 20   ช่ือเร่ือง 
  วารสารภาษาต่างประเทศ   จ านวน  9 ช่ือเร่ือง 
             15.3  ระบบอนิเทอร์เน็ต  ส าหรับประกอบการศึกษาคน้ควา้รายวชิาต่าง ๆ และการท าวจิยั 
 15.4. ตัวอย่างแหล่งวทิยาการและแหล่งฝึกงาน 
   1) คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร จ.พิษณุโลก 
   2) คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 
   3) คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
                                4) คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 
   5) ส านกังานพลงังานปรมาณูเพื่อสันติ กรุงเทพฯ 
                                6) กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพฯ 
   7) สถาบนัวจิยัพลงังาน จ.พิษณุโลก 
                                8) สถานีตรวจอากาศจงัหวดั สังกดักรมอุตุนิยมวทิยา 
                                9) บริษทัทิพยเ์คเบิ้ลทีว ีจ.ก าแพงเพชร 

     10) บริษทั และโรงงานอุตสาหกรรมตามนิคมอุตสาหกรรมต่าง 
 
16. งบประมาณ (คิดตามค่าเฉล่ียต่อหวั  8,000 บาท) 

 
ปีงบประมาณ 2550 2551 2552 2553 2554 
จ านวนนกัศึกษา 30 60 90 120 120 
งบประมาณ 240,000 480,000 720,000 960,000 960,000 
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17. หลกัสูตร 
                17.1 จ านวนหน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่   130   หน่วยกิต 
                17.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

มีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตแต่ละหมวดวชิาและแต่ละกลุ่มวชิาดงัน้ี 
 

 
หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐาน                                 
หลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2548 

 
โครงสร้างหลกัสูตร 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
    1.1  กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร 
    1.2  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
    1.3  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
    1.4  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และ  
           คณิตศาสตร์ 
    1.5  กลุ่มวชิาพลศึกษาและนนัทนาการ 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ 

2.1 วชิาแกน 
    2.2  วชิาเอก 
    2.3  วชิาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี 

ไม่นอ้ยกวา่ 30  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 

ไม่นอ้ยกวา่ 84  หน่วยกิต 
 
 
 

ไม่นอ้ยกวา่ 6  หน่วยกิต 

ไม่นอ้ยกวา่ 34  หน่วยกิต 
                   9    หน่วยกิต 
                   8    หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 
 
9 หน่วยกิต 

                   2    หน่วยกิต 
ไม่นอ้ยกวา่ 90  หน่วยกิต 
                    18  หน่วยกิต 
                    67  หน่วยกิต 
                     5  หน่วยกิต 
ไม่นอ้ยกวา่  6   หน่วยกิต 

หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่  120  หน่วยกิต ไม่นอ้ยกวา่  130  หน่วยกิต 
 
                17.3 รายวชิา 

17.3.1 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                         34  หน่วยกิต 
 (รายละเอียดในภาคผนวก ก ) 

17.3.2 หมวดวชิาเฉพาะ                          90   หน่วยกิต 
17.3.2.1 วชิาแกนวทิยาศาสตร์                        18  หน่วยกิต 

                รหัส                 ช่ือวชิา                                                                                    น(ท-ป-อ) 
 4011101         หลกัฟิสิกส์                                        4(3-3-7) 
 4021101         หลกัเคมี                                  4(3-3-7) 
 4031101         หลกัชีววทิยา                                             4(3-3-7) 



 8 

 4091401             แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์  1              3(3-0-6) 
             4002251         ภาษาองักฤษส าหรับวทิยาศาสตร์                  3(3-0-6) 
 17.3.2.2 วชิาเอก                                                                                            67  หน่วยกิต 
               บงัคบัเรียน                                                                                49 หน่วยกิต 
              4011102 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับนกัฟิสิกส์                                              4(3-3-7)                          

4012201             กลศาสตร์  1                                                                             4(3-3 -7)  
4012202             แม่เหล็กไฟฟ้า  1                                                                      4(3-3-7) 
4012203             ฟิสิกส์ของคล่ืน                                                                        4(3-3-7) 
4013201             อุณหพลศาสตร์                                                                        3(3-0-6) 
4013202             กลศาสตร์ควอนตมั  1                                                              3(3-0-6) 
4013203             ฟิสิกส์นิวเคลียร์  1                                                                   4(3-3-7) 
4012301             คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 1                                                    3(3-0-6) 
4012401             ฟิสิกส์แผนใหม่                                                                       4(3-3-7) 
4012501             ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับฟิสิกส์                                             2(1-2-3) 
4012502             การประยกุตไ์มโครคอมพิวเตอร์ทางฟิสิกส์                            3(2-2-5)  
4013501             อิเล็กทรอนิกส์ 1                                                                      3(2-2-5) 
4014901             สัมมนาฟิสิกส์                                                                         2(1-2-3) 
4014902             การวจิยัทางฟิสิกส์                                                                   3(2-3-5) 
4014903             ภาษาองักฤษส าหรับฟิสิกส์                                                      3(3-0-6)           

                          เลือก ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ี ไม่นอ้ยกวา่                                18  หน่วยกิต 
4013204             กลศาสตร์  2                                                                             3(3-0-6) 
4013205             แม่เหล็กไฟฟ้า  2                                                                      3(3-0-6) 
4013206             กลศาสตร์ควอนตมั  2                                                               3(3-0-6) 
4013207             ฟิสิกส์นิวเคลียร์  2                                                                    3(3-0-6) 
4013208              เสียง                                                                                         3(3-0-6) 
4013209             ทศันศาสตร์                                               3(3-0-6) 
4012302             คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 2                                                     3(3-0-6) 
4012503              ฟิสิกส์กบัชีวติ                              3(2-2-5) 
4012504 ฟิสิกส์และเทคโนโลย ี                                                              3(2-2-5) 
4013401             ฟิสิกส์กบัส่ิงแวดลอ้ม                                                                3(3-0-6) 
4013402             ฟิสิกส์พลาสมา                                                                          3(3-0-6) 
4013403            วสัดุศาสตร์เบ้ืองตน้                                                                    3(3-0-6) 
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4013503              เคร่ืองมือวดัทางอิเล็กทรอนิกส์                                                 3(2-2-5)  
4013504             การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์                                              3(2-2-5) 
4013505            ระบบวดัและควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์                                        3(2-2-5) 
4013506              เคร่ืองกลไฟฟ้า                                   3(2-2-5) 
4013507             นิวเคลียร์อิเล็กทรอนิกส์                                                             3(2-2-5) 
4013508             นาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยเีบ้ืองตน้                               3(3-0-6) 
4013509             นิวเคลียร์เทคโนโลย ี                                                                 3(3-0-6) 
4013510             พลงังานแสงอาทิตยแ์ละการประยกุต ์                                       3(2-2-5)   
4013511             การผลิตอุปกรณ์ทางฟิสิกส์                                                        3(2-2-5)  
4013512 การทดสอบคุณสมบติัทางฟิสิกส์ของยาง                                   3(2-2-5) 
4013513 ความแขง็แรงของวสัดุ                                                                3(2-2-5) 
4013514 ฟิสิกส์ของโพลิเมอร์                                                                   3(3-0-6) 
4013703             ธรณีฟิสิกส์ 1                                                                               3(2-2-5) 
4014201             ฟิสิกส์สถานะของแขง็                                                                3(3-0-6) 
4014301 ฟิสิกส์เชิงสถิติ                                                                             3(3-0-6) 
4014402              รังสีวทิยา                                                                                    3(3-0-6) 
4014403              สเปกตรัมของอะตอม                      3(3-0-6) 
4014404             การวเิคราะห์ผลึกดว้ยรังสีเอกซ์                                  3(3-0-6) 
4014401             สเปกโทรสโกปีเชิงฟิสิกส์                                                           3(3-0-6) 
4014501             ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์                                                                 3(2-2-5) 
4014502 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์และการประสาน                                 3(2-2-5) 
4014503             ออปโตอิเล็กทรอนิกส์                                                                 3(2-2-5)  
4014504             ระบบไมโครโปรเซสเซอร์                                                          3(2-2-5) 
4014505             ไมโครคอนโทรลเลอร์                                                                3(2-2-5) 
4013502             อิเล็กทรอนิกส์ 2                                                                          3(2-2-5) 
4013701              ฟิสิกส์ของโลกและอวกาศ                                                         3(2-2-5) 
4013702              ดาราศาสตร์ฟิสิกส์                                                                     4(3-3-7) 
4014701              ธรณีฟิสิกส์ 2                                                                              3(3-0-6) 

        4014904              วทิยาการใหม่ในสาขาฟิสิกส์        2(2-0-4) 
17.3.2.3 วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ   5   หน่วยกิต 

4014801     การฝึกประสบการณ์วชิาชีพฟิสิกส์                                                  5(0-450-0) 
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                           17.3.3  หมวดวชิาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต 
      ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ในหลกัสูตรมหาวทิยาลยัราชภฏั และสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่
รายวชิาท่ีเคยลงเรียนมาก่อน หรือมีเน้ือหาซ ้ าซอ้นกบัรายวิชาท่ีเคยลงเรียนมาก่อน 
                17.4 แผนการศึกษา 

ช้ันปีที ่1 ภาคเรียนที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 
 หมวดศึกษาทัว่ไป กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร 5 
 หมวดศึกษาทัว่ไป กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 4 
 หมวดศึกษาทัว่ไป กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 2 
 หมวดศึกษาทัว่ไป กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 

4091401  แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์  1         3(3-0-6) 
4011101 หลกัฟิสิกส์ 4(3-3-7) 

รวม 22 
               กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
                    การอบรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม กริยามารยาทไทย และจรรยาบรรณของนกัวทิยาศาสตร์ 
 

ช้ันปีที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 
 หมวดศึกษาทัว่ไป กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร 2 
 หมวดศึกษาทัว่ไป กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 2 
 หมวดศึกษาทัว่ไป กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 
 หมวดศึกษาทัว่ไป กลุ่มวชิาพลศึกษาและนนัทนาการ 2 

4011102 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับนกัฟิสิกส์ 4(3-3-7) 

4031101 หลกัชีววทิยา 4(3-3-7) 
4021101 หลกัเคมี 4(3-3-7) 

 รวม 21 

          กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  
              การอบรมดา้นภาวะผูน้ า การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ และการท างานเป็นทีม 
              การอบรมภาษาองักฤษ และคอมพิวเตอร์ ส าหรับวทิยาศาสตร์                                        
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ช้ันปีที ่2 ภาคเรียนที ่1 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 
 หมวดศึกษาทัว่ไป กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร 2 
 หมวดศึกษาทัว่ไป กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  4 
 หมวดศึกษาทัว่ไป กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 2 
 หมวดศึกษาทัว่ไป กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 

4012201 กลศาสตร์ 1 4(3-3-7) 

4012301 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 
 รวม 18 

  
         กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  
                 กิจกรรมการสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค ์การวางแผนยทุธศาสตร์ กระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์และการวจิยัทางวทิยาศาสตร์ 
                  การอบรมภาษาองักฤษ และคอมพิวเตอร์ ส าหรับวทิยาศาสตร์ 

 
ช้ันปีที ่2 ภาคเรียนที ่2 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 
4002251 ภาษาองักฤษส าหรับวทิยาศาสตร์  3(3-0-6) 
4012202 แม่เหล็กไฟฟ้า 1 4(3-3-7) 
4012203 ฟิสิกส์ของคล่ืน                                                                        4(3-3-7) 
4012401 ฟิสิกส์แผนใหม่ 4(3-3-7) 

4012501 ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับฟิสิกส์ 2(1-2-3) 
 วชิาเอกเลือก 3 

 รวม 20 

          กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  
                 กิจกรรมการสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค ์การวางแผนยทุธศาสตร์ กระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์และการวจิยัทางวทิยาศาสตร์ 
                  การอบรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับวทิยาศาสตร์ 
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ช้ันปีที ่3 ภาคเรียนที ่1 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 
4013201 อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6) 
4012502 การประยกุตไ์มโครคอมพิวเตอร์ทางฟิสิกส์                            3(2-2-5) 
4013501 อิเล็กทรอนิกส์ 1 3(2-2-5) 
4014903 ภาษาองักฤษส าหรับฟิสิกส์                                                     3(3-0-6)           

 วชิาเอกเลือก 6 
 หมวดวชิาเลือกเสรี 3 

 รวม 21 

 
          กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  
                 อบรมการใชเ้คร่ืองมือ มาตรฐานเคร่ืองมือ และเทคนิคการวิจยัทางวทิยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 
 
 

ช้ันปีที ่3  ภาคเรียนที ่2 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 
4013202 กลศาสตร์ควอนตมั 1 3(3-0-6) 
4013203 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1                            4(3-3-7) 
4014901 สัมมนาฟิสิกส์ 2(1-2-3) 

 วชิาเอกเลือก 7 
 หมวดวชิาเลือกเสรี 3 

 รวม 19 

          กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  
                 กิจกรรมการสร้างทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และเนน้การวจิยัทางวทิยาศาสตร์ 
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ช้ันปีที ่4 ภาคเรียนที ่1 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 
4014902 การวจิยัทางฟิสิกส์ 3(2-3-5) 

 วชิาเอกเลือก 3 
 หมวดวชิาเลือกเสรี 3 

 รวม 9 

          กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  
                การศึกษาดูงานตามหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน โรงงาน และสถานประกอบการทางฟิสิกส์ 
 

ช้ันปีที ่4  ภาคเรียนที ่2 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 
4014801 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพฟิสิกส์ 5(0-450-0) 

 รวม 5 
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            17.5 ค าอธิบายรายวชิา 
                   17.5.1 ค าอธิบายรายวชิาแกนวทิยาศาสตร์บงัคบัเรียน 
   รหัส                ช่ือวชิาและค าอธิบายรายวชิา                                                                              น(ท-ป-อ) 
4011101 หลกัฟิสิกส์                                                                                                           4(3-3-7) 
 Principles of Physics 

         ระบบหน่วย การวดั ความแม่นย  าและความเท่ียงตรงในการวดั ปริมาณสเกลาร์และ
ปริมาณเวกเตอร์  การเคล่ือนท่ีของวตัถุแบบต่าง ๆ      แรงและกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั 
งาน   ก าลงั   พลงังาน    หลกัทรงพลงังาน     โมเมนตมั    หลกัทรงโมเมนตมั   เคร่ืองกล
อยา่งง่าย    ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคล่ืน  ความร้อน   ไฟฟ้า  แม่เหล็กไฟฟ้า    สมบติัของ
สสาร โครงสร้างอะตอม สารกมัมนัตรังสี กมัมนัตภาพรังสีและการสลายตวั    
       ฝึกปฏิบติัการทดลองในเน้ือหา การวดัและเคร่ืองมือวดั   เวกเตอร์และสมดุล กฎการ
เคล่ือนท่ีของนิวตนั แรง  โมเมนตมั เคร่ืองกลอยา่งง่าย ไฟฟ้า  แม่เหล็ก  คล่ืน   ความร้อน  
และสมบติัของสาร 

 
                 
4021101    หลกัเคมี                                                                                                               4(3-3-7) 
               Principles of Chemistry                                                                                   

  ศึกษามวลสารสัมพนัธ์ โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พนัธะเคมีเบ้ืองตน้ 
สมบติัของสารในสถานะต่าง ๆ อาทิ แก๊ส ของแขง็ ของเหลว สารละลาย  คอลลอยด ์  
อุณหพลศาสตร์  และจลนพลศาสตร์เชิงเคมี สมดุลเคมี สมดุลเชิงไอออน เคมีไฟฟ้า 
สารอินทรีย ์สารพอลิเมอร์ สารประกอบโคออร์ดิเนชนัเบ้ืองตน้ เคมีนิวเคลียร์และเคมี
สภาวะแวดลอ้มเบ้ืองตน้  

ฝึกปฏิบติัการเก่ียวกบั เทคนิคเบ้ืองตน้ และหลกัปฏิบติัทัว่ไปในการปฏิบติัการเคมี  
การจดัจ าแนกสารเคมี  เกรดของสาร และการใชส้ารเคมี ความปลอดภยัในหอ้ง 
ปฏิบติัการเคมี เทคนิคการใชเ้คร่ืองมือพื้นฐาน มวลสารสัมพนัธ์  ความร้อนของปฏิกิริยา
เคมี อตัราการเกิดปฺฏิกิริยา  สมดุลเคมี  ค่า pH   ค่าคงตวัของการแตกตวัของกรดและเบส 
และความแตกต่างของสารอินทรียก์บัสารอนินทรีย ์     สมบติัและปฏิกิริยาสารอินทรียท่ี์
ส าคญัสมบติัของสารชีวโมเลกุล สารประกอบโคออร์ดิเนชนั เคมีสภาวะแวดลอ้ม 
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4031101         หลกัชีววทิยา                                                           4(3-3-7) 
                Principals of Biology  

               ศึกษาหลกัชีววทิยาพื้นฐาน  สมบติัของส่ิงมีชีวติ  สารชีวโมเลกุลในส่ิงมีชีวติ 
เซลลแ์ละเน้ือเยือ่ การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม การสืบพนัธ์ุและการเจริญเติบโต 
การจ าแนกประเภทส่ิงมีชีวติ  ววิฒันาการ  นิเวศวทิยา 

ฝึกปฎิบติัการทดลอง เก่ียวกบัการใชก้ลอ้งจุลทรรศน์  การศึกษาเซลล ์และ
เน้ือเยือ่ พนัธุศาสตร์เบ้ืองตน้ การสืบพนัธ์และการเจริญเติบโต การส ารวจ และเก็บรักษา
ตวัอยา่งส่ิงมีชีวติ  การศึกษาระบบนิเวศ 

 
4091401          แคลคูลสัและเรขาคณติวเิคราะห์ 1                                                                        3(3-0-6)
      Calculus and Analytic Geometry 1  

          ศึกษาเก่ียวกบั  เรขาคณิตวเิคราะห์บนระนาบ  วา่ดว้ย  เส้นตรง  วงกลม  และ 
ภาคตดักรวย  ลิมิตของฟังกช์นั   ฟังกช์นัต่อเน่ือง   อนุพนัธ์  การหาอนุพนัธ์ของฟังกช์นั  
พีชคณิต   ฟังกช์นัอดิสัย   การประยกุตอ์นุพนัธ์  และอินทิกรัล            

 
4002251     ภาษาองักฤษส าหรับวิทยาศาสตร์                                 3(3-0-6) 
  English for Science 
                                        ฝึกอ่านขอ้ความและบทความภาษาองักฤษเชิงวชิาการทางวทิยาศาสตร์ สาขา  
                         วชิาการต่าง ๆ เพื่อน ามาใชใ้นการปฏิบติัรูปงานอยา่งมีประสิทธิภาพ ฝึกการใชบ้ทความ  
                         อา้งอิงเชิงวชิาการในสาขาวชิาและเพื่อเตรียมการศึกษาต่อในระดบัสูงต่อไป ฝึกเขียน  
                         ภาษาองักฤษในรูปแบบงานวชิาการ  เช่น  รายงาน  บทคดัยอ่  เนน้การเรียนโดยใช ้
                         สถานการณ์จ าลอง 
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            17.5.2 ค าอธิบายรายวิชาในหมู่วชิาฟิสิกส์ 

หมู่วชิาฟิสิกส์ ไดก้  าหนดรหสัวชิาจ าแนกตามลกัษณะเน้ือหาวชิาออกเป็นดงัน้ี 
                 1.   ฟิสิกส์พื้นฐานและหลกัฟิสิกส์                                                           (401_1_ _) 
                 2.   ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี                               (401_2_ _) 
                 3.   ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์                                                                        (401_3_ _) 
                 4.  ฟิสิกส์ยคุใหม ่                                                          (401_4_ _) 
                 5.  ฟิสิกส์ประยกุตแ์ละเทคโนโลยทีางฟิสิกส์           (401_5_ _) 
                 6.  ฟิสิกส์ปฏิบติัการ                                                                                 (401_6_ _) 
                 7. ฟิสิกส์ทางดาราศาสตร์ โลกและอวกาศ          (401_7_ _) 
                 8.  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ            (401_8_ _) 
                 9. โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ  วทิยานิพนธ์  โครงการศึกษาเอกเทศ  
                            การสัมมนา และวจิยั                                 (401_9_ _) 

 
ค าอธิบายรายวชิาหมู่วชิาฟิสิกส์ 

              หมู่วชิาฟิสิกส์  ไดก้  าหนดรหสัวชิาและรายละเอียดเน้ือหาวชิาจ าแนกตามลกัษณะเน้ือหาวชิา
ออกเป็นดงัน้ี 
(401_1_ _)         หมู่วชิา ฟิสิกส์พืน้ฐาน  
   รหัส                 ช่ือวชิาและค าอธิบายรายวชิา                                                                             น(ท-ป-อ) 
4011101 หลกัฟิสิกส์                                                                                                          4(3-3-7) 
                            Principles of Physics 

 ระบบหน่วย การวดั ความแม่นย  าและความเท่ียงตรงในการวดั ปริมาณสเกลาร์
และปริมาณเวกเตอร์     การเคล่ือนท่ีของวตัถุแบบต่าง ๆ   แรงและกฎการเคล่ือนท่ีของ 
นิวตนั งาน ก าลงั พลงังาน หลกัทรงพลงังาน โมเมนตมั  หลกัทรงโมเมนตมั   เคร่ืองกล
อยา่งง่าย  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคล่ืน ความร้อน  ไฟฟ้า  แม่เหล็กไฟฟ้า สมบติัของ
สสาร โครงสร้างอะตอม สารกมัมนัตรังสี กมัมนัตภาพรังสีและการสลายตวั  
            โดยมีปฏิบติัการทดลองในเน้ือหา การวดัและเคร่ืองมือวดั  เวกเตอร์และสมดุล 
กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั แรง  โมเมนตมั  เคร่ืองกลอยา่งง่าย  ไฟฟ้า  แม่เหล็ก   คล่ืน   
ความร้อน  และสมบติัของสาร 
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   รหัส                ช่ือวชิาและค าอธิบายรายวชิา                                                                              น(ท-ป-อ) 
4011102             ฟิสิกส์พืน้ฐานส าหรับนักฟิสิกส์                        4(3-3-7) 

                    Fundamental Physics for Physicist 
        ระบบหน่วย การวดั ความแม่นย  าและความเท่ียงตรงในการวดั   ปริมาณสเกลาร์
และปริมาณเวกเตอร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์และผลคูณเชิงเวกเตอร์ ต าแหน่งและการเคล่ือนท่ี
ของวตัถุ   กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั  งาน   ก าลงั  พลงังาน   โมเมนตมัและการเคล่ือนท่ี  
ของระบบ   อนุภาค  วตัถุแข็งเกร็ง การเคล่ือนท่ีแบบหมุน     การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์โมนิค  
การเคล่ือนท่ีแบบคล่ืน     สมบติัของสสาร    ปรากฏการณ์ทางความร้อน     การขยายตวั 
การเปล่ียนสถานะ     และการถ่ายเทความร้อน       หลกัการเบ้ืองตน้ทางอุณหพลศาสตร์  
ท าปฏิบติัการเก่ียวกบัเน้ือหาวชิาฟิสิกส์ ไม่นอ้ยกวา่  10   ปฏิบติัการ 

 
(401_2_ _)          หมู่วชิา  ฟิสิกส์เชิงทฤษฎ ี  
4012201             กลศาสตร์  1                                                                                                       4(3-3 -7)  
                           Mechanics 1 
                           วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  4011101 หลกัฟิสิกส์  หรือ 4011102 ฟิสิกส์ 1 

            ปริภูมิและเวลา  กลศาสตร์ของระบบอนุภาค  การเคล่ือนท่ีเชิงเส้น   กฎของนิวตนั   
กฎแรงดึงดูดระหวา่งมวล    สนามโนม้ถ่วง   การแกวง่กวดัแบบฮาร์มอนิก    พลงังานและ
โมเมนตมัเชิงมุม แรงอนุรักษแ์บบมีศูนยก์ลาง กรอบอา้งอิงแบบหมุน กรอบอา้งอิงแบบจุด 
ศูนยก์ลางมวล      การเคล่ือนท่ีรอบแกนหมุน    กลศาสตร์ของของไหล      หลกักลศาสตร์
เบ้ืองตน้แบบลากรานจ ์ และแบบแฮมิลตนั และท าปฏิบติัการเก่ียวกบัเน้ือหาวชิาไม่นอ้ย
กวา่  10   ปฏิบติัการ 

4012202              แม่เหลก็ไฟฟ้า  1                                                                                                 4(3-3-7) 
                           Electricity  and  Magnetism  1 

สนามไฟฟ้าสถิต   อนัตรกิริยาทางไฟฟ้า พลงังานไฟฟ้าสถิต สนามแม่เหล็ก อนัตร
กิริยาทางแม่เหล็ก   พลงังานแม่เหล็ก    สนามไฟฟ้าในตวัน าและไดอิเล็กตริก     กฎของ 
บิโอ-สวาตท ์  กฎของแอมแปร์   สนามไฟฟ้าท่ี แปรค่าตามเวลา      กฎของฟาราเดยแ์ละ
กฎของเลนซ์  สมบติัทางแม่เหล็กของสสาร    สนามแม่เหล็กเน่ืองจากกระแสไฟฟ้าคงท่ี 
การเหน่ียวน าสนามแม่เหล็กไฟฟ้า       สมการแมกซ์เวลล ์      การแผค่ล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า   
คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าใน ตวักลาง  และท าปฏิบติัการเก่ียวกบัเน้ือหาวชิาไม่นอ้ยกวา่  10   
ปฏิบติัการ 
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4012203             ฟิสิกส์ของคลืน่                                                                                                    4(3-3-7) 
                           Physics of Wave 
 วชิาทีต้่องเรียนมา  :  4011306    ฟิสิกส์  2 

กฎเกณฑท์างฟิสิกส์ของคล่ืนเก่ียวกบัชนิด คุณสมบติัของคล่ืน และการเคล่ือนท่ี
ของคล่ืนในตวักลางท่ีเป็นของแขง็  ของเหลว  และแก๊ส   สมการคล่ืนและผลเฉลยของ
สมการ ฟังกช์ัน่คล่ืน  พลงังานและโมเมนตมัของคล่ืน  การรวมกนัของคล่ืน  ปรากฏการณ์ 
ดอปเปลอร์  การแทรกสอดและการเล้ียวเบนของคล่ืน การโพลาไรซ์ของคล่ืน  อนัตรกิริยา
ของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ากบัสสาร  ประโยชน์และการประยกุตค์ล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า   และท า
ปฏิบติัการเก่ียวกบัเน้ือหาวชิาไม่นอ้ยกวา่ 10 ปฏิบติัการ 

 
4013201             อุณหพลศาสตร์                                                                                                    3(3-0-6) 

                    Thermodynamics    
               กฏขอ้ท่ีศูนยข์องอุณหพลศาสตร์ อุณหภูมิ แก๊สในอุดมคติ ทฤษฏีจลน์ของแก๊ส  
กฏขอ้ท่ีหน่ึงของอุณหพลศาสตร์  ความดนั  อุณหภูมิของแก๊ส  ระยะทางเฉล่ีย  ความเร็ว
เฉล่ียของอนุภาค  การเคล่ือนท่ีแบบบราวเนียน  สมการแสดงสถานะของแวนเดอร์วาลล ์ 
เอนโทรปีกบั กฏขอ้ท่ีสองของอุณหพลศาสตร์ กระบวนการผนักลบัไดแ้ละแบบผนักลบั
ไม่ได ้  วฏัจกัรของคาร์โนต ์  ประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต ์เคร่ืองจกัร  และการประยกุต์
หลกัการทางอุณหพลศาสตร์ในงานต่าง ๆ 

 
4013202              กลศาสตร์ควอนตัม  1                                                                                        3(3-0-6) 
  Quantum  Mechanics  1 

            มโนทศัน์เก่ียวกบัวทิยาการแนวคิดพื้นฐานของกลศาสตร์ควอนตมั      พื้นฐาน
คณิตศาสตร์ส าหรับกลศาสตร์ควอนตมั   สัจพจน์ของกลศาสตร์ควอนตมั สมการคล่ืน
ของชเรอดิงเงอร์  ฟังกช์ัน่ความหนาแนนเชิงโอกาสแบบฮาโมนิก  และระดบัพลงังาน  
การประยกุตใ์ชส้มการคล่ืนกบัอะตอมของไฮโดรเจน ปัญหาในหน่ึงมิติ โมเมนตมัเชิง
เส้นปัญหาในสามมิติ สเปกตรัมของ -ไฮโดรเจน  ความไม่ต่อเน่ืองของโมเมนตมัเชิงมุม  
ปรากฎการณ์ซีมานอนัตรกิริยาของสปิน  ปัญหาอะตอมท่ีมีหลายอิเล็กตรอน   
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4013203             ฟิสิกส์นิวเคลยีร์  1                                                                                               4(3-3-7) 
 Nuclear Physics  1 
                                  นิวเคลียสของอะตอม     แรงนิวเคลียร์และเสถียรภาพของนิวเคลียส       ทฤษฎีการ  
                           สลายใหรั้งสีอลัฟา    รังสีบีตา     และรังสีแกมมาของนิวเคลียส       กฎการสลายตวัของ 
                           สารกมัตรังสีสมดุลของการสลายตวั    สารกมัมนัตรังสีทั้งท่ีมีในธรรมชาติและประดิษฐ์ 
                          ข้ึน   ตารางนิวไคล ์   ปฏิกิริยานิวเคลียร์   พลงังานนิวเคลียร์    เคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณู   
                          เคร่ืองวดัรังสี  ประโยชน์ โทษ และการป้องกนัอนัตรายจากรังสี โดยจดัใหมี้การค านวณ 
                          และปฏิบติัการตามความเหมาะสม                  
                             
4013204             กลศาสตร์  2                                                                                                         3(3-0-6) 
                           Mechanics 2 

           การแทนดว้ยเมทริกซ์  ระบบพิกดัเคล่ือนท่ี  การสั่น  พลศาสตร์ของวตัถุแขง็เกร็ง 
สมการลากรานจ ์   สมการทฤษฎีแฮมิลตนั  หลกัการแปรผนั  

4013205             แม่เหลก็ไฟฟ้า  2                                                                                                  3(3-0-6) 
                           Electricity  and Magnetism 2 
            การประยกุตส์มการแมกซ์เวลล ์   ฟิสิกส์พลาสมา      ไมโครเวฟ    พลศาสตร์                      
                           ไฟฟ้า   
4013206              กลศาสตร์ควอนตัม  2                                                                                         3(3-0-6) 
 Quantum  Mechanics  2 

           หลกัแห่งความไม่แน่นอน Complementarity  wave  packets Operators เลข 
ควอนตมั  สมการชเรอดิงเงอร์  ท่ีข้ึนกบัเวลา  การเคล่ือนท่ีของอนุภาคในหน่ึงและหลาย
มิติ โมเมนตมัเชิงมุมและสปิน วธีิการประมาณ สมการคล่ืนในเชิงสัมพนัธภาพ และ
ปัญหาของการกระเจิง 
 

4013207             ฟิสิกส์นิวเคลยีร์  2                                                                                               3(3-0-6) 
 Nuclear  Physics 

               นิวตรอนฟิสิกส์เบ้ืองตน้ โปรตอน สภาพการสลายตวัในกระบวนการรังสี อลัฟา 
รังสี บีตา และรังสีแกมมา  ขั้นพลงังานท่ีไดจ้ากการสลายตวัของนิวเคลียส  กระบวนการ 
เกิดปฏิกิริยาและแรงนิวเคลียร์     ปฏิกริยาแยกสลาย    เคร่ืองเร่งอนุภาค  อนัตรกิริยา
ระหวา่ง  นิวคลีออน   nuclear spin and magnetism    แรงนิวเคลียร์ แบบจ าลองของ
นิวเคลียส  รังสีคอสมิก และ subnuclear particles  ฟิสิกส์พลงังานสูงเบ้ืองตน้  
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4013208              เสียง                                                                                                                    3(3-0-6)     
 Acoustics 

           ธรรมชาติและความเร็วของเสียง  ความกดดนั  ก าลงัและความเขม้เสียง  เคร่ืองมือ
วดัเสียงและวธีิการวดัความเขม้เสียง    คล่ืนเชิงทรงกลม   ความดงัของเสียง   การส่งคล่ืน
เสียงผา่นตวักลางต่าง ๆ  การส่งผา่นตวักลางของเสียง  การกรองและการขยายสัญญาณ
ความกอ้งของเสียง  เสียงในบรรยากาศ  การดูดกลืนเสียง สวนศาสตร์  สถาปัตยกรรม  
อุปกรณ์ทางเสียงและการประยกุตใ์ช้ 

                   
4013209             ทศันศาสตร์                                            3(3-0-6)                       
                           Optics 

              ทศันศาสตร์เชิงเรขาคณิตและเชิงกายภาพ   การแทรกสอด การเล้ียวเบนแบบ
ฟรอนโฮเฟอร์ และ การเล้ียวเบนแบบเฟรสเนล   ปรากฏการณ์ทางแสง  สมบติัทางแสง
ของวสัดุ โคฮีเรนซ์  และโพลาไรเซชนั 

                              
4014201             ฟิสิกส์สถานะของแข็ง                                                                                         3(3-0-6) 

               Solid State Physics 
 กฎเกณฑแ์ละทฤษฎีเบ้ืองตน้ของฟิสิกส์สถานะของแขง็เก่ียวกบัโครงสร้างของ
ผลึก  การเล้ียวเบนในผลึก การตรวจสอบโครงสร้างของผลึกดว้ยวธีิการเล้ียวเบนของ
คล่ืน      การสั่นไหวของแลททิสของผลึก   ซ่ึงท าใหเ้กิดสมบติัทางเสียงและแสงของ
วสัดุ      ทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระ  ทฤษฎีแถบพลงังานของของแขง็  สมบติัของโลหะ
ทางดา้นความร้อนและทางไฟฟ้า  โดยใหศึ้กษาในเชิงบรรยาย และน าสมการทาง
คณิตศาสตร์มาประกอบตามสมควร 

 
(401_3_ _)         ฟิสิกส์เชิงคณติศาสตร์       
4012301             คณติศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 1                                                                                3(3-0-6) 
                           Mathematic for Physics 1 

          เวกเตอร์และการระบุพิกดั  การวเิคราะห์เวกเตอร์ อินทิกรัลตามเส้น อิทิกรัลตาม
ผวิเกรเดียน ไดเวอร์เจน เคิล  จ านวนเชิงซอ้น การวเิคราะห์จ านวนเชิงซอ้น เมตริก และ
สมการเชิงอนุพนัธ์ 
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4012302             คณติศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 2                                                                                3(3-0-6) 
                            Mathematic for Physics 2 

           ปริภูมิเวกเตอร์   ฐาน   มิติ  การแปลงเชิงเส้น   เมตริกและการด าเนินการเมตริก  
                เมตริกพิเศษ      ทฤษฎีไอเกน และไอเกนเวกเตอร์   ฟังกช์นัพิเศษ   แบสเซลฟังกช์นั  
               ลาแกร์ ฟังกช์นั  เลอร์จองฟังกช์นั 
 

4014301 ฟิสิกส์เชิงสถิติ                                                                                                     3(3-0-6) 
 Statistical  Physics 

 ภาวะสมดุลทางสถิติ  กฎฟังชัน่การกระจายของแมกซ์เวลล์-โบลทซ์มาน 
อุณหภูมิภาวะสมดุลของความร้อน  งานและความร้อนของระบบหลายอนุภาค  กฎขอ้
หน่ึงและขอ้สองของอุณหพลศาสตร์  เอนโทรปี  การประยกุตใ์ชอุ้ณหพลศาสตร์  
คุณสมบติัเชิงความร้อนของแก๊สสถิติควอนตมั  สมดุลของปฏิกิริยาเคมี  สมการ    
เอม-ไพริกลัของสถานะ 

                        
(401_4_ _)           ฟิสิกส์ยุคใหม่                          
4012401               ฟิสิกส์แผนใหม่                                                                                                  4(3-3-7) 
                             Modern  Physics 
   วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  : 4011306    ฟิสิกส์   2 

  ทฤษฎีสัมพทัธภาพพิเศษ    การแผรั่งสีของวตัถุด า    คุณสมบติัคู่ของคล่ืนและ 
 อนุภาค  หลกัความไม่แน่นอนของไฮเชนเบิร์ก   ทฤษฎีอะตอม   สเปกตรัมของอะตอม        
 รังสีเอก็ซ์  เลเซอร์ กลศาสตร์ควอนตมัเบ้ืองตน้ อะตอมโมเลกุลของของแขง็ นิวเคลียส  
             ของอะตอมกมัมนัตภาพรังสี    อนุภาคมูลฐาน      และท าปฏิบติัการเก่ียวกบัเน้ือหาวชิา 
             ไม่นอ้ยกวา่  10   ปฏิบติัการ 

 
4013401             ฟิสิกส์กบัส่ิงแวดล้อม                                                                                          3(3-0-6) 
 Environmental Physics              

           ความเก่ียวเน่ืองของฟิสิกส์กบัส่ิงแวดลอ้ม สภาวะแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ 
แผรั่งสี   การส่งผา่นความร้อน  มวล และโมเมนตมั สมดุลของพลงังานของระบบ
พื้นดินและ บรรยากาศ  ความช้ืนในสภาพแวดลอ้ม ความแตกต่างระหวา่อุณหภูมิใน
ชนบทและในเมืองส่ิงมีชีวติและบรรยากาศ 
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4013402             ฟิสิกส์พลาสมา                                                                                                    3(3-0-6) 
 Plasma Physics 

                 
          มโนทศัน์พื้นฐาน  ภาคตดัขวางการชน   ระยะทางอิสระเฉล่ีย   ความยาวคล่ืนเด
อบายการเคล่ือนท่ีของอนุภาคมีประจุในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก    พลาสมาของ
ไหล  คล่ืนในพลาสมา กบัสมบติัของพลาสมา สมการโบลตซ์มานน์ สภาพเสถียรของ
พลาสมากระบวนการพลาสมาของสสาร ประโยชน์และการประยกุตใ์ช้ 

         
4013403            วสัดุศาสตร์เบือ้งต้น                                                                                              3(3-0-6) 

                           Introduction to Material Science      

          โครงสร้างอะตอม    ตารางธาตุ      การจ าแนกสมบติัทางวสัดุศาสตร์   ระบบและ
โครงสร้างผลึก  ความไม่สมบูรณ์ของวสัดุ วสัดุเซรามิค โลหะ โลหะผสม และพอลิเมอร์  
สมบติัทางฟิสิกส์ของวสัดุ และการใชป้ระโยชน์ 

 
4014401             สเปกโทรสโกปีเชิงฟิสิกส์                                                                                    3(3-0-6) 
  Physical Spectoscopy 

อนัตรกิริยาของโฟตอนกบัสสาร    สเปกโทรโฟโตเมตรี    อิเล็กตรอนสเปกโทรส
โกปีอิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี  ไมโครเวฟสเปกโทรสโกปี   เอกซ์เรย ์
สเปกโทรสโกปี  อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
4014402             รังสีวิทยา                                                                                                             3(3-0-6) 
               Radiology 

ศึกษาเก่ียวกบั  คล่ืนกลพื้นฐาน   หลกัการแผรั่งสี  การตรวจวดัปริมาณรังสี  การ
น ารังสีไปใชท้างการแพทย ์ เกษตร  และอุตสาหกรรม  กมัมนัตรังสีนิวเคลียร์  ผลผลิต
โทษของรังสี  การป้องกนัและปัญหาทางรังสีวทิยากบัสภาวะแวดลอ้มและชีวติ ทฤษฎี
แสงต่างๆ  คล่ืนท่ีเป็นอนุภาคได ้ ทฤฎีการแผรั่งสีของวตัถุด า ของพลงัค ์    
ปรากฎการณ์โฟโตอิเลคตริก รังสีเอกซ์ การเล้ียวเบนของรังสีเอกซ์   ปรากฎการณ์ทาง
ควอนตมั  อนุภาคพื้นฐานต่าง ๆ  การประยกุตใ์ชฟิ้สิกส์ยคุใหม่ 
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4014403              สเปกตัมอะตอม                                   3(3-0-6) 
 Atomic  Spectra 
                                  ศึกษาแถบรังสีของอะตอมท่ีเกิดจากธาตุชนิด  Two valence electrons  การศึกษาชั้น 
                           พลงังานแบบ  fine structure,  hyperfine structure   ผลกระทบแบบซีมาน  ผลกระทบ 
                           แบบ Paschen-Back  แถบรังสีแบบผสมจากอะตอม  
                       
4014404             การวเิคราะห์ผลกึด้วยรังสีเอกซ                                                                           3(3-0-6) 
 X-Ray Crystallography 

รังสีเอก็ซ์ในธรรมชาติ   และท่ีประดิษฐข้ึ์น    พลงังานของรังสีเอกซ์  การดูดกลืน 
รังสีเอกซ์  หลกัการเล้ียวเบนของรังสีเอกซ์ กฎของแบรกก ์ ดชันีมิลเลอร์ ทฤษฎีการ
เล้ียวเบน เชิงเรขาคณิตของรังสีเอกซ์  Reciprocal lattice ,  Direct and reciprocal   

 
(401_5_ _)         ฟิสิกส์ประยุกต์และเทคโนโลยีทางฟิสิกส์   
4012501             ภาษาคอมพวิเตอร์ส าหรับฟิสิกส์                                                                         2(1-2-3) 
 Computer Language for physics 
            ศึกษาการเขียนภาษาระดบัสูงท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนั เช่น ภาษาเบสิก ภาษาซี   
                            ภาษาปาสคาล  ภาษาฟอร์แทน ฯลฯ อยา่งนอ้ย 1 ภาษา 
4012502             การประยุกต์ไมโครคอมพวิเตอร์ทางฟิสิกส์                                                        3(2-2-5)  
 Applied Microcomputer  in physics 

          ศึกษาการใชง้านคอมพิวเตอร์ทั้งทางดา้นซอฟตแ์วร์ และฮาร์ดแวร์ โปรแกรม
ส าเร็จรูปท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนัทางคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ วงการอุตสาหกรรม  เช่น 
Lab-VIEW  Mathcad SPSS ฯลฯ อยา่งนอ้ย 2-3 โปรแกรม และการประยกุตใ์ช้
โปรแกรมควบคุมปริมาณทางฟิสิกส์ 

4012503              ฟิสิกส์กบัชีวติ                                                        3(2-2-5) 
                            Physics  with  life 

ศึกษากฏเกณฑท์างฟิสิกส์ ปรากฏการณ์ในส่ิงมีชีวติ หลกัการของเคร่ืองมือทาง
ฟิสิกส์ชีวภาพ เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นชีวติประจ าวนั ส่วนประกอบ หลกัการใชง้าน  
และการบ ารุงรักษา  จนสามารถใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั  สามารถตรวจสอบ
ขอ้บกพร่องและซ่อมแซมได ้ สามารถน าหลกัการไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้
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4012504 ฟิสิกส์และเทคโนโลย ี                                                                                          3(2-2-5) 
 Physics and Technology 

         ศึกษาเก่ียวกบัความหมายของเทคโนโลย ี ชนิดของเทคโนโลยแีละววิฒันาการของ
เทคโนโลย ี ความส าคญัของวชิาฟิสิกส์ในการพฒันาเทคโนโลยขีองมนุษย ์  ใหมี้
การศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัเทคโนโลยใีหม่ ๆ  ท่ีน ามาใชใ้นการส่ือสาร คมนาคม  
อุตสาหกรรม  การแพทยแ์ละอ่ืน ๆ 

4013501             อเิลก็ทรอนิกส์ 1                                                                                                  3(2-2-5) 
               Electronics 1 

 ทฤษฎีและการใชง้าน อุปกรณ์พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิก คุณสมบติัทางฟิสิกส์
ของส่ิงประดิษฐส์ารก่ึงตวัน า  ไดโอด  ทรานซิสเตอร์  วงจรรวมเชิงเส้น และการประ
ยกุติใชง้าน  แหล่งก าเนิดพลงังานในวงจร วงจรก าเนิดความถ่ี  วงจรขยายสัญญาณ ออป
แอมป์ และวงจร กรองความถ่ี การตรวจวดัสัญญาณโดยใชม้ลัติมิเตอร์และ
ออสซิลโลสโคป พร้อมฝึกปฏิบติัตามความเหมาะสม     

4013502             อเิลก็ทรอนิกส์ 2                                                                                                   3(2-2-5) 
               Electronics  2 

           หลกัการ แบบแผน และการออกแบบวงจร แหล่งกระแสคงท่ี วงจรจ่ายแรงดนั
คงท่ี  วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก วงจรขยายก าลงัแบบต่าง ๆ  วงจรขยายสัญญาณแบบ
ดาร์ลิงตนั     วงจรขยายดิฟเฟอร์เรนเชียล  วงจรสวทิซ์    วงจรชมิททริกเกอร์   วงจรมลัติ
ไวเบรเตอร์ วงจรออสซิลเลชัน่ วงจรจูนออสซิลเลชัน่ วงจรกลบัเฟสและวงจรเล่ือน
ความถ่ี  การไบแอสเอฟอีที วงจรส่ือสารและการมอดูเลชัน่แบบต่าง ๆ พร้อมฝึกปฏิบติั
ตามความเหมาะสม     

4013503             เคร่ืองมือวัดอเิลก็ทรอนิกส์                                                                                   3(2-2-5)  
              Electronics  Instrumentation 

           การวดั  หน่วยของการวดั  ความเท่ียงตรงและความแม่นย  าในการวดั  การเก็บ
ขอ้มูลในการวดัค่าเฉล่ีย เคร่ืองมือวดักลัวานอร์มิเตอร์   โวลมิเตอร์  แอมมิเตอร์  โอห์ม
มิเตอร์  มลัติมิเตอร์  และการออกแบบ  Electrodynamics Electronics  phase meter วงจร
บริดจแ์บบต่างๆ  และการวดัวงจรอิมพิแดนซ์ดว้ยวงจรบริดจ ์  หลกัการวดัความถ่ีแบบ
ต่าง  ๆ   การวดัความถ่ีดว้ยวงจรเรโซแนนซ์ ออสซิลโลสโคป  การใชอ้อสซิลโลสโคป     
การวดัขนาดของรูปสัญญาณต่าง  ๆ   การวดัความถ่ี   การวดัมุมเฟส  การเปล่ียนสัญญาณ  
A/D  และ  D/A   การเปล่ียนแรงดนัเป็นความถ่ี  การใช ้ transducer    ในการวดัค่าต่าง ๆ  
และเคร่ืองมือวดัอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ  ท่ีใชใ้นงานอุตสาหกรรม พร้อมฝึกปฏิบติัตาม
ความเหมาะสม    
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4013504             การออกแบบวงจรอเิลก็ทรอนิกส์                                                                         3(2-2-5) 
 Electronic  Circuits  Design 

 การออกแบบวงจรเชิงเส้นและวงจรเชิงสวิตซ์  โดยใชท้รานซิสเตอร์  คุณสมบติั
ของวงจรรวมแบบเชิงเส้นต่างๆ และการออกแบบใชง้านในวงจรขยายสัญญาณ  วงจร
เปรียบเทียบ  วงจรแหล่งจ่ายไฟ  วงจรก าเนิดสัญญาณและวงจรเปล่ียนรูปสัญญาณ การ
ออกแบบกบัโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมฝึกปฏิบติัตามความเหมาะสม 

4013505            ระบบวดัและควบคุมด้วยคอมพวิเตอร์                                                                 3(2-2-5) 
 Instrument and Control System 

         หลกัการวดัทางฟิสิกส์ ระบบเคร่ืองมือวดัทางฟิสิกส์ อุปกรณ์และเทคนิคการวดั 
การแปลงปริมาณทางฟิสิกส์เป็นสัญญาณไฟฟ้า  เทคนิคการเช่ือมโยงกบัระบบขอ้มูล 
การแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอล  วงจรและโปรแกรมควบคุมการเช่ือมต่อระหวา่ง
คอมพิวเตอร์กบัวงจรภายนอก การสอบเทียบกบัมาตรฐาน โปรแกรมควบคุมการอ่าน
ขอ้มูล บนัทึกขอ้มูล  การวเิคราะห์ขอ้มูลและการแสดงผล 

4013506              เคร่ืองกลไฟฟ้า                                                                                                  3(2-2-5) 
 Electrical  Machines 

             ศึกษาโครงสร้างและการท างานของเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง  ปฏิกิริยาอาร์มา
เจอร์  และคอมมิวเตชัน่  การทดสอบเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง  มอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง  การสูญเสียและประสิทธิภาพ  การแปลงผนัพลงังานในเคร่ืองกล
กระแสสลบั  สนามแม่เหล็กหมุนมอเตอร์เหน่ียวน าและวธีิควบคุมความเร็ว หมอ้แปลง
ก าลงั และการต่อหมอ้แปลง  พลศาสตร์ของเคร่ืองกลกระแสสลบั 

4013507             นิวเคลยีร์อเิลก็ทรอนิกส์                                                                                       3(2-2-5) 
 Nuclear Electronics 

            ทฤษฎีการวดัอนุภาค   หวัวดัรังสีแบบต่าง  ๆ  และการท างานของหวัวดั อุปกรณ์
วดันิวเคลียร์อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้  แหล่งจ่ายศกัดาไฟฟ้าสูง  อุปกรณ์ขยายสัญญาณ  
อุปกรณ์นบัและเวลา   เรทมิเตอร์  อุปกรณ์วเิคราะห์ระดบัพลงังาน  เคร่ืองวดันิวเคลียร์
แบบเคล่ือนท่ี                                                           

4013508              นาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยเีบือ้งต้น                                                          3(3-0-6) 
 Introduction to Nanoscience and Nanotechnology 

           ความหมายและขอบเขตของนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี     เทคนิคการ
สังเคราะห์   วสัดุนาโน   หลกัการการวดัปริมาณทางฟิสิกส์ในระดบันาโน  เคร่ืองมือ
สังเคราะห์และตรวจ วดัวสัดุนาโน    การประยกุตน์าโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 
ในการงานต่าง ๆ   เช่น  อุตสาหกรรม  วสัดุศาสตร์  การแพทย ์และอ่ืน ๆ 
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4013509              นิวเคลยีร์เทคโนโลย ี                                                                                           3(3-0-6) 
 Nuclear Technology 

          แหล่งก าเนิด คุณลกัษณะการตรวจวดักมัมนัตภาพรังสี  ปฏิกิริยาระหวา่งรังสีกบั
สสาร การก าบงัรังสี  การผลิตนิวตรอน  กระบวนการแตกตวั ทฤษฎีการแพร่ซึม  และ
การลดความเร็วของนิวตรอน    ทฤษฎีเบ้ืองตน้ของเตาปฏิกรณ์ปรมาณู    ชนิดของเตา
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์    มาตรการความปลอดภยั   การประยกุตใ์ชนิ้วเคลียร์เทคโนโลยกีบั
งานทางดา้นอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  การแพทย ์และอ่ืน ๆ     รวมทั้งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

           
4013510              พลงังานแสงอาทติย์และการประยุกต์                                                                 3(2-2-5)   
 Solar Energy 

            ลกัษณะทางกายภาพของพลงังานแสงอาทิตย ์อตัราก าลงั และการวดัรังสีจาก 
ดวง อาทิตย ์ การหากระบวนการถ่ายเทความร้อนท่ีเก่ียวขอ้ง   การออกแบบอุปกรณ์
พลงังานแสงอาทิตย ์เช่น เคร่ืองท าความร้อน  เตาหุงอาหาร  เคร่ืองอบแหง้  เคร่ืองท า
ความเยน็แบบดูด เคร่ืองกลัน่น ้า เคร่ืองยนตค์วามร้อน การเปล่ียนพลงังานแสงอาทิตย์
เป็นพลงังานไฟฟ้า 

 
4013511             การผลติอุปกรณ์ทางฟิสิกส์                                                                                  3(2-2-5)  
               Construction of Physics  Materials 

 ศึกษาเทคโนโลยกีารผลิตและกระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน  เทคโนโลยเีพื่อการ
ผลิตส่ือ อุปกรณ์ เคร่ืองมือวดัปริมาณทางฟิสิกส์  เช่น  บทเรียนส าเร็จรูป ทศันอุปกรณ์ 
เคร่ืองวดัสเปกตรัม ฯลฯ และสามารถผลิตอุปกรณ์ ชุดเคร่ืองมือทางฟิสิกส์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ได ้   มุ่งเนน้ให้นกัศึกษาเกิดทกัษะในการผลิต   ใชง้าน  ประยกุตใ์ชง้าน 
 การซ่อม การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ชุดเคร่ืองมือทางฟิสิกส์ 
 

4013512             การทดสอบคุณสมบัติของยางทางฟิสิกส์                                                            3(2-2-5) 
 Rubber  Properties in Physical  Test 

   กระบวนการผลิตและการจ าแนกประเภทยาง        การทดสอบสมบติัของยาง 
              การค านวณอายกุารใชง้านของผลิตภณัฑ ์ การหาแรงยดึ แรงตา้นทางการดึง การยดืตวั  
              ความทนทานต่อการสึกหรอ   อายกุารใชง้าน  การพองตวัของยางในน ้ามนั  และความ 
              ยดืหยุน่ของยาง 
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4013513 ความแข็งแรงของวสัดุ                                                                                         3(2-2-5) 
                           Strength  of  Materials 

 ศึกษาภาคทฤษฎี และการทดสอบเก่ียวกบัวสัดุประกอบโลหะ และอโลหะ 
ความแขง็แรงของวสัดุเก่ียวกบัช้ินงาน   โครงสร้าง และส่วนประกอบของเคร่ืองกล  
ความเคน้  ความเครียด  โมดูลสัของความยดืยุน่     และองคป์ระกอบความปลอดภยั  
ในการออกแบบเคร่ืองกล 

4013514 ฟิสิกส์ของโพลเิมอร์                                                                                            3(3-0-6) 
 Polymer   Physics 

 การจ าแนกลกัษณะและประเภทของโพลิเมอร์    สมดุลของการยดืหยุน่ของ 
พอลิเมอร์  ลกัษณะการจดัเรียงตั้งของโมเลกุลขณะยดื  การผอ่นคลายความเครียดใน 
พอลิเมอร์   การไหลของพอลิเมอร์    ลกัษณะการสั่นไหวของพอลิเมอร์    สมบติัทาง 
ความร้อน สมบติัทางไฟฟ้า สมบติัทางกล ความแขง็แรง ความทนทานต่อการฉีกขาด    
การซึมของก๊าซทะลุผา่นของพอลิเมอร์   การแปรสภาพสมบติัทางฟิสิกส์ของพอลิเมอร์
เม่ือตั้งทิ้งไว ้

4014501            ดิจิตอลอเิลก็ทรอนิกส์                                                                                           3(2-2-5) 
                          Digital Electronics 

ระบบจ านวนเลขฐานสอง วงจรเกทพื้นฐาน   พีชคณิตบลูลีนและผงัคาร์นอห์    
วงจรคอมบิเนชัน่    วงจรเขา้รหสั วงจรมลัติเพลกเซอร์  วงจรดีมลัติเพลกเซอร์  วงจร 
ฟลิปฟลอบ   เกทชนิดอินพุท-ชมิตต ์ วงจรพลัส์ วงจรมลัติไวเบรเตอร์ชนิดต่างๆ วงจร
นบัแบบซิลโครนสั และแบบอซิงโครนสั เกทชนิด 3 สถานะ  บสัและการเช่ือมต่อรหสั  
วงจรซีเควนเชียน  วรจร  A/D  และ  D/A  สเตทแมชีน  ไมโครโปรเซสเซอร์เบ้ืองตน้  
และหน่วยความจ าชนิด ต่าง  ๆ  พร้อมฝึกปฏิบติัตามความเหมาะสม 

 
4014502 ดิจิตอลอเิลก็ทรอนิกส์และการประสาน                                      3(2-2-5) 
              Digital Electronics and  Interfacing 

  รหสั   การเขา้รหสั  และการถอดรหสัไมโครโปรเซสเซอร์   สัญญาณดิจิตอล 
ซิกแนลโปรเซสเซอร์  ความจ า   แอดเดรส    การก าหนดต าแหน่งแอดเดรสระบบบสั    
การขบับสั  การมลัติเพลกซ์สัญญาณ   การแปลงดิจิตอลเป็นอนันาลอกและอนันาลอก
เป็นดิจิตอล ซอฟทแ์วร์ส าหรับการประสาน   เทคนิคและมาตรฐานการติดต่อส่ือสาร 
ขอ้มูล    การออกแบบและสร้างวงจรมาตรฐาน    พร้อมทั้งปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบั 
เน้ือหาตามความเหมาะสม 
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4014503             ออปโตอเิลก็ทรอนิกส์                                                                                           3(2-2-5)  
 Opto  Electronics 

 พลงังานอะตอม สภาพชั้นพลงังานอะตอม การคายแสงแบบต่างๆ  แหล่งก าเนิด
แสงทฤษฎีโฟตอนและอนัตรกิริยาของรังสีกบัสสาร   กฎการแผรั่งสี    การน าไฟฟ้าดว้ย
แสง   ออปติคอลไฟเบอร์ เวฟไกด ์  ไดโอดเปล่งแสง    ผลึกเหลว   โฟโตไดโอด  
โฟโตทรานซิสเตอร์    หลกัการของเลเซอร์    แสงโคฮีเรนท ์   เลเซอร์แก๊ส     เลเซอร์
ของแขง็  เลเซอร์สารก่ึงตวัน า  การประยกุตใ์ชเ้ลเซอร์ พร้อมฝึกปฏิบติัตามความ
เหมาะสม 

4014504             ระบบไมโครโปรเซสเซอร์                                                                                    3(2-2-5) 
 Microprocessors  System  

โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์      การเช่ือมต่อ
ไมโครโปรเซสเซอร์กบัหน่วยความจ า    โปรแกรมมอนิเตอร์ส าหรับไมโครคอมพิวเตอร์
แผน่พิมพเ์ด่ียว  การติดต่อระหวา่งไมโครโปรเซสเซอร์กบัอุปกรณ์  I/O  การใชชิ้พซพั
พอร์ท   กบัไมโครโปรเซสเซอร์  การใชไ้มโครโปรเซสเซอร์ในการควบคุม
ไมโครคอมพิวเตอร์แบบไอซีตวัเดียว 

4014505             ไมโครคอนโทรลเลอร์                                                                                           3(2-2-5) 
               Microcontroller 

         ความหมายและความแตกต่างของไมโครคอนโทรลเลอร์ และไมโครโปรเซสเซอร์  
สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ การจดัหน่วยความจ าภายใน  การเขา้ถึงขอ้มูล
การ เขียนโปรแกรม ชุดค าสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์   การอินเตอร์รัปต ์  การส่ือสาร
พอร์ตอนุกรมและพอร์ตขนาน        การติดต่อระหวา่งไมโครคอนโทรลเลอร์กบัอุปกรณ์ 
อินพุต/เอาตพ์ุต  การประยกุตใ์ชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับการวดัและควบคุม 

 
 (401_7_ _)          ฟิสิกส์ทางดาราศาสตร์ โลกและอวกาศ     
4013701              ฟิสิกส์ของโลกและอวกาศ                                                                                   3(3-0-6) 
  Physics of Earth and Space 

ทฤษฏีการก าเนิดของโลก ระบบพิกดับนโลก ทฤษฏีการก าเนิดเอกภพ อิทธิพล
ของดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์ต่อปรากฏการณ์บนโลก ธรรมชาติและสมบติัของแสงบาง
ประการท่ีจะน าไปสู่ความเขา้ใจลกัษณะบางประการของวตัถุทอ้งฟ้า    ดาวเทียม   ยาน
อวกาศ การส่ือสารและระบบพลงังาน ระบบพิกดัทางดาราศาสตร์       ทรงกลมทอ้งฟ้า   
ระบบสุริยะ กลอ้งโทรทรรศน์และทศันูปกรณ์    ยานอวกาศกบัความกา้วหนา้ทางดารา
ศาสตร์ในปัจจุบนั 
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4013702              ดาราศาสตร์ฟิสิกส์                                                                                              3(3-0-6) 
                            Astrophysics 

            ศึกษาลกัษณะและปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของวตัถุในทอ้งฟ้าเร่ิมตั้งแต่วตัถุทอ้งฟ้าท่ี
อยูใ่กลท่ี้สุดไปยงัจุดท่ีกวา้งไกลท่ีสุดจากโลกถึงเอกภพ การค านวณทางดาราศาสตร์   
กลศาสตร์  เทห์ฟ้า   การแผพ่ลงังานและสเปกตรัมของดาวฤกษ ์ กลุ่มดาว การศึกษา
สมบติัทางกาย ภาพของดาวฤกษ ์ ววิฒันาการของดาวฟฤกษ ์ ระบบดาวฤกษ ์ 
ความกา้วหนา้ของการศึกษาทางดาราศาสตร์ 

 
4013703 ธรณฟิีสิกส์ 1                                                                                                        3(2-2-5) 
 Geophysics   1        

ความหมาย ประวติั และขอบเขตของธรณีฟิสิกส์  รูปร่าง  ขนาด การเคล่ือนไหว
โครงสร้าง  ส่วนประกอบทางกายภาพของโลก  หินและแร่ การจ าแนกประเภท
คุณสมบติัและลกัษณะของหินต่าง ๆ บนผวิโลก  วฏัจกัรการเกิด  การแพร่กระจาย  และ
ประโยชน์ของหินแต่ละชนิด    คุณสมบติัทางฟิสิกส์และทางเคมีของแร่   การแยกหมู่แร่
และการตรวจสอบ   การแพร่กระจาย  และการใชป้ระโยชน์จากแร่   เช้ือเพลิงธรรมชาติ 
พร้อมการฝึกปฏิบติัตามความเหมาะสม 

 
4014701              ธรณฟิีสิกส์ 2                                                                                                       3(3-0-6) 
                            Geophysics   2        

ปรากฏการณ์ทางธรณีฟิสิกส์     และภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึน   การเปล่ียนแปลงของ 
พื้นผวิโลก  สนามแม่เหล็กโลกและการเปล่ียนแปลง การตรวจสอบทางธรณีฟิสิกส์ 
เทคนิควธีิ การ วิเคราะห์ขอ้มูลและเคร่ืองมือประกอบการตรวจสอบทางธรณีฟิสิกส์    

 
(401_8_ _)         การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  
4014801             การฝึกประสบการณ์วชิาชีพฟิสิกส์                                                                  5(0-450-0) 
 Field Experience in Physics 

            ฝึกงานในหน่วยราชการ     บริษทั    หรือสถานประกอบการเอกชนเป็นเวลา 
ไม่นอ้ยกวา่ 450 ชัว่โมง หรือ ท าวทิยานิพนธ์โดยมีอาจารยเ์ป็นท่ีปรึกษา 
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(401_9_ _)         โครงการพเิศษ  ปัญหาพเิศษ  วทิยานิพนธ์  โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และ 
                           วจัิย 
4014901             สัมมนาฟิสิกส์                                                                                                     2(1-2-3) 
 Seminar in Physics 

 ศึกษางานวจิยั ความรู้ใหม่ทางฟิสิกส์ตามความสนใจ โดยการคน้ควา้จาก ต ารา 
วารสาร ผลงานวิจยั ส่ืออิเล็กทรอนิกส์           โดยน าผลงานและความรู้ทางดา้นฟิสิกส์  
น าปัญหาทางฟิสิกส์มาอภิปรายอยา่งมีเหตุผล    ตามวธีิการทางวทิยาศาสตร์     ฝึกการ
เขียนรายงานประกอบการสัมมนา และการเขียนโครงการ   
 

4014902              การวจัิยทางฟิสิกส์                                                                                             3(2-3-5)  
                            Research Project in Physics 

  ศึกษากระบวนการวจิยัทางฟิสิกส์ ใหเ้ลือกท าการวจิยั หรือคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
ในหวัขอ้ท่ีสนใจ   โดยการใหเ้สนอหวัขอ้ท่ีจะคน้ควา้  หรือทดลองในลกัษณะเฉพาะตวั     
หรือเป็นกลุ่ม     ต่ออาจารยผ์ูส้อน        วางแผนเป็นขั้นตอน และเหมาะสมกบัวธีิการ
ทาง วทิยาศาสตร์ หวัขอ้ท่ีจะท าการทดลอง หรือคน้ควา้ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของอาจารย ์
ผูส้อน  

 
4014903              ภาษาองักฤษส าหรับฟิสิกส์                                                                               3(3-0-6)      
                             English for Physics 
                        ศึกษาบทความทางฟิสิกส์ จากวารสาร  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์   อภิปรายน าเสนอเป็น 

ภาษา ไทย ฝึกการเขียนรายงานและบทความเป็นภาษาองักฤษ น าเสนอเป็นภาษาองักฤษ 
4014904              วทิยาการใหม่ในสาขาฟิสิกส์      2(2-0-4) 
  Modern Trends in  Physics 
            ศึกษาวทิยาการใหม่ในสาขาฟิสิกส์ท่ีอยูใ่นความสนใจ  วเิคราะห์   สังเคราะห์   

องคค์วามรู้ท่ีไดรั้บแลว้น าเสนอ 
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18. การประกนัคุณภาพของหลกัสูตร 
18.1 การบริหารหลกัสูตร 

ใหมี้คณะกรรมการประจ าโปรแกรมวชิาท าหนา้ท่ีบริหารหลกัสูตรและควบคุมคุณภาพการศึกษา 
เก่ียวกบั 

1. จดัอาจารยผ์ูส้อนประจ าวชิาทั้งอาจารยป์ระจ าและอาจารยพ์ิเศษโดยเนน้ความรู้ความสามารถ
ท่ีตรงตามสาขาและความถนดัและใหเ้ป็นการสอนแบบทีม 

2. ใหอ้าจารยก์  าหนดปัญหาการวจิยัในแต่ละปี และจดัอาจารยค์วบคุมงานวจิยัของนกัศึกษา 
3.  ก าหนดหลกัสูตรและกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพื่อพฒันาคุณภาพบณัฑิต 

  3.1   คุณธรรม จริยธรรม กริยามารยาทไทย และจรรยาบรรณของนกัวทิยาศาสตร์  
         3.2   ภาวะผูน้ า การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ และการท างานเป็นทีม 
         3.3  การสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค ์การวางแผนยทุธศาสตร์ กระบวนการทาง  
                 วทิยาศาสตร์และการวจิยัทางวทิยาศาสตร์ 
         3.4   ภาษาองักฤษ และคอมพิวเตอร์ ส าหรับวทิยาศาสตร์  
         3.5   การใชเ้คร่ืองมือ มาตรฐานเคร่ืองมือ และเทคนิคการวจิยัทางวทิยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 
         3.6   การศึกษาดูงานตามหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน โรงงาน และสถานประกอบการทาง 
                  ฟิสิกส์ 

3.7 กิจกรรมสัมพนัธ์ระหวา่งศิษยเ์ก่ากบัศิษยปั์จจุบนัและต่างสถาบนั 
4      จดัท าและด าเนินการสอบประมวลผล(exit examination) ขอ้ก าหนดของคณะวทิยาศาสตร์  
         และเทคโนโลยี 
5       ด าเนินการการประกนัคุณภาพภายใน ตามขอ้ก าหนดของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
6       ติดตามผล ประเมินผล และประมวลคุณภาพบณัฑิตขอ้ก าหนดของคณะวทิยาศาสตร์และ 
          เทคโนโลย ี
7       ประเมินหลกัสูตรเม่ือผลิตบณัฑิตไดต้ามขอ้ก าหนดของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

18.2.1) มีวสัดุครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์  ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอน 
   18.2.2) จดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนให้เขา้เกณฑม์าตรฐานของวชิาเอก 
   18.2.3) จดัห้องปฏิบติัการเพื่อเสริมทกัษะวชิาชีพใหแ้ก่นกัศึกษา 
   18.2.4) ร่วมกบัส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศจดัหาหนงัสือและทรัพยากร 
                            การเรียนรู้ 
   18.2.5) มีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศส าหรับสืบคน้ขอ้มูลเพียงพอ 
   18.2.6) มีแหล่งฝึกประสบการณ์วชิาชีพท่ีไดม้าตรฐาน 
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                18.2.7) มีแหล่งวทิยาการและแหล่งฝึกงาน อาทิ 
   1) คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร จ.พิษณุโลก 
   2) คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 
   3) คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
                                4) คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 
   5) ส านกังานพลงังานปรมาณูเพื่อสันติ กรุงเทพฯ 
                                6) กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพฯ 
   7) สถาบนัวจิยัพลงังาน จ.พิษณุโลก 
                                8) สถานีตรวจอากาศจงัหวดั สังกดักรมอุตุนิยมวทิยา 
                                9) บริษทัทิพยเ์คเบิ้ลทีว ีจ.ก าแพงเพชร 

          10) บริษทั และโรงงานอุตสาหกรรมตามนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ 
 

18.3 การสนบัสนุนและการใหค้  าแนะน านกัศึกษา 
             ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   โดย 

     1) จดัอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าหมู่เรียนดูแลเก่ียวกบัการเรียนและพฤติกรรมของนกัศึกษา 
     2) จดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพหลกัตามจุดประสงคข์องหลกัสูตร 
     3) จดัหาแหล่งทุนการศึกษา/งานวจิยัใหแ้ก่นกัศึกษาทั้งทุนใหเ้ปล่าและทุนกูย้มื 
     4) จดัระบบสารสนเทศในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ 

 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และมีนโยบาย  
              คุณภาพท่ีเก่ียวกบัผลผลิตดงัน้ี 
                
             18.3.1   กิจกรรมการเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
                        เพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ใหมี้การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการแก่นกัศึกษา  
            ในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1.1    คุณธรรม จริยธรรม กิริยามารยาทไทย และจรรยาบรรณของนกัวทิยาศาสตร์  
1.2    ภาวะผูน้ า การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ และการท างานเป็นทีม 
1.3    การสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค ์การวางแผนยทุธศาสตร์ กระบวนการทาง 

                   วทิยาศาสตร์และการวจิยัทางวทิยาศาสตร์ 
1.4    ภาษาองักฤษ และคอมพิวเตอร์ ส าหรับวทิยาศาสตร์  
1.5    การใชเ้คร่ืองมือ มาตรฐานเคร่ืองมือ และเทคนิคการวจิยัทางวทิยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 
1.6    การศึกษาดูงานตามหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน โรงงาน และสถานประกอบการทาง  

                   ฟิสิกส์ 
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           18.3.2   นโยบายคุณภาพท่ีเก่ียวกบัผลผลิต 
                          ในหลกัสูตรมีแผนพฒันาผูเ้รียนแยกตามชั้นปีดงัน้ี 

              ชั้นปีท่ี 1 : ปรับพื้นความรู้  เพิ่มพนูความรู้  สร้างระบบการเรียนรู้เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ไดด้ว้ย    
                  ตนเองสร้างองคค์วามรู้ อบรมคอมพิวเตอร์ อบรมภาษาองักฤษและปลูกฝัง - 
                  คุณธรรมจริยธรรม  
ชั้นปีท่ี 2  : เพิ่มพนูความรู้ ทกัษะความช านาญพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ อบรมคอมพิวเตอร์ 
                  ประยกุตแ์ละปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ชั้นปีท่ี 3  :  เพิ่มพนูประสบการณ์เชิงวชิาการโดยการศึกษาดูงาน-เขา้ค่าย  เพิ่มทกัษะความ 
                  ช านาญทางวทิยาศาสตร์เฉพาะทาง ท าโครงงาน พฒันาศกัยภาพรายบุคคล และ 
                  สร้างจิตส านึกในวชิาชีพ  

            ชัน้ปีท่ี 4  :  เพิ่มพนูความรู้-ความช านาญเฉพาะทางเพื่อการประกอบอาชีพ ท าการวิจยัเฉพาะ 
                            ทางเพื่อเป็นบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ ท าประโยชน์แก่ท้องถ่ิน สงัคม และประเทศชาติ 
      18.4   ความตอ้งการของตลาดแรงงาน  สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

          สาขาวชิาฟิสิกส์ เป็นสาขาขาดแคลน จึงนบัเป็นสาขาท่ีมีความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
                อยา่งต่อเน่ือง แนวทางปฏิบติัใหมี้การด าเนินการดงัน้ี 

  18.4.1)  ส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคมก่อนพฒันาหลกัสูตร  
  18.4.2)  ส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคมอยา่งนอ้ยทุกๆ 5 ปี  เพื่อน ามาปรับ  

                             คุณลกัษณะบณัฑิต 
   18.4.3)  ส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตและการมีงานท าของบณัฑิตทุกปีท่ีมีบณัฑิตใหม ่

 
19.  การพฒันาหลกัสูตรและการประเมินหลกัสูตร 
       19.1) ดชันีบ่งช้ีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  ส าหรับหลกัสูตรน้ี  
                 19.1.1) มีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 
                 19.1.2) มีทรัพยากรการเรียนรู้ สถานท่ี อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ท่ีสามารถจดัการเรียนการสอนได้ 
                             ครบตามหลกัสูตร   
                 19.1.3) นกัศึกษาสอบผา่นการสอบประเมินความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ตาม 
                              ขอ้ก าหนดของมหาวทิยาลยั  
                 19.1.4) นกัศึกษาผา่นเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาในระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00   
                 19.1.5) นกัศึกษาเขา้ร่วมและผา่นการฝึกทกัษะในการจดักิจกรรมการอบรมหรือกิจกรรมเสริม 
                              หลกัสูตร ไม่ต ่ากวา่ 80% ของกิจกรรมท่ีจดั 
                 19.1.6) มีการพฒันา ปรับปรุงหลกัสูตร 
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        19.2) ในการพฒันาและประเมินหลกัสูตรใหมี้กระบวนการดงัน้ี 
     19.2.1) มีคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรท่ีมาจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง มีคุณวุฒิตรงตามวชิาเอก  และ/  

                               หรือมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
      19.2.2) มีการส ารวจความตอ้งการของสังคมเพื่อน ามาเป็นกรอบในการพฒันาหลกัสูตร 
      19.2.3) มีการวพิากษก์ารจดัท าหลกัสูตรจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 
      19.2.4) มีกระบวนการด าเนินงานพฒันาหลกัสูตรตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการพฒันา 

                                หลกัสูตรคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                    19.2.5) มีนโยบายในการพฒันาหรือปรับปรุงเน้ือหารายวชิาใหเ้หมาะสม 

      19.2.6) มีแผนงานในการปรับปรุงหรือพฒันาหลกัสูตรวชิาเอก ทุก ๆ 5 ปี 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
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หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

 
 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  หมายถึง วชิาท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรอบรู้อยา่งกวา้งขวาง มีโลกทศัน์ 
ท่ีกวา้งไกล มีความเขา้ใจธรรมชาติตนเอง ผูอ่ื้นและสังคม  เป็นผูใ้ฝ่รู้ สามารถคิดอยา่งมีเหตุผล สามารถใช ้
ภาษาในการติดต่อส่ือสารความหมายไดดี้ มีคุณธรรม ตระหนกัในคุณค่า ของศิลปะและวฒันธรรมทั้งของ 
ไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยูใ่นสังคมไดเ้ป็น 
อยา่งดี 
 
จุดประสงค์ทัว่ไป 
 จุดประสงคท์ัว่ไปของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป มีดงัต่อไปน้ี 

1. เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
การเมือง การปกครองของไทย และความรู้ความเขา้ใจเพื่อนร่วมโลก เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ   

2. เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการคิด การวิเคราะห์ การแกปั้ญหาและการตดัสินใจบน
พื้นฐานของขอ้มูลและขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นวทิยาศาสตร์และตามหลกัธรรม  

3. เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจและมีจิตส านึกเก่ียวกบัการอนุรักษ์ ดูแลและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม และ
ตระหนกัถึงความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

4. เพื่อให้มีทกัษะการศึกษาคน้ควา้และเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต การคิดอยา่งมีเหตุผล  
รู้จกัวเิคราะห์และปัญหาต่าง ๆ ได ้ตลอดจนมีทกัษะดา้นภาษาและการใชส้ารสนเทศในการติดต่อ      
ส่ือความหมายกบัผูอ่ื้นและด ารงชีวติในสังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีและซาบซ้ึงในคุณค่าของสัจธรรม  ความดี  ความงาม  และการด ารงตนให้มี
คุณค่าต่อสังคม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และความรับผิดชอบ มีความ
ซาบซ้ึงในศิลปะและสุนทรียภาพ ตระหนกัในการปฏิบติัตนตามวถีิชีวติแบบประชาธิปไตย 

6. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตใหด้ ารงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 

 รายวชิาศึกษาทัว่ไปจดัเป็น   5  กลุ่มวชิา  โดยตอ้งจดัให้เรียนครบทุกกลุ่มวชิาตามขอ้ก าหนด ทั้งน้ี 
หน่วยกิตรวมของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ใหเ้ป็นไปตามโครงสร้างหลกัสูตร ดงัน้ี 
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1.  กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า      9    หน่วยกติ 
 1.1  กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  3  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 1541001  ทกัษะการรับสารภาษาไทย     3 (2-2-5)           
 1541002  ทกัษะการส่งสารภาษาไทย     3 (2-2-5)           
 1541003  การส่ือสารเพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะ    3 (2-2-5)           
 1541004  ภาษาและการส่ือสารเพื่อทอ้งถ่ิน    3 (2-2-5)         
 

 1.2  กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 1551001  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1    2 (2-0-4)  
 1551002  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2    2 (2-0-4)  
 1551003  ทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษ 1    2 (1-2-3)            
 1551004  ทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษ 2    2(1-2-3)             
 1551005   ภาษาองักฤษปฏิบติัการ     2 (1-2-3)            
 

2.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า   8  หน่วยกติ 
 2.1 กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 1511001  จริยธรรมกบัมนุษย ์      2 (2-0-4)            
 1511002  ความจริงของชีวิต      2 (2-0-4)            
 1521001  พุทธศาสน์       2 (2-0-4)             
 

 2.2 กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 2011001  สุนทรียภาพทางทศันศิลป์     2 (2-0-4)             
 2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง    2 (2-0-4)            
 2061001  สังคีตนิยม       2 (2-0-4)            
 

 2.3  กลุ่มที ่3  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 1001001  ภาวะผูน้ าและการจดัการยคุใหม่    2 (2-0-4)          
 1001002  การคิดวเิคราะห์ การคน้ควา้และการใชเ้หตุผล   2 (2-0-4)          
 1001003  พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน    2 (2-0-4)         
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 2.4   กลุ่มที ่4  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 1631001  สารสนเทศและการศึกษาคน้ควา้    2 (1-2-3)             
 1631002   การศึกษาคน้ควา้และการเขียนบทนิพนธ์   2 (1-2-3)             
  1631003   ความรู้พื้นฐานทางสารสนเทศศาสตร์    2 (1-2-3)           
  1631004   เทคโนโลยสีารสนเทศในส านกังาน    2 (1-2-3)             
  1631005   เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาคน้ควา้   2 (1-2-3)           
 

3.  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้    ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกติ 
 3.1   กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 2531001  วถีิไทย       2 (2-0-4)          
 2531002  วถีิโลก       2 (2-0-4)          
 2531003  ครอบครัวและสังคม      2 (2-0-4)           
 2541001   มนุษย ์ ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม    2 (2-0-4)          
 2561001   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป     2 (2-0-4)            

 3.2   กลุ่มที ่2   ให้เลอืกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้  ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา     ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 2501002   เศรษฐกิจพอเพียง      2 (2-0-4)           
 2521001   ทอ้งถ่ินศึกษา      2 (2-0-4)             
 2551001    การปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทย    2 (2-0-4)             
 3541001    การเป็นผูป้ระกอบการ     2 (2-0-4)           
 3591001    เศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั     2 (2-0-4)           
 

4.  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้  ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกติ 
 4.1  กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 4121001  เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  3 (2-2-5)             
 4121002  คอมพิวเตอร์และการประยกุตใ์ชง้าน      3 (2-2-5)             
 4121003  การพฒันาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย      3 (2-2-5)               
 4121004  คอมพิวเตอร์และส่ือประสม                    3 (2-2-5)               
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 4.2  กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน      2 (2-0-4)           
 4091002  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั     2 (1-2-3)           
 4091003  คณิตศาสตร์กบัการตดัสินใจ     2 (1-2-3)           

 4.3  กลุ่มที ่3  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 4001001  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อการพฒันา   2 (2-0-4)          
 4001002  วทิยาศาสตร์เพื่อชีวติประจ าวนั    2 (2-0-4)         
 4001003  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  2 (2-0-4)           
 4001004  พืชพรรณเพื่อชีวิต      2 (2-0-4)           

 
5.  กลุ่มวชิาพลศึกษาและนันทนาการ  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า 2  หน่วยกติ  
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 1161001 กีฬาและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ    2 (1-2-3)             
 1161002  การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ     2 (1-2-3)             
 1161003  การลีลาศเพื่อสุขภาพ     2 (1-2-3)             
 1161004  กีฬาศึกษา       2 (1-2-3)            
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ค าอิิาายรายวชิา 
 
รหัสวชิา ช่ือและค าอิิาายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
 
1001001 ภาวะผู้น าและการจัดการยุคใหม่ 2(2-0-4)
 Leadership and Modern Management 

 ศึกษาความหมาย  ความส าคญัและคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีดีโดยทัว่ไป   ประเภทของผูน้ า
ในอาชีพต่าง   ๆ     เทคนิคและวธีิการปรับปรุงภาวะผูน้ าและผูต้ามและบทบาทหนา้ท่ีผูต้ามท่ีดี  
มนุษยสัมพนัธ์และการพฒันาทีมงาน  การพฒันาองคก์ร  กลยทุธ์ขององคก์ร  ระบบและ
กระบวนการวางแผน   

 
1001002 การคิดวเิคราะห์ การค้นคว้าและการใช้เหตุผล 2(2-0-4)  
   Research , Critical Thinking and Reasoning Skills 
      ศึกษารูปแบบและกระบวนการคิดของมนุษย ์ความจ าเป็นท่ีตอ้งพฒันากระบวนการคิด 
 การศึกษาคน้ควา้และการสะสมความรู้ เพื่อการคิดวิเคราะห์และการตดัสินใจ  หลกัการ  
 องคป์ระกอบและเทคนิคในการพฒันาการคิดแบบวเิคราะห์และใชเ้หตุผล  การคิดอยา่ง 
 สร้างสรรค ์ การคิดแบบนิรนยั  การคิดแบบอุปนยั  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณการคิด 
 แบบแกปั้ญหา  การใชภ้าษากบัการคิดและการเสนอความคิด  การประยกุตใ์ชค้วามคิดในวชิาชีพ
 และชีวติประจ าวนั 
 
1001003   พฤติกรรมมนุษย์กาัการพฒันาตน 2(2-0-4)  

    Human Behavior and self Development 
     ศึกษาพฤติกรรมมนุษยแ์ละสาเหตุปัจจยัแห่งพฤติกรรม การพฒันาตนเอง มนุษยสัมพนัธ์ 
 เพื่อการท างานร่วมกนัและการอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุข       
 
1511001    จริยิรรมกาัมนุษย์    2(2-0-4)  
 Ethics and Human Being 
  ศึกษาและวเิคราะห์ความหมายของจริยธรรมและมนุษย ์ ความส าคญัของจริยธรรมต่อ 
 มนุษย ์ เกณฑต์ดัสินทางจริยธรรม  หลกัจริยธรรมท่ีส าคญัทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ 
 การประยกุตใ์ชห้ลกัจริยธรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม            
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1511002 ความจริงของชีวิต 2(2-0-4) 

 Facts of Life 
 ศึกษาความจริงของชีวติ  ความหมายของชีวติ  การด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบนัและโลกยคุ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  การน าเอาความจริงและหลกัศาสนธรรมไปประยกุตใ์ช้
ในการแกปั้ญหาและพฒันาปัญญา  ชีวติและสังคม การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมตามหลกัศา
สนธรรมชีวิตท่ีมีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 

 
1521001   พุทิศาสน์ 2(2-0-4) 
 Buddhism 

 ศกึษาประวติั  องคป์ระกอบต่าง ๆ และลกัษณะส าคญัของพระพุทธศาสนา  
พระพุทธศาสนากบัสังคมไทย  หลกัธรรมส าคญัต่าง ๆ  ของพระพุทธศาสนา  เช่นหลกัเบญจขนัธ์  
ไตรลกัษณ์  ปฏิจจสมุปบาท  หลกักรรม อริยสัจ  ไตรสิกขา  เป็นตน้  หลกัจริยธรรมใน
พระพุทธศาสนาเนน้การปฏิบติัในชีวติประจ าวนั การรู้จกัตนเอง  การพฒันาคนและการพฒันา
สังคม 

 

1541001   ทกัษะการรัาสารภาษาไทย 3(2-2-5)        
 Thai Language Comprehension Skill  
  ศึกษาหลกัการการฟัง  การอ่าน  จากส่ือและส่ิงพิมพป์ระเภทต่าง ๆ  การคิดวิเคราะห์   
 การสังเคราะห์  การจบัประเด็น  และการสรุปสาระส าคญั   
                  ฝึกปฏิบติัใหค้รอบคลุมสารทุกประเภท  จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายและก าหนดใหอ่้าน 
 หนงัสือนอกเวลาประกอบ          
 

1541002   ทกัษะการส่งสารภาษาไทย 3(2-2-5)  
 Expression Skill in Thai Language 
  ศึกษารูปแบบ  และวธีิการส่งสารประเภทต่าง  ๆ  จากทรัพยากรสารสนเทศ  โดยน าเสนอ
 การศึกษาคน้ควา้ดว้ยวาจาและลายลกัษณ์ 
   ฝึกปฏิบติัการพดู-เขียนอธิบาย  การพดู-เขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์  การเขียนรายงาน
 ทางวชิาการ   ภาคนิพนธ์และการเขียนโครงการ         
 



 42 

รหัสวชิา      ช่ือและค าอิิาายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
 
1541003   การส่ือสารเพือ่จุดประสงค์เฉพาะ 3(2-2-5) 
 Communication for Specific Purposes 
  ศึกษาหลกัการและวธีิการส่ือสารเพื่อใหบ้รรลุตามจุดประสงคเ์ฉพาะกิจ 
  ฝึกปฏิบติัการพดูและการเขียน และประเมินการพดูและการเขียน 
 

1541004   ภาษาและการส่ือสารเพือ่ท้องถิ่น 3(3-2-5) 
 Roles of Language in Local Community Development 
  ศึกษาหลกัการและบทบาทของการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารเพื่อทอ้งถ่ิน  จากวรรณกรรม
 ทอ้งถ่ินประเภทต่าง ๆ  
  ฝึกการเก็บขอ้มูล  วเิคราะห์ขอ้มูลภาคสนาม 
  

1551001   ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  1 2 (2-0-4)  
 Communicative English  1  
  ศึกษาหลกัไวยากรณ์ภาษาองักฤษ  ศึกษาโครงสร้างของค าศพัท ์ และประโยคใน 

 สถานการณ์ต่างๆท่ีเคยไดเ้รียนมาแลว้  และฝึกทกัษะการส่ือสารเพื่อใหส้ามารถส่ือสาร 
 ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษในชีวติจริงมากข้ึน  
 
1551002   ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  2 2(2-0-4)  
 Communicative English  2 
  ศึกษาไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพิ่มเติม  และฝึกทกัษะการเรียนภาษาจากแหล่งการเรียน 
 ท่ีหลากหลาย เช่น หนงัสือพิมพ ์ วารสาร  โทรทศัน์  และฝึกทกัษะการส่ือสาร น าเสนอขอ้มูล 
 ท่ีจ  าเป็นและใชไ้ดใ้นชีวิตจริง   
 
1551003   ทกัษะการฟัง - การพูดภาษาองักฤษ  1   2(1-2-3)  
 Listening - Speaking  1 
  ศึกษาหลกัการฟัง-พดูในสถานการณ์ต่าง ๆ  
  ฝึกทกัษะการฟัง  ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อใหจ้บัใจความหลกั  รายละเอียดปลีกยอ่ย การ
 จดบนัทึกยอ่ ฝึกทกัษะการพดู  การน าเสนอความเห็น  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการฟังเพื่อพฒันาทกัษะการ
 ส่ือสารท่ีจ าเป็นรวมทั้งเรียนรู้วฒันธรรมของเจา้ของภาษา      
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1551004   ทกัษะการฟัง - การพูดภาษาองักฤษ  2     2(1-2-3)  
 Listening – Speaking  2 
  ฝึกทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษแบบเขม้  เพื่อใหส้ามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมี 
 ประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมในการสอบวดัความรู้ภาษาองักฤษในระดบัท่ีสูงข้ึน   
 

1551005   ภาษาองักฤษปฏิาัติการ 2(1-2-3) 
 Operational English 
  ฝึกทกัษะภาษาองักฤษทั้งการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 ในงานอาชีพและในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น แนะน าการท างานของเคร่ืองมือ  หอ้งปฏิบติัการ 
 แนะน าเก่ียวกบัวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี แนะน าสถานท่ีต่าง ๆ  ฝึกพดูในงาน 
 พิธีการ  น าเสนอความคิดและผลงาน  การเขียนจดหมายสมคัรงาน  ประวติัส่วนตวั  เขียนหนงัสือ 
 ราชการ       
 
1631001    สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า   2(1-2-3)  
 Research and Information 
  ศึกษาความหมาย   ความส าคญั  บทบาทของสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศประเภท 
 ต่าง ๆ ทรัพยากรสารสนเทศ  การจดัระบบทรัพยากรสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศอา้งอิง  
 เคร่ืองมือสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศ  การเขา้ถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  การอา้งอิงและ 
 การน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้     
 
1631002   การศึกษาค้นคว้าและการเขียนาทนิพนิ์   2(1-2-3)  
 Research Study and Report Writing 
  ศึกษาความหมาย ความส าคญั ประเภทของบทนิพนธ์  ศึกษาคน้ควา้สารสนเทศ จากแหล่ง
 สารสนเทศประเภทต่าง ๆ  และการอา้งอิง การบนัทึกและเรียบเรียงสารสนเทศ การน าเสนอบท
 นิพนธ์ 
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1631003   ความรู้พืน้ฐานทางสารสนเทศศาสตร์     2(1-2-3)  
 Fundamentals of Information Science 
     ศึกษาความส าคญัและขอบเขตของสารสนเทศศาสตร์  ความสัมพนัธ์กบัสาขาวชิาอ่ืน 
 คุณค่าและความตอ้งการสารสนเทศในสังคมปัจจุบนั  ระบบสารสนเทศ  การใชเ้ทคโนโลยสีาร 
 สนเทศในการจดัการและรับบริการสารสนเทศ  และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศ  

 
1631004   เทคโนโลยสีารสนเทศในส านักงาน    2(1-2-3)  
 Information Technology in Office 
  ศึกษาการจดัการและการด าเนินงานในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นองคก์รทัว่ ๆ 
 ไป การใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์กบังานต่าง ๆ ในสถานบริการสารสนเทศ  อุปกรณ์ในการ
 บนัทึกและการสืบคน้ขอ้มูล  การสร้างและการออกแบบระบบสารสนเทศเบ้ืองตน้  ตลอดจน
 ระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

 
1631005   เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า   2(1-2-3)  
 Information Technology in Research Studies 
  ศึกษาความหมาย  ความส าคญัของสารสนเทศ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  ทรัพยากร 
 สารสนเทศ  แหล่งบริการสารสนเทศ  การสืบคน้สารสนเทศของมหาวทิยาลยั  การใช ้ OPAC 
 ฐานขอ้มูลและบริการฐานขอ้มูล  บริการและการใชอิ้นเทอร์เน็ต การสืบคน้สารสนเทศผา่นระบบ
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์  การสืบคน้สารสนเทศจาก CD-ROM 
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2011001   สุนทรียภาพทางทศันศิลป์      2(2-0-4) 
 Aesthetics of Visual Art 
  ศึกษาความงามของธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคง์าน 
 ศิลปะพร้อมทั้งขอบข่ายของศิลปะ  ความหมายของสุนทรียภาพและทศันศิลป์  การรับรู้ทางการ
 มองเห็นมิติในทศันศิลป์แขนง     จิตกรรม  ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  ส่วนประกอบความ
 งามทศันศิลป์  การจดัภาพของงานทศันศิลป์  ทฤษฎีการถ่ายทอดทางทศันศิลป์  สาเหตุการสร้าง
 งานทศันศิลป์  อิทธิพลท่ีท าใหท้ศันศิลป์มีความแตกต่างกนั  โดยเฉพาะเก่ียวกบัรูปแบบท่ีมีการ
 เปล่ียนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัในงานทศันศิลป์ตะวนัตกและประเทศไทย  คุณค่าของงาน
 ทศันศิลป์ดา้นความงามและเร่ืองราวโดยผา่นขั้นตอนการเรียนรู้ในหลกัการดูงานทศันศิลป์
 เบ้ืองตน้  และน าเขา้สู่ขั้นความซาบซ้ึง  ในการวจิารณ์ผลงานทศันศิลป์เพื่อน ามาซ่ึงประสบการณ์
 ของความซาบซ้ึง ทางสุนทรียภาพ      
 
2051001    สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 2(2-0-4)  
 Aesthetics of Drama 
  ศึกษาและจ าแนกขอ้ต่างในศาสตร์ของความงาม  ความหมายของ  สุนทรียภาพทางศิลปะ 
 การแสดงองคป์ระกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย  นาฏศิลป์สากล  ความส าคญัของ 
 การรับรู้   ศาสตร์ต่าง ๆ  ของการเห็น  การไดย้นิ  การเคล่ือนไหว  ศิลปะการแสดง       
 
2061001    สังคีตนิยม 2(2-0-4)  
 Music Appreciation 
  ศึกษาองคป์ระกอบพื้นฐานของดนตรี  การผสมดนตรีไทยและดนตรีตะวนัตก  คีตลกัษณ์ 
 ท่ีพบเห็นทัว่ไป  คีตกวท่ีีส าคญัและคีตวรรณกรรมท่ีไดรั้บการยกยอ่งบางบท  ประวติัดนตรีท่ีควร
 ทราบ 
  
2501002   เศรษฐกจิพอเพยีง 2(2-0-4 )  
 Sufficiency Economy 
  ศึกษาความหมาย  แนวคิดทฤษฎี  เศรษฐกิจพอเพียง  ทฤษฎีใหม่  โครงการอนัเน่ืองมาจาก
 พระราชด าริ  โครงการตามพระราชประสงค ์ โครงการหลวง  การประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบั
 ตนเอง และชุมชน  ศึกษากรณีตวัอยา่งในชุมชน             
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2521001   ท้องถิ่นศึกษา   2(2-0-4)  
 Local Community Study 
  ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและวาทกรรมการศึกษาทอ้งถ่ิน  ความส าคญัและความสัมพนัธ์ของ
 การศึกษาทอ้งถ่ินกบัโลกาภิวตัน์ ศึกษาทอ้งถ่ินในมิติทางสภาพภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ความ
 เป็นชุมชน การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรมในลกัษณะสหวทิยาการโดยเนน้
 การศึกษาชุมชนทอ้งถ่ินดา้นพฒันาการ สภาพปัจจุบนั ปัญหาและแนวทางแกไ้ขและทิศทางใน
 การพฒันาในอนาคต            
 

2531001    วถิีไทย 2(2-0-4)  
 Thai Ways of Living 
  ศึกษาประเทศไทยดา้นกายภาพ  โครงสร้าง  ววิฒันาการและพฒันาการดา้นสังคมและ 
 วฒันธรรม  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  สภาพปัญหาและแนวทางขจดัปัญหาสังคมไทย 
 โดยศึกษาการพฒันาโครงการ   อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง 
 ภูมิปัญญาชาวบา้นและทอ้งถ่ิน                
 
2531002   วถิีโลก 2(2-0-4 )  
 Globalized Ways of Living 
  ศึกษาโลกทั้งทางกายภาพและชีวภาพ ระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม   
 ซ่ึงเป็นปัจจยัของววิฒันาการของสังคม  ระบบเศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง  การจดั
 ระเบียบโลกในดา้นสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และการปกครอง  ตลอดจนการพฒันาสังคม  
 เศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครองของสังคมโลก                 
 
2531003   ครอาครัวและสังคม 2(2-0-4 )  
 Family and Society 
  ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  บทบาทหนา้ท่ี  ลกัษณะของครอบครัว  จิตวทิยาครอบครัว  
 คุณธรรมจริยธรรมในครอบครัว  ปัจจยัในการด ารงอยูข่องครอบครัว  ปัญหาครอบครัว และ
 แนวทางแกไ้ข  อิทธิพลของครอบครัวต่อสังคม   
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอิิาายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
 
2541001    มนุษย์  ชุมชนและส่ิงแวดล้อม     2(2-0-4)  

 Human being, Community and Environment 
  ศึกษาระบบนิเวศ  ส่ิงแวดลอ้ม  ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  ผลกระทบท่ี 

 เกิดจากกิจกรรมของมนุษยต่์อส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  แนวทางในการแกไ้ข
 ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในมิติทางสังคม  การจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยชุมชน  ภูมิปัญญาดา้นส่ิงแวดลอ้ม
 ตลอดทั้งแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืโดยใชชุ้มชนทอ้งถ่ินเป็นฐานในการเรียนรู้               

 
2551001    การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย   2(2-0-4)  
 Thai Local Administration 
  ศึกษาโครงสร้าง  อ านาจหนา้ท่ีและการปกครองของไทย  แนวคิด ทฤษฎีการเมืองและการ
 ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นรากฐานการปกครองและการพฒันาระบอบประชาธิปไตย  ประวติั  
 พฒันาการการปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปกครองทอ้งถ่ิน   
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัประชาชน  สถานการณ์ปัจจุบนัและ 
 แนวโนม้ของการปกครองทอ้งถ่ินไทย  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัปกครองทอ้งถ่ินไทย  
 
2561001    ความรู้เาือ้งต้นเกีย่วกาักฎหมายทัว่ไป     2(2-0-4)  
 Introduction to Law 
  ศึกษากฎหมายพื้นฐานทัว่ไป  ทั้งกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ท่ีมาของ
 กฎหมาย ลกัษณะและชนิดต่าง ๆ  ของกฎหมาย ล าดบัชั้นของกฎหมายและความรู้เก่ียวกบั
 กฎหมายแพง่  กฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืน ๆ  ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั        
 
3541001    การเป็นผู้ประกอาการ 2(2-0-4)  
 Entrepreneur 
  ศึกษาองคป์ระกอบ และเทคนิคในการเป็นผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ การจดัการ  การบญัชี   
 การเงิน  0การบริหารบุคลากร  การบริหารส านกังาน  การตลาด  ส่วนประสมทางการตลาด    
 การวเิคราะห์และเลือก  ตลาดเป้าหมาย  ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการ
 หาวธีิการควบคุมทางการตลาด  ในฐานะท่ีเป็นผูป้ระกอบการท่ี  ยดึหลกัธรรมาภิบาลและ 
 จริยธรรม  การประเมินตนเองส าหรับการเป็นผูป้ระกอบการ  
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอิิาายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
 
3591001    เศรษฐกจิในชีวติประจ าวนั 2(2-0-4)  
 Economy in Everyday Life 
  ศึกษาหลกัการเบ้ืองตน้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการท าความเขา้ใจ 
 ปรากฏการณ์ทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั  การท างานของกลไกราคาและ 
 การก าหนดราคาสินคา้ในตลาด  เงินตราและสถาบนัการเงิน  รูปแบบการใชจ่้ายของประชาชน 
 และผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพของประชาชน 
 ในกรอบของเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 
4001001    วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่การพฒันา  2(2-0-4)  
 Science and Technology for Development 
  ศึกษาความหมายและวธีิการทางวทิยาศาสตร์  ความหมายของเทคโนโลยี  ภูมิปัญญาทาง
 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทอ้งถ่ินและของไทย ความกา้วหนา้ทางวทิยาการ  วทิยาศาสตร์
 และเทคโนโลยขีองไทยและนานาประเทศ  ความส าคญัและบทบาททางวทิยาศาสตร์และ
 เทคโนโลย ี ในการพฒันาทอ้งถ่ิน สังคมและประเทศไทยบนพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจ 
 พอเพียง         
 
4001002    วทิยาศาสตร์เพือ่ชีวติประจ าวนั 2(2-0-4)      
 Science for Everyday Life 
  ศึกษาเก่ียวกบัสารเคมีในชีวติประจ าวนั สมุนไพร ความรู้พื้นฐานทาง พนัธุศาสตร์  
 พลงังานท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั เทคโนโลยกีารส่ือสาร และผลกระทบของวทิยาศาสตร์ท่ีมีต่อ
 ชีวติประจ าวนั 
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอิิาายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
 
4001003    การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากริรรมชาติ 2(2-0-4)     
 Conservations of Environments and Natural Resources    
  ศึกษาความหมายการจ าแนกประเภท  และความส าคญัทางส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร 
 ธรรมชาติ   ผลกระทบของส่ิงแวดลอ้มต่อสังคม  ศึกษาสถานการณ์  ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 
 ระดบัชาติและโลก  สถานภาพส่ิงแวดลอ้ม  ในอดีต  ปัจจุบนั  และอนาคต องคร์วมของ 
 ส่ิงแวดลอ้มการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื การอนุรักษท์รัพยากรอยา่งผสมผสาน ตวัอยา่ง
 การอนุรักษท์รัพยากรท่ีประสพความส าเร็จ โครงการในพระราชด าริ  ทิศทางแนวโนม้ในการ
 อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ           
 
4001004    พชืพรรณเพือ่ชีวติ 2(2-0-4)     
 Plants For Life 
  ศึกษาความส าคญัและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวติ ความหลากหลายของพืชพรรณ 
 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการใชป้ระโยชน์จากพืชพรรณ โครงการอนุรักษ ์ พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมา 
 จากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  การอนุรักษแ์ละการพฒันา 
 พืชพรรณ         
 
1161001    กฬีาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวติ 2(1-2-3)  
 Sports and Recreation for Better Living 
  ศึกษาความส าคญัและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการต่อ
 การพฒันาคุณภาพชีวติ  ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ  คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและ
 นนัทนาการต่อร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสังคม  การประเมินสุขภาพของตนเอง  การเลือก
 รูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนนัทนาการ 
  ฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ในการเล่นกีฬา  การจดักิจกรรมทางนนัทนาการ  
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1161002    การออกก าลงักายเพือ่สุขภาพ 2(1-2-3)  
 Exercise for Health 
  ศึกษาความหมาย  ขอบข่าย  จุดมุ่งหมาย  และคุณประโยชน์ของการออกก าลงักาย   
 หลกัการและขั้นตอนของการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ  การออกก าลงักายเพื่อพฒันาสมรรถภาพ
 ทางกายดา้นต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลงักายใหส้อดคลอ้งกบัเพศและวยั  การประเมิน 
 ผลการออกก าลงักาย  
  ฝึกการออกก าลงักายอยา่งถูกวธีิ  การใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือการออกก าลงักาย 
 การฝึกการออก ก าลงักายในสถานบริการการออกก าลงักาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
 
1161003    การลลีาศเพือ่สุขภาพ 2(1-2-3)  
 Dance for Health 

  ศึกษาประวติัของลีลาศ  ประเภทของจงัหวะในการลีลาศ  มารยาทในการเขา้สังคมและการ
 ลีลาศ  คุณค่าของการลีลาศท่ีมีต่อร่างกาย  สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์   และสังคม  ความสัมพนัธ์
 ของการลีลาศท่ีมีต่อสุขภาพ  และการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย 
  ฝึกทกัษะการลีลาศ  การรู้จงัหวะดนตรี  การควบคุมร่างกาย  และการเคล่ือนไหวอยา่ง
 สมดุล   การจบัคู่ การน า การพา ลวดลายในการลีลาศ และการจดังานลีลาศ          
 

1161004    กฬีาศึกษา 2(1-2-3)  
 Sports Education 
  ศึกษาความเป็นมากีฬา  คุณค่าของการกีฬาต่อการพฒันาร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม
 บทบาทของการกีฬาต่อการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม  การป้องกนัการบาดเจบ็จากการกีฬา
 และการปฐมพยาบาล  เลือกศึกษากีฬาหน่ึงประเภทตามความเหมาะสม ระเบียบและกติกาการ
 แข่งขนั 
  ฝึกทกัษะและเทคนิคการเล่นกีฬาตามความสนใน  การจดัการแข่งขนั         
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4091001    คณติศาสตร์พืน้ฐาน 2(2-0-4)      
  Fundamental Mathematics 
   ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์  การใหเ้หตุผล เซต  ความสัมพนัธ์และ
      ฟังกช์นั  ระบบเลขฐาน  จ านวนจริง                
 
4091002     คณติศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 2(1-2-3)      
  Mathematics in Everyday Life 
  ศึกษาการเช่าซ้ือ  ค่านายหนา้  การจ านอง  การจ าน าและการขายฝาก  ดอกเบ้ีย  หุ้นและ
 ดชันีราคา  ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีอากรธุรกิจ  การค านวณหาพื้นท่ีและปริมาตรใน 
 การซ้ือขาย   
  ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปช่วยในการค านวณ  
 
4091003     คณติศาสตร์กาัการตัดสินใจ 2(1-2-3)  
  Mathematics and Decision Making 
  ศึกษาระเบียบวธีิทางสถิติ การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง  การวดัการกระจาย  ความน่าจะ
 เป็นและทฤษฎีการตดัสินใจเบ้ืองตน้ 
   ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางดา้นสถิติและการตดัสินใจ          
 
4121001   เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอร์พืน้ฐาน         3(2-2-5) 

    Introduction to Information Technology and Computer 
  ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ  การส่ือสารขอ้มูล และระบบ

 เครือข่ายเบ้ืองตน้ การใชง้านระบบปฏิบติัการ อินเทอร์เน็ต และโปรแกรมประมวลผลค า 
  ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมระบบปฏิบติัการ  โปรแกรมประมวลผลค าและโปรแกรม
 ส าหรับการใชง้านอินเทอร์เน็ต         
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอิิาายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
 
4121002    คอมพวิเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5)   
 Computer and Computer Application 
  ศึกษาเก่ียวกบัการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมใชง้านใน
 ปัจจุบนั เพื่อน าไปประยกุตใ์ชง้าน 
  ฝึกปฏิบติัการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีน าไปประยกุตใ์ชง้าน    
  
4121003     การพฒันาระาาสารสนเทศานระาาเครือข่าย 3(2-2-5)    
 Development of Information System On Network 
  ศึกษาเคร่ืองมือและวธีิการในการออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต        
 โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมในปัจจุบนัและน าไปประยกุตใ์ชก้บัระบบงานขององคก์ร   
   ฝึกปฏิบติัการสร้างและออกแบบเวบ็เพจ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป       
 

4121004     คอมพวิเตอร์และส่ือประสม 3(2-2-5)       
 Computer and Multimedia 
  ศึกษาความส าคญัของระบบส่ือประสม การใชง้านคอมพิวเตอร์ทางดา้นส่ือประสม  
 อุปกรณ์  ระบบและวธีิการทางส่ือประสม  โดยใชโ้ปรแกรมดา้นกราฟิก เช่น  การตกแต่งภาพ 
 การท าภาพเคล่ือนไหว โปรแกรมจดัท าวีดิทศัน์ และสามารถน าผลงานไปใชป้ระกอบกบั  
 ระบบงานขององคก์ร  
   ฝึกปฏิบติัการสร้างส่ือประสม  ประกอบการใช้งาน              



 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก  ข 
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

วา่ดว้ยการประเมินผลการศึกษาระดบัอนุปริญญา 
และปริญญาตรี  พ.ศ. 2548 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 54 

 
 
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

วา่ด้วย การประเมินผลการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
------------------------------------------------------- 

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรมีข้อบงัคบัวา่ด้วยการประเมินผลการ     
ศกึษา ในระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี เพ่ือก ากบัมาตรฐานเชิงคณุภาพในการด าเนินการประเมินผลการ        
ศกึษาส าหรับนกัศกึษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลยั จงึอาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)          
แหง่พระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗  ออกข้อบงัคบัวา่ด้วยการประเมินผลการศกึษาระดบั 
อนปุริญญาและปริญญาตรีไว้ดงัตอ่ไปนี ้
  ข้อ ๑. ข้อบงัคบัเรียกวา่ “ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร วา่ด้วยการ
ประเมินผลการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘” 
  ข้อ ๒. บรรดาข้อบงัคบั ประกาศ หรือค าสัง่อ่ืนใด ในสว่นท่ีขดัหรือแย้งกบัข้อบงัคบันี  ้
ให้ใช้  ข้อบงัคบันีแ้ทน 
  ข้อ ๓. ให้ใช้ข้อบงัคบันีส้ าหรับประเมินผลการศกึษาของนกัศกึษาภาคปกต ิและนกัศกึษา              
ภาคพิเศษ ระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลยั ท่ีเข้าศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
  ข้อ ๔. ในข้อบงัคบันี ้
   “มหาวิทยาลยั” หมายความวา่ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลยั” หมายความวา่ สภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หนว่ยงานในส านกัสง่เสริม
วิชาการและงานทะเบียน ท าหน้าท่ีประมวลผลการเรียนทกุรายวิชาของนกัศกึษา 
   “อธิการบดี”  หมายความวา่ อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถดัไป”  หมายความวา่ ภาคเรียนท่ีถดัจากภาคเรียนท่ีนกัศกึษา
ลงทะเบียนรายวิชานัน้ไว้ 
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   “นกัศกึษาภาคพิเศษ”  หมายความวา่ นกัศกึษาท่ีเข้าศกึษาตามโครงการจดั
การศกึษาส าหรับบคุลากรประจ าการ โครการจดัการศกึษาเพ่ือปวงชนหรือนกัศกึษาท่ีเข้าศกึษาตาม
โครงการอ่ืนท่ีไมใ่ชน่กัศกึษาภาคปกติ 
  ข้อ ๕. ให้มีการประเมินผลทกุรายวิชาท่ีจดัให้มีการเรียนการสอน การวดัผลต้องท า
ตลอดภาคเรียนอยา่งสม ่าเสมอด้วยวิธีการตา่ง ๆ เชน่ การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และ
การสงัเกตพฤตกิรรม เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสดัส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ ๓๐  
ถึง ๗๐  และต้องมีการสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแตร่ายวิชาท่ีก าหนดให้ประเมินลกัษณะอ่ืน ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลยั 

ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผา่นการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และ
คณบดี     การอนมุตัผิลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ ท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
  ข้อ ๖. ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาตา่ง ๆ ตามหลกัสตูรมี ๒ ระบบดงันี ้
   ๖.๑ ส าหรับรายวิชามาตรฐานท่ีหลกัสตูรก าหนด ให้ประเมินผลการเรียนใน
ระบบ   คา่ระดบัคะแนนแบง่เป็น ๘ ระดบั ตามสญัลกัษณ์และความหมายท่ีก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้

     ระดบัคะแนน        ความหมายของผลการเรียน     คา่ระดบัคะแนน 
A  ดีเย่ียม(Excellent)   ๔.๐ 
B+  ดีมาก(Very Good)   ๓.๕ 
B  ดี(Good)    ๓.๐ 
C+  ดีพอใช้(Fair Good)   ๒.๕ 
C  พอใช้(Fair)    ๒.๐ 
D+  ออ่น(Poor)    ๑.๕ 
D  ออ่นมาก(Very Poor)   ๑.๐  
E  ตก(Fail)    ๐.๐ 

 

   ระดบัคะแนนท่ีถือว่าสอบได้ตามระบบนี ้ต้องไมต่ ่ากวา่ “D” ถ้านกัศกึษาได้
ระดบัคะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานัน้ใหมจ่นกว่าจะสอบได้ ยกเว้น
รายวิชาท่ีเป็นวิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนท่ีอยูใ่นกลุม่เดียวกนัแทนได้ 
   ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ผลการประเมินท่ีมีคา่ระดบัคะแนนต ่ากวา่ “C” ถือวา่สอบตก นกัศกึษาจะต้องลงทะเบียนและ
เรียนใหม ่ในกรณีนี ้ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดงักลา่วต ่ากว่า “C” เป็นครัง้ท่ีสองให้นกัศกึษาผู้นัน้พ้น
สภาพการเป็น      นกัศกึษา 
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    ๖.๒ ส าหรับรายวิชาท่ีหลกัสตูร หรือสภามหาวิทยาลยัก าหนดให้เรียนเพิ่มเตมิ
ตาม  ข้อก าหนดเฉพาะ โดยไมค่ดิคา่ระดบัคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสญัลกัษณ์ ดงัตอ่ไปนี  ้

      ระดบัการประเมิน     ผลการเรียน 
    PD (Pass with Distinction)  ผา่นดีเย่ียม 
    P (Pass)    ผา่น 
    F (Fail)     ไมผ่า่น 

   ในระบบนี ้รายวิชาท่ีได้ผลการเรียน “F” นกัศกึษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกวา่จะสอบได้  

 ขอ้ ๗. ใหส้ัญลกัษณ์ต่อไปน้ี ในการบนัทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ท่ีไม่มีค่าระดบั
คะแนน    สัญลกัษณ์ ความหมาย และการใช ้
   Au (Audit)  ใช้บนัทกึผลการเรียนวิชาท่ีนกัศกึษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วม
ฟังโดยไมน่บัหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลท่ีอาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใช้บนัทกึผลการเรียนของนกัศกึษาลงทะเบียน ในกรณีใด
กรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) นกัศกึษาขอถอนรายวิชาเรียนเม่ือพ้นก าหนด ๑๕ วนั นบัแตว่นั
เปิดภาคเรียน 

(๒) นกัศกึษาถกูสัง่ให้พกัการเรียนหลงัจากท่ีลงทะเบียนในภาคเรียน
นัน้แล้ว และได้รับอนมุตัใิห้ถอนรายวิชานัน้ ก่อนก าหนดสอบภาคปลายไมน้่อยกวา่สองสปัดาห์ 

(๓)  นกัศกึษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง(Audit) โดยไม่นบัหนว่ยกิต 
และผลการศกึษาวิชานัน้ไมผ่่านเกณฑ์การประเมินผลท่ีอาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   I (Incomplete)  ใช้บนัทกึผลการเรียนของนกัศกึษาในกรณีใดกรณีหนึง่
ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) เป็นรายวิชาท่ีนกัศกึษายงัท างานไมเ่สร็จเมื่อสิน้ภาคเรียน ซึง่
นกัศกึษาจะต้องขอรับการประเมินเป็นคา่ระดบัคะแนนให้เสร็จสิน้ภายในภาคเรียนถดัไป 

(๒) เป็นรายวิชาท่ีนกัศกึษามีสิทธิสอบปลายภาค แตข่าดสอบและได้
ย่ืน    ค าร้องขอสอบในรายวิชาท่ีขาดสอบนัน้ ซึง่คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลยัแตง่ตัง้ พิจารณาอนญุาต
ให้สอบในรายวิชาท่ีขาดสอบนัน้ได้ การให้ “I” แก่นกัศกึษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องสง่บนัทกึ
รายละเอียดคะแนนเก็บทัง้หมดในภาคการศกึษา พร้อมระบเุหตผุลประกอบการสง่ผลการเรียนด้วย 
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ข้อ ๘. กรณีท่ีนกัศกึษาท่ีขอปรับคา่ระดบัคะแนนรายวิชาท่ีได้ “I” ท างานไมเ่สร็จภายใน
เวลาท่ีก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยูแ่ล้ว โดยให้ผลงานท่ีค้าง
อยูเ่ป็น”ศนูย์” และในกรณีท่ีไมมี่การประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถดัไป ให้งานทะเบียน
และประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาท่ีได้ “I” นัน้เป็น “E” หรือ “F” แล้วแตก่รณี 
  ข้อ ๙. ทกุรายวิชาท่ีนกัศกึษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจาก
อาจารย์       ผู้สอน และก าหนดคา่ระดบัคะแนน หรือสญัลกัษณ์ ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบันี ้รายวิชา
ใดท่ีอาจารย์ผู้สอนไมร่ายงานผลการประเมินเป็นคา่ระดบัคะแนน โดยไมร่ะบสุญัลกัษณ์อ่ืนใด และมิใช่
รายวิชาท่ีนกัศกึษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบนัทึกผลการเรียนรายวิชานัน้
เป็น “E” หรือ “F” แล้วแตก่รณี 
  ข้อ ๑๐. ให้ใช้สญัลกัษณ์ P ตามข้อ ๖.๒ ส าหรับบนัทกึผลการประเมินส าหรับรายวิชาท่ี
ได้รับการยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเก่ียวกบัการยกเว้นการเรียน  

 ข้อ ๑๑. กรณีนกัศกึษาท่ีส าเร็จการศกึษาระดบัอนปุริญญาตามหลกัสตูรของ
มหาวิทยาลยั สถาบนัราชภฏั หรือหลกัสตูรท่ีอนมุตัโิดยสภาการฝึกหดัครู เข้าศกึษาในหลกัสตูรปริญญา
ตรี(หลงัอนปุริญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาซ า้หรือรายวิชาเทียบเท่ากบัรายวิชาท่ีเคยศกึษามาแล้วใน
ระดบัอนปุริญญาไมไ่ด้และให้เว้นการนบัหน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลกัสตูรท่ีก าลงัศกึษา
อยู ่      ยกเว้นเป็นรายวิชาท่ีเคยสอบได้มาแล้วนบัตัง้แตว่นัท่ีส าเร็จการศกึษาระดบัอนปุริญญาถึงวนัเข้า
ศกึษาระดบัปริญญาตรี(หลงัอนปุริญญา) เกิน  ๕  ปี 
  ข้อ ๑๒. การหาคา่ระดบัคะแนนเฉล่ียประจ าภาคเรียนและคา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม
ให้คดิเป็นเลขทศนิยม ๒ ต าแหนง่ โดยไมปั่ดเศษ 
   ๑๒.๑ กรณีสอบตกรายวิชาบงัคบัและต้องเรียนซ า้ ให้นบัรวมหนว่ยกิตท่ีสอบ
ตกเป็นตวัหารด้วย 
   ๑๒.๒ กรณีท่ีนกัศกึษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ า้กบัรายวิชาท่ีสอบได้แล้ว หรือ
เรียน  รายวิชาท่ีเป็นวิชาเทียบเทา่ตามท่ีหลกัสตูรก าหนดให้นบัหน่วยกิตและคา่ระดบัคะแนนเฉพาะวิชา
ท่ีลงทะเบียนครัง้แรกเทา่นัน้ 
  ข้อ ๑๓. นกัศกึษาในระบบเข้าชัน้เรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามท่ีมหาวิทยาลยั
ก าหนดนกัศกึษาท่ีมีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชัน้เรียนในรายวิชานัน้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
๘๐  ของเวลาเรียนทัง้หมด หรือน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แตไ่ม่น้อยกวา่ร้อยละ ๖๐ และคณะกรรมการท่ี
มหาวิทยาลยัแตง่ตัง้พิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้   
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ข้อ ๑๔. นกัศกึษาท่ีไมไ่ด้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตท่ีุไมมี่สิทธิสอบเน่ืองจากมีเวลา 
เข้า    ชัน้เรียนไมถ่ึงร้อยละ ๖๐  ของเวลาเรียนทัง้หมด และไมไ่ด้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตาม 
ท่ีก าหนดใน   ข้อ ๑๓. วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบนัทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” 
แล้วแตก่รณี 
  ข้อ ๑๕. นกัศกึษาท่ีมีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแตข่าดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบนัทกึผล
การประเมินรายวิชานัน้เป็น “E” หรือ “F” แล้วแตก่รณี เว้นแตข่าดสอบเน่ืองจากมีเหตจุ าเป็นอ่ืนท่ีเป็น
เหตสุดุวิสยัอยา่งยิ่ง และได้ย่ืนค าร้องตอ่งานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาท่ีขาดสอบนัน้ 
ภายใน ๑๕ วนันบัแตว่นัเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถดัไป  

 กรณีนีใ้ห้คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลยัแตง่ตัง้พิจารณาอนญุาตตามความเหมาะสม 
และให้อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ท่ีเป็นประธานโปรแกรมวิชานัน้ ท าการสอบให้ในภาคเรียนท่ีถดัไปนัน้
ได้ และให้บนัทกึผลการประเมินรายวิชานัน้ตามคา่ระดบัคะแนนในการสอบนัน้ได้ 
  ข้อ ๑๖. ผู้ส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร ต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนทกุข้อ ดงันี  ้
   ๑๖.๑ มีความประพฤตดีิ มีคณุธรรม 
   ๑๖.๒ สอบได้รายวิชาตา่ง ๆ ครบตามหลกัสตูร รวมทัง้รายวิชาท่ีหลกัสตูรหรือ
สภามหาวิทยาลยัก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
   ๑๖.๓ ได้คา่คะแนนเฉล่ียสะสม ไมต่ ่ากวา่ ๒.๐๐ 
   ๑๖.๔ ส าหรับนกัศกึษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไมต่ ่ากวา่ ๔ ภาคเรียน และมี
สภาพการเป็นนกัศกึษาไมเ่กิน  ๘  ภาคเรียนปกตติิดตอ่กนัในกรณีท่ีเรียนหลกัสตูร  ๒  ปี และไมต่ ่ากวา่  
๕  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนกัศกึษาไมเ่กิน ๑๒  ภาคเรียนปกตติิดตอ่กนัในกรณีท่ีเรียนหลกัสตูร 
๓  ปี และไมต่ ่ากว่า ๖  ภาคเรียนปกต ิและมีสภาพการเป็นนกัศกึษาไมเ่กิน ๑๖  ภาคเรียนปกติตดิตอ่กนั 
ในกรณีท่ีเรียนหลกัสตูร ๔ ปี และไมต่ ่ากวา่  ๘  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนกัศกึษาไมเ่กิน ๒๐ ภาค
เรียนปกติตดิตอ่กนัในกรณีท่ีเรียนหลกัสตูร  ๕  ปี 
   ๑๖.๕ ส าหรับนกัศกึษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไมต่ ่ากวา่  ๖  ภาคเรียนและมี
สภาพเป็นนกัศกึษาไมเ่กิน  ๕  ปี กรณีเรียนหลกัสตูร  ๒  ปี ไมต่ ่ากวา่  ๙  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นกัศกึษา  ไมเ่กิน  ๗  ปี ในกรณีท่ีเรียนหลกัสตูร  ๓  ปี และไมต่ ่ากวา่ ๑๒  ภาคเรียน ไมเ่กิน  ๙  ปี กรณี
ท่ีเรียนหลกัสตูร  ๔ ปี และไมต่ ่ากว่า  ๑๕  ภาคเรียนและไมเ่กิน ๑๑  ปี กรณีท่ีเรียนหลกัสตูร  ๕  ปี 
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  ข้อ ๑๗. การพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา 
   ๑๗.๑ นกัศกึษาภาคปกต ิพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึง่         
ดงัตอ่ไปนี ้
    (๑) ผลการประเมินได้คา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๖๐  เม่ือ
สิน้  ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนท่ี  ๒  นบัตัง้แตเ่ร่ิมเข้าเรียน 
    (๒) ผลการประเมินได้คา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๘๐  ใน        
ภาคเรียนปกตท่ีิ  ๔  ท่ี  ๖  ท่ี  ๘  ท่ี  ๑๐  ท่ี ๑๒  ท่ี ๑๔  และท่ี  ๑๖ นบัตัง้แตเ่ร่ิมเข้าเรียน 
    (๓) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามท่ีหลกัสตูรก าหนดแล้ว แตย่งั
ได้      คา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๘๐  
    (๔) มีสภาพเป็นนกัศกึษาครบ  ๘  ภาคเรียนปกติตดิตอ่กนัในกรณี
เรียน   หลกัสตูร  ๒  ปี ครบ ๑๒  ภาคเรียนปกตติิดตอ่กนัในกรณีเรียนหลกัสตูร  ๓  ปี และครบ ๑๖ ภาค
เรียนปกติ ติดตอ่กนั ในกรณีท่ีเรียนหลกัสตูร  ๔  ปี ครบ  ๒๐  ภาคเรียนปกตติิดตอ่กนัในกรณีเรียน
หลกัสตูร  ๕  ปี และขาดคณุสมบตัิตามข้อ ๑๖.๒ และ ๑๖.๓ ในการเป็นผู้ส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร 
    (๕) ไมผ่า่นการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครัง้ท่ี ๒ 
   ๑๗.๒ นกัศกึษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษาเม่ือผลการประเมินได้      
คา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า  ๑.๘๐  เม่ือสิน้ภาคเรียนท่ี  ๔  นบัตัง้แตเ่ร่ิมเข้าเรียนกรณีหลกัสตูร  
๒  ปี สิน้ภาคเรียนท่ี  ๖  นบัตัง้แตเ่ร่ิมเข้าเรียนกรณีหลกัสตูร  ๓  ปี และเม่ือสิน้ภาคเรียนท่ี ๗ นบัตัง้แต่
เร่ิมเข้าเรียน กรณีหลกัสตูร ๔ ปี สิน้ภาคเรียนท่ี ๘ นบัตัง้แตเ่ร่ิมเข้าเรียนกรณีหลกัสตูร ๕ ปี หรือ
นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลกัสตูรก าหนดแตย่งัได้คา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า ๑.๘๐ 
หรือไมผ่า่นการประเมินในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็น
ครัง้ท่ี ๒ 
  ข้อ ๑๘ เม่ือนกัศกึษาเรียนได้จ านวนกิตครบตามท่ีก าหนดไว้ในหลกัสตูรแล้ว ถ้าได้คา่
ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตัง้แต ่๑.๘๐ แตไ่มถ่ึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเตมิ เพื่อท าคา่ระดบั
คะแนนเฉล่ียสะสมได้ถึง ๒.๐๐ ทัง้นีต้้องอยูใ่นระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๑๖ ด้วย 
  ข้อ ๑๙. นกัศกึษาท่ีทจุริต หรือร่วมทจุริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลยั
พิจารณาโทษตามควรแก่กรณีดงันี ้
   ๑๙.๑ ให้สอบตกในรายวิชานัน้ และพกัการเรียนในภาคเรียนถดัไป หรือ 
   ๑๙.๒ ให้สอบตกทกุรายวิชาในภาคเรียนนัน้ หรือ 
   ๑๙.๓ ให้พ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา 
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 ข้อ ๒๐. ผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี ท่ีจะได้รับเกียรตนิิยม ต้องมีคณุสมบตัคิรบถ้วน
ดงัตอ่ไปนี ้
   ๒๐.๑ ปริญญาตรี หลกัสตูร ๔ ปีและ ๕ ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอนัดบัหนึง่ เม่ือ
เรียนครบหลกัสตูรแล้วได้คา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไมน้่อยกว่า ๓.๖๐ และ ส าหรับผู้ ท่ีได้คา่ระดบั
คะแนนเฉล่ียสะสมไมถ่ึง๓.๖๐ แตไ่มน้่อยกวา่ ๓.๒๕ ให้ได้รับเกียรตนิิยมอนัดบัสอง 
   ส าหรับปริญญาตรี(หลงัอนปุริญญา) สอบได้คา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมระดบั
อนปุริญญาหรือเทียบเทา่จากสถานศกึษาเดมิไมน้่อยกว่า  ๓.๖๐  และเรียนครบตามหลกัสตูรได้คา่
ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมจากการศกึษาในมหาวิทยาลยั ไมน้่อยกวา่  ๓.๖๐  ให้ได้รับเกียรตินิยมอนัดบั
หนึง่ สว่นผู้ ท่ีได้คา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมทัง้จากสถานศกึษาเดมิและจากมหาวิทยาลยัไมถ่ึง  ๓.๖๐  
แตไ่มน้่อยกวา่  ๓.๒๕  ให้ได้เกียรตินิยมอนัดบัสอง 
   ๒๐.๒ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไมต่ ่ากว่า “C” ตามระบบคา่ระดบัคะแนน หรือ
ไมไ่ด้ “F” ตามระบบไมมี่คา่ระดบัคะแนน ส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี (หลงัอนปุริญญา) 
จะพิจารณาผลการเรียน ในระดบัอนปุริญญาหรือเทียบเท่า เชน่เดียวกนั 
   ๒๐.๓ นกัศกึษาภาคปกต ิมีเวลาเรียนไมเ่กิน   ๔   ภาคเรียนปกต ิส าหรับ
หลกัสตูร   ๒ ปี   ไมเ่กิน ๖ ภาคเรียนปกต ิส าหรับหลกัสตูร  ๓  ปี ไมเ่กิน   ๘   ภาคเรียนปกต ิส าหรับ
หลกัสตูร ๔ ปี และไมเ่กิน ๑๐ ภาคเรียนปกต ิส าหรับหลกัสตูร ๕ ปี  

   นกัศกึษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไมเ่กิน  ๘  ภาคเรียน ส าหรับหลกัสตูร ๒ ปี ไม่
เกิน ๑๑ ภาคเรียนปกต ิส าหรับหลกัสตูร ๓ ปี ไมเ่กิน ๑๔ ภาคเรียน ส าหรับหลกัสตูร ๔ ปี และไมเ่กิน 
๑๗ ภาคเรียนปกต ิส าหรับหลกัสตูร ๕ ปี 
  ข้อ ๒๑. การนบัก าหนดวนัสิน้สดุภาคเรียน ให้ยดึถือวนัท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดเป็นวนั
สดุท้ายของการสอบปลายภาคเรียน 
  ข้อ ๒๒. ให้คณะกรรมการท่ีสภาแตง่ตัง้เป็นผู้อนมุตักิารประเมินผลการศกึษา 
  ข้อ ๒๓. ให้อธิการบดีเป็นผู้ รักษาการให้เป็นไปตามข้อบงัคบันี ้และเป็นผู้วินิจฉยัชีข้าด
ในกรณีเกิดปัญหาจากการใช้ข้อบงัคบันี ้การวินิจฉยัชีข้าดถือเป็นอนัสิน้สดุ 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๑  ธนัวาคม  พ.ศ.๒๕๔๘ 

 
(ศาสตราจารย์เกษม  จนัทร์แก้ว) 

     นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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ตารางเปรียบเทยีบหลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2545 กบัหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

1.  ปรัชญาของหลกัสูตร  

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2545 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 
      หลกัสูตรสถาบนัราชภฏัยดึหลกัมาตรฐาน
วชิาการและวชิาชีพ ระดบัอุดมศึกษา มุ่งผลิต
ก าลงัคนท่ีสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ิน และ
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ทั้งท่ีเป็นนกัวชิาการก่ึงวชิาชีพ และ
วชิาชีพชั้นสูง   มีความยดืหยุน่ สามารถปรับตาม
สภาพการเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ
ความกา้วหนา้ของวทิยาการ เปิดโอกาสใหมี้การ
เลือกเรียนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง   ทั้งหลกัสูตรระดบั
อนุปริญญา    ระดบัปริญญาตรี    และระดบั
ปริญญาตรี  (หลงัอนุปริญญา)  ในการจดักิจกรรม
และประสบการณ์การเรียนรู้ โดยมุ่งเนน้การปฏิบติั
ควบคู่ทฤษฎี และยดึหลกัความร่วมมือระหวา่ง
สถาบนัการศึกษาและชุมชน น าไปสู่การพฒันา 
ก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ทางวิชาการและการพฒันา
ผูเ้รียนใหมี้สมรรถภาพในวชิาชีพ ทั้งในดา้น
เทคนิควธีิและการจดัการงานอาชีพ และดา้น
คุณธรรม 

     หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิตสาขาวชิาฟิสิกส์   
ของมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร      มุ่งผลิต
ก าลงัคนเพื่อสนองต่อความตอ้งการในการพฒันา
ประเทศ  โดยสาระส าคญัของหลกัสูตรมุ่งเนน้การ
พฒันาศกัยภาพบณัฑิต   ใหส้อดคลอ้งกบั
พฒันาการของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
ปลูกฝังความมีเหตุผล  มีจริยะธรรม    การฝึก
ทกัษะชั้นสูง   และการสร้างเสริมความรู้    แนวคิด     
ความเขา้ใจ และประสบการณ์ทางฟิสิกส์ ซ่ึงเป็น
องคป์ระกอบส าคญัของการพฒันาคุณภาพของ
บณัฑิตใหเ้หมาะสมกบัการประกอบวชิาชีพ  
การศึกษา  การวจิยั  การอุตสาหกรรม  ทั้งน้ีบณัฑิต
จะสามารถประยกุตแ์นวคิดท่ีส าคญัเพื่อพฒันา
ตนเอง คิดคน้ และสร้างองคค์วามรู้ใหม่  ศกัยภาพ
ของบณัฑิตท่ีถูกพฒันา จะเอ้ือประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม ตามความตอ้งการของ ทอ้งถ่ิน สังคม 
และประเทศชาติ 
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2.  วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2545 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 
1. สามารถประกอบอาชีพโดยใชค้วามรู้  

ทกัษะ  และเทคนิคเฉพาะทางฟิสิกส์  
ในหน่วยงานของรัฐ  เอกชน  และ
ประกอบอาชีพอิสระได ้

2. น าเอาความรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์  
โดยเฉพาะทางฟิสิกส์ไปประยกุตใ์ช้
ในการพฒันาและปรับปรุงความ
เป็นอยู ่ คุณภาพชีวติของตนและ
สังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ตระหนกัถึงความส าคญัของ
วทิยาศาสตร์  โดยเฉพาะฟิสิกส์ท่ีมี
ผลกระทบต่อการด ารงชีวติการ
ประกอบอาชีพ  สังคม  และ
สภาพแวดลอ้ม 

4. พฒันาและส่งเสริมจริยธรรม  
คุณธรรม  เจตคติและศรัทธา  ในการ
ประกอบอาชีพทางดา้นวทิยาศาสตร์  
โดยเฉพาะฟิสิกส์  อนัจะน าไปสู่การ
พฒันาสังคมและทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่ง
ดี 

 

           1.   มีความรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์ โดย
มุ่งเนน้สาขาฟิสิกส์  มีทกัษะดา้นการวิจยัทางสาขา
ฟิสิกส์    สามารถน าเอาความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้น
การพฒันา       ปรับปรุงความเป็นอยู ่ คุณภาพชีวติ
ของตน สังคมส่วนรวม  การศึกษาต่อ   และหา
ความรู้ทางดา้นฟิสิกส์เพิ่มอยา่งสม ่าเสมอ   
            2.   มีภาวะผูน้ า มีวสิัยทศัน์ และมีความคิด
สร้างสรรค ์
            3.   ตระหนกัถึงความส าคญัของ- 
วทิยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ ท่ีมีผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิต  การประกอบอาชีพ สังคม และ
สภาพแวดลอ้ม 
            4.  พฒันาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
เจตคติ และศรัทธา ในการประกอบอาชีพทางดา้น
วทิยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ อนัจะน าไปสู่การพฒันา
ตนเอง ทอ้งถ่ิน สังคม และ ประเทศชาติไดเ้ป็น
อยา่งดี 
            5.   สามารถประกอบอาชีพโดยใชค้วามรู้ 
ทกัษะ   และเทคนิคเฉพาะทางสาขาฟิสิกส์ ใน 
หน่วยงานของภาครัฐ เอกชน และประกอบอาชีพ
อิสระไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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3. โครงสร้างหลกัสูตรและรายวชิา 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2545 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 
 
      หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  ไม่นอ้ยกวา่  149  
หน่วยกิต 
1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   33          หน่วยกติ 
   1.1  กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร   9   หน่วยกิต 
   1.2  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์    9     หน่วยกิต 
   1.3  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์      6     หน่วยกิต 
   1.4  กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ   
          เทคโนโลย ี                             9     หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
2.  หมวดวชิาเฉพาะด้าน         106        หน่วยกติ 
2.1  กลุ่มวชิาเนือ้หา           84        หน่วยกติ 
   2.1.1  วชิาพื้นฐานวชิาชีพ        39       หน่วยกิต 
   2.1.2  วชิาชีพบงัคบั           35       หน่วยกิต 
   2.1.3  วชิาชีพเลือก           10        หน่วยกิต 
 
 
 
2.2  กลุ่มวชิาวทิยาการจัดการ    15        หน่วยกติ 
2.3  กลุ่มวชิปฏิบตัิการและฝึกประสบการณ์  
       วชิาชีพ                                  7       หน่วยกติ 
 
 
 
 

ก. ส่วนทีเ่ป็นเนือ้หารายวชิา 

     หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 130 
หน่วยกิต 
1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไปไม่น้อยกว่า 34  หน่วยกติ 
1.1  กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสารไม่นอ้ยกวา่                  
                                                         9  หน่วยกิต 
1.2  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ไม่นอ้ยกวา่ 
                                        8  หน่วยกิต 
1.3  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ไม่นอ้ยกวา่   
                                        6  หน่วยกิต 
1.4  กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และ   
       เทคโนโลยไีม่นอ้ยกวา่               9  หน่วยกิต 
1.5  กลุ่มวชิาพลศึกษาและนนัทนาการ ไม่นอ้ยกวา่        
                                                           2  หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะด้าน                  90   หน่วยกติ 
2.1   กลุ่มวชิาเนือ้หา                         85   หน่วยกติ 
   2.1.1  กลุ่มวชิาแกนวทิยาศาสตร์บงัคบัเรียน   
                                                         18   หน่วยกิต 
   2.1.2  กลุ่มวชิาเอกฟิสิกส์               67   หน่วยก       
       2.1.2.1  วชิาเอกบงัคบั              49   หน่วยกิต 
        2.1.2.2  วชิาเอกเลือก ไม่นอ้ยกวา่        
                                                        18   หน่วยกิต 

 
 

2.2   กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ                                        
                                                           5   หน่วยกติ 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2545 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 
  - ข.  ส่วนทีเ่ป็นกจิกรรมเสริมหลกัสูตร  

           1.   กจิกรรมการเสริมสร้างคุณลกัษณะทีพ่งึ
ประสงค์ 
          เพือ่เสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ให้
มีการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการแก่นกัศึกษา ในหวัขอ้ 

1.1  คุณธรรม จริยธรรม กิริยามารยาท
ไทยและจรรยาบรรณของนกัวทิยาศาสตร์  
1.2 ภาวะผูน้ า การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ 
และการท างานเป็นทีม 
1.3    การสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค ์
การวางแผนยทุธศาสตร์ กระบวนการทาง 
วทิยาศาสตร์และการวจิยัทางวทิยาศาสตร์ 
1.4 ภาษาองักฤษ และคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับวทิยาศาสตร์  
1.5    การใชเ้คร่ืองมือ มาตรฐานเคร่ืองมือ 
และเทคนิคการวิจยัทางวทิยาศาสตร์-
ฟิสิกส์ 

              1.6    การศึกษาดูงานตามหน่วยงานภาค 
              รัฐ-เอกชน โรงงาน และสถาน - 
              ประกอบการทางฟิสิกส์ 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2545 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

หมวดวชิาเฉพาะด้าน         106    หน่วยกติ 
2.1  กลุ่มวชิาเนือ้หา              84   หน่วยกติ 
    บังคับ  เรียน           74   หน่วยกติ 

4011305  ฟิสิกส์  1                          3(3-0) 
4011306  ฟิสิกส์  2           3(3-0) 
4011601  ปฏิบติัการฟิสิกส์  1         1(0-3) 
4011602  ปฏิบติัการฟิสิกส์  2         1(0-3) 
4011902  สัมมนาฟิสิกส์           2(1-2) 
4011903  โครงงานฟิสิกส์           2(0-6) 
4021105  เคมี  1            3(3-0) 
4021105  ปฏิบติัการเคมี  1           1(0-3) 
4022102  เคมี  2             3(3-0) 
4022103  ปฏิบติัการเคมี  2            1(0-3) 
4021101  ชีววทิยา  1                          3(3-0) 
4022102  ชีววทิยา  2              3(3-0) 
4031103  ปฏิบติัการชีววทิยา  1        1(0-3) 
4031104  ปฏิบติัการชีววทิยา  2        1(0-3) 
4091401  แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์  1
                 3(3-0) 
4092401  แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์  2
                 3(3-0) 
4121101  โปรแกรมคอมพิวเตอร์        2(1-2) 
4123608  โปรแกรมประยกุตด์า้น           
         วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      3(2-2) 
4012401  ฟิสิกส์แผนใหม่                    3(3-0) 
4012201  กลศาสตร์   1                       3(3-0) 
4012202  แม่เหล็กไฟฟ้า  1              3(3-0) 

4012203 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์                 3(3-0) 

หมวดวชิาเฉพาะด้าน  
ใหเ้รียนตามกลุ่มวชิาไม่นอ้ยกวา่  90 หน่วยกิต  
2.1  กลุ่มวชิาเนือ้หา        85  หน่วยกติ 
   2.1.1   วชิาแกนวทิยาศาสตร์บังคับเรียน                                                    
                                                      18  หน่วยกติ 
4011101 หลกัฟิสิกส์                        4(3-3-7) 
4021101 หลกัเคมี                          4(3-3-7) 
4031101 หลกัชีววทิยา                  4(3-3-7) 
4091401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์1                   
                                                           3(3-0-6) 
4002251 ภาษาองักฤษส าหรับวทิยาศาสตร์           
                                                          3(3-0-6) 
2.1.2  วชิาเอกฟิสิกส์ใหเ้รียนไม่นอ้ยกวา่                                                  
                                                   67  หน่วยกติ 
2.1.2.1 วชิาเอกบังคับ              49 หน่วยกติ 
4011102  ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับนกัฟิสิกส์                                              
                                                            4(3-3-7)                          
4012201  กลศาสตร์  1                        4(3-3 -7)  
4012202  แม่เหล็กไฟฟ้า  1                 4(3-3-7) 

4012203  ฟิสิกส์ของคล่ืน                   4(3-3-7) 
4013201  อุณหพลศาสตร์                   3(3-0-6) 
4013202  กลศาสตร์ควอนตมั  1         3(3-0-6) 
4013203  ฟิสิกส์นิวเคลียร์  1               4(3-3-7) 
4012301  คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์1 3(3-0-6)                                          
4012401 ฟิสิกส์แผนใหม่                     4(3-3-7) 
4012501 ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับฟิสิกส์                                              
                                                             2(1-2-3) 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2545 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 
4012302  ฟิสิกส์ของคล่ืน                    3(3-0) 
4012601  ปฏิบติัการกลศาสตร์            1(0-3) 
4012602  ปฏิบติัการแม่เหล็กไฟฟ้า 1 
                 1(0-3) 
4013304  อุณหพลศาสตร์                    3(3-0) 
4013401  กลศาสตร์ ควอนตมั  1 3(3-0) 
4013403  ฟิสิกส์นิวเคลียร์  1  3(3-0) 
4013501  อิเล็กทรอนิกส์  1  3(2-2) 
4013601  ปฏิบติัการฟิสิกส์ของคล่ืน   1(0-3) 
4013602  ปฏิบติัการฟิสิกส์แผนใหม่   1(0-3) 
4014601  ปฏิบติัการฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1(0-3) 

       4093402  สมการเชิงอนุพนัธ์สามญั     3(3-0) 

4012502  การประยกุตไ์มโครคอมพิวเตอร์ทาง  
                 ฟิสิกส์                                   3(2-2-5)  
4013501  อิเล็กทรอนิกส์ 1                    3(2-2-5) 
4014901  สัมมนาฟิสิกส์                        2(1-2-3) 
4014902  การวจิยัทางฟิสิกส์                 3(2-3-5) 
4014903 ภาษาองักฤษส าหรับฟิสิกส์     3(3-0-6) 
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เลอืก เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนีไ้ม่น้อย
กว่า  10 หน่วยกติ 
4042101  ดาราศาสตร์และอวกาศ 2(1-2) 
4044201  ดาราศาสตร์  1  3(3-0) 
4044202  ดาราศาสตร์  2  3(3-0) 
4014601  ปฏิบติัการดาราศาสตร์ 1(0-3) 
4051301  อุตุนิยมวทิยาเพื่อการเกษตร 2(2-0) 
4052101  ธรณีวทิยาทัว่ไป  2(1-2) 
4052102  ธรณีวทิยาเบ้ืองตน้  1 2(2-0) 
4052201  สมุทรศาสตร์  2(1-2) 
4052301  อุตุนิยมวทิยาเบ้ืองตน้ 2(1-2) 
4053101  วทิยาศาสตร์เก่ียวกบัโลก 3(3-0) 
4053102  ธรณีวทิยาเบ้ืองตน้  2 3(2-2) 
4053301  อุตุนิยมวทิยา  1  3(3-0) 
4053302  อุตุนิยมวทิยา  2  2(1-2) 
4053601  ปฏิบติัการอุตุนิยมวทิยา  1 1(0-3) 
4054101  ธรณีวทิยา  1  3(3-0) 
4054102  ธรณีวทิยา  2  2(1-2) 
4054301  อุตุนิยมวทิยา  3  3(2-2) 
4054601  ปฏิบติัการธรณีวทิยา  1 1(0-3) 
4093401  แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์  3
                  3(3-0) 
4094401  สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย         3(3-0) 
4112201  ความน่าจะเป็นและสถิติเบ้ืองตน้
                  3(3-0) 
4121102  การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ 2(1-2) 
4012304 ฟิสิกส์ของคล่ืน  1  3(2-2) 
4013301  กลศาสตร์   3(3-0) 
4013302 แม่เหล็กไฟฟ้า  3(3-0) 
4013303  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0) 
4013402  กลศาสตร์ควอนตมั  2 3(3-0) 

2.1.2.2 วชิาเอกเลอืก ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ี
หรือรายวชิาฟิสิกส์ในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมี
เน้ือหาไม่ซ ้ ากบัรายวชิาท่ีเคยเรียนมาก่อน ไม่นอ้ย
กวา่    18  หน่วยกติ 
4013204   กลศาสตร์  2                         3(3-0-6) 
4013205   แม่เหล็กไฟฟ้า  2                   3(3-0-6) 
4013206    กลศาสตร์ควอนตมั  2           3(3-0-6) 
4013207   ฟิสิกส์นิวเคลียร์  2                  3(3-0-6) 
4013208   เสียง                                       3(3-0-6) 
4013209   ทศันศาสตร์                            3(3-0-6) 
4012302   คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 2  3(3-0-6) 
4012503   ฟิสิกส์กบัชีวติ                         3(2-2-5) 
4012504    ฟิสิกส์และเทคโนโลย ี           3(2-2-5) 
4013401    ฟิสิกส์กบัส่ิงแวดลอ้ม             3(3-0-6) 
4013402    ฟิสิกส์พลาสมา                       3(3-0-6) 
4013403    วสัดุศาสตร์เบ้ืองตน้                3(3-0-6) 
 
4013503    เคร่ืองมือวดัทางอิเล็กทรอนิกส์                                                                  
                                                                3(2-2-5)  
4013504    การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์                                                         
                                                                3(2-2-5) 
4013505   ระบบวดัและควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์                                          
                                                                3(2-2-5) 
4013506    เคร่ืองกลไฟฟ้า                      3(2-2-5) 
4013507    นิวเคลียร์อิเล็กทรอนิกส์        3(2-2-5) 
4013508   นาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 
                 เบ้ืองตน้                                  3(3-0-6) 
4013509    นิวเคลียร์เทคโนโลย ี             3(3-0-6) 
4013510    พลงังานแสงอาทิตยแ์ละการประยกุต ์                                        
                                                                 3(2-2-5)   
4013511    การผลิตอุปกรณ์ทางฟิสิกส์    3(2-2-5)  
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4013404  ฟิสิกส์นิวเคลียร์  2  3(3-0) 
4013405  กลศาสตร์  2  3(3-0) 
4013406  แม่เหล็กไฟฟ้า  2  3(3-0) 
4013502 อิเล็กทรอนิกส์  2  3(2-2) 
4013503  วเิคราะห์วงจรไฟฟ้า 3(2-2) 
4013504  เคร่ืองมือวดัอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2) 
4013505  เคร่ืองกลไฟฟ้า  3(2-2) 
4014401  สเปกโทรสโกปีของโมเลกุล               
                เบ้ืองตน้                   3(3-0) 
4014402  รังสีวทิยา   3(3-0) 
4014403  สเปกตรัมอะตอม  3(3-0) 
4014404  การวเิคราะห์ผลึกดว้ยรังสีเอกซ์
                   3(3-0) 
4014405  ฟิสิกส์เชิงสถิติ  3(3-0) 
4014406  ฟิสิกส์สถานะของแขง็ 3(3-0) 
4014502  ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2) 
4014503  ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ 3(2-2) 
4014504  ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0) 
4014505  นิวเคลียร์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2) 

        4014506  ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์และการ  
                        ประสานงาน  3(2-2) 

4013512    การทดสอบคุณสมบติัทางฟิสิกส์ของ 

                  ยาง                                         3(2-2-5) 

4013513   ความแขง็แรงของวสัดุ            3(2-2-6) 

4013514    ฟิสิกส์ของโพลิเมอร์              3(3-0-6) 
4013703    ธรณีฟิสิกส์ 1                          3(2-2-5) 
4014201   ฟิสิกส์สถานะของแขง็             3(3-0-6) 
4014301    ฟิสิกส์เชิงสถิติ                        3 (3-0-6) 
4014402   รังสีวทิยา                                 3(3-0-6) 
4014403   สเปกตมัของอะตอม            3(3-0-6) 
4014404   การวเิคราะห์ผลึกดว้ยรังสีเอกซ์ 
                                                     3(3-0-6) 
4014401   สเปกโทรสโกปีเชิงฟิสิกส์        3(3-0-6) 
4014501    ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์             3(2-2-5) 
4014502    ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์และการ 
                  ประสาน                          3(2-2-5) 
4014503    ออปโตอิเล็กทรอนิกส์            3(2-2-5)  
4014504    ระบบไมโครโปรเซสเซอร์      3(2-2-5) 
4014505  ไมโครคอนโทรลเลอร์              3(2-2-5) 
4013502   อิเล็กทรอนิกส์ 2                       3(2-2-5) 
4013701   ฟิสิกส์ของโลกและอวกาศ       3(2-2-5) 
4013702   ดาราศาสตร์ฟิสิกส์                   4(3-3-7) 
4014701   ธรณีฟิสิกส์ 2                           3(3-0-6) 
4014904   วทิยาการใหม่ในสาขาฟิสิกส์   2(2-0-4) 
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2.2  กลุ่มวทิยาการจัดการ        15         หน่วยกติ 
 บังคับเรียน                  9       หน่วยกติ 

3561101  องคก์ารและการจดัการ         3(3-0) 
3561204  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการ  
                 ประกอบธุรกิจ                     3(3-0) 
3561105  เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป  3(3-0) 

 เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนีไ้ม่น้อยกว่า
                         6        หน่วยกติ 

3561201 ธุรกิจเบ้ืองตน้              2(2-0) 
3561202  การบริหารธุรกิจเบ้ืองตน้     2(2-0) 
3561301  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการบริหาร
                 3(2-0) 
3562104  การจดัการธุรกิจดว้ยคอมพิวเตอร์
                 3(2-2) 
3562207  จิตวทิยาธุรกิจ                      3(3-0) 
3562301  ทฤษฎีองคก์าร                    3(3-0) 
3562302  การพฒันาองคก์าร              3(3-0) 
3562303  มนุษยส์ัมพนัธ์ในองคก์าร    3(3-0) 
3562304  การวางแผนและการบริหาร 
               โครงการ               3(3-0) 
3562305 หลกัการวางแผน                   3(3-0) 
3562306  พฤติกรรมองคก์าร               3(3-0) 
3562401  เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม
                 3(3-0) 
3562402  การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0) 
3562404  การพฒันาประสิทธิภาพในการ 
                ท างาน                3(3-0) 
3563404  การพฒันาบุคคลและการฝึกอบรม
                  2(2-0) 
 

2.2   กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ   
                                 5   หน่วยกิต 
        4014801     การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
                           ฟิสิกส์                      5(0-450-0) 
 3  หมวดวชิาเลอืกเสรี  ให้เรียนไม่น้อยกว่า                                                                
                                                           6 หน่วยกติ  
   ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ในหลกัสูตร
มหาวทิยาลยัราชภฏั และสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนๆ ท่ี
ไม่ใช่รายวชิาท่ีเคยลงเรียนมาก่อน หรือมีเน้ือหา
ซ ้ าซอ้นกบัรายวชิาท่ีเคยลงเรียนมาก่อน   
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3563405  การวางแผนและนโยบายทางดา้น 
                ทรัพยากรมนุษย ์              3(3-0) 
3564102  การจดัและการบริหารโรงงาน
                  2(2-0) 

2.3  กลุ่มวชิาปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
4013801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
                ฟิสิกส์  3   2(90) 
4014801  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพฟิสิกส์
               5(250) 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี                  10  หน่วยกติ 
 ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาใดๆ  ในหลกัสูตร
วทิยาลยัครูหรือหลกัสูตรสถาบนัราชภฏั  โดยไม่
ซ ้ ากบัรายวชิาท่ีเคยเรียนมาแลว้  และตอ้งไม่เป็น
รายวชิาท่ีก าหนดให้เรียนโดยไม่นบัหน่วยกิตรวม
ในเกณฑก์ารส าเร็จหลกัสูตรของโปรแกรมวชิาน้ี 
 

 

 
 


	01ปกหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์
	02สารบัญ
	03หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิขาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549(ปรับ1)
	04ภาคผนวก ก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
	05ภาคผนวก ข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผล
	06ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง

