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แบบรายงานข้อมูลหลกัสูตร (MU Degree Profile) 
 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

๑. ช่ือหลักสูตร 
  (ภาษาไทย)     หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์
      (ภาษาอังกฤษ)   Bachelor of Science Program in Physics 
๒.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
           หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
  (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)   
  (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science (Physics)  
           หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
  (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) (พิสิฐวิธาน)  
  (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science (Physics) (Distinction Program) 

ภาพรวมของหลักสูตร 

ประเภทของหลักสูตร หลักสตูรปริญญาตรีทางวิชาการ และ หลักสูตรปรญิญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
จ านวนหน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต ส าหรบัหลักสตูรปริญญาตรีทางวิชาการ และ 

ไม่น้อยกว่า ๑๓๘ หน่วยกิต ส าหรบัหลักสตูรปริญญาตรีทางวชิาการแบบพิสิฐวิธาน 
ระยะเวลาการศึกษา/วงรอบ ระยะเวลาการศึกษา ๔ ปี 
สถานภาพของหลักสูตร 
และก าหนดการเปดิสอน 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ 
ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การให้ปริญญา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
สถาบันผู้ประสาทปริญญา มหาวิทยาลยัมหิดล 
องค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐาน - 

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์
Purpose/Goals/Objectives 

เป้าหมาย 
ผลิตบัณฑติที่มีความรู้และทักษะทางฟิสิกส์ มีคณุลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลยัมหิดล และทักษะแหง่ศตวรรษที่ ๒๑ มีความพร้อมในการประกอบอาชีพและ
วิชาชีพระดับเบื้องต้นทางวิชาการ ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติ และการศึกษาต่อ
ในระดับบณัฑิตศึกษา 
วัตถุประสงค ์
มุ่งผลติบัณฑติที่มี พฤติกรรม ความรู้ และความสามารถ ดังน้ี 
(๑) มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์และคณติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง          

มีความสามารถในการศึกษาค้นควา้ วิจัย สามารถประยุกต์ความรู้เพือ่การศึกษาต่อ 
ในระดับปรญิญาโท-เอก หรือเพื่อการประกอบอาชีพในสาขาฟสิิกส์ และ/หรือสาขา
อื่นที่เกี่ยวข้องได้ 

(๒) มีความใฝรู่้ มีความคดิสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบและ 
มีเหตผุล สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๓) มีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้น า สามารถท างานเป็นกลุ่ม มีทักษะในการสื่อสาร   
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

(๔) (เพิ่มเติมส าหรับหลักสูตรปรญิญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน) สามารถสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการทีเ่ป็นที่ยอมรับในระดับชาต ิ
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ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร (ต่อ) 

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 
Distinctive Features 

(๑) นักศึกษาสามารถเลือกสาขาวิชาในช้ันปีท่ี ๒ ท าให้นักศึกษามีโอกาสค้นหาความถนัด
ของตัวเอง ก่อนที่จะเลือกสาขาวิชา 

(๒) มีอาจารย์ที่มคีวามเชี่ยวชาญในหลากหลายแขนง ท าให้นักศึกษามีโอกาสเลือกเรียน
รายวิชาเลือกที่หลากหลาย และสามารถเลือกท าโครงงานวิจัยตามความสนใจได้ 

(๓) มีหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน ซึ่งเน้นความเขม้ข้นทางวิชาการ 
โดยนักศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเลือกเรยีนรายวิชาในระดับปริญญาโท และมี
โอกาสในการได้รบัทุนไปท าวิจัยระยะสั้น ณ ต่างประเทศ รวมทั้งมีโอกาสในการศึกษา
ต่อในระดับปริญญาเอกของบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหดิล โดยไม่ต้องผ่านการ
เรียนระดับปริญญาโท 

ระบบการศึกษา จัดการศึกษาแบบช้ันเรียนในระบบหน่วยกิตทวิภาค 

เส้นทางความก้าวหน้าของผู้ส าเร็จการศึกษา 

อาชีพสามารถประกอบได ้ นักวิทยาศาสตร ์นักวิจัย นักวิชาการ ในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรอืหน่วยงานด้าน
อุตสาหกรรมของภาคเอกชน ตลอดจนประกอบอาชีพอิสระ 

การศึกษาต่อ ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น วัสดุศาสตร์ นิติวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์  

ปรัชญาการศึกษาในการบริหารหลักสูตร 

ปรัชญาการศึกษา นักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรยีนรู ้ผ่านการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง โดยมีอาจารยเ์ป็น
ผู้สนับสนุนการเรียนรู้  บรรยายความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็น และจดัเตรยีมกิจกรรมเพื่อกระตุ้น
การเรยีนรู้ของนักศึกษา โดยนักศกึษาทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ได ้

กลยุทธ์/แนวปฏิบตัิ   
ในการจัดการเรียนการสอน   

ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรกุท่ีหลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าหา 
ความรู้ คิด วิเคราะห์ อภิปราย และน าเสนอ ผ่านการมอบหมายงานรายบุคคล งานกลุ่ม 
การน าเสนอสัมมนา การท าปฏบิัตกิาร รวมทั้งการท าโครงงาน และการดูงาน  

กลยุทธ์/แนวปฏิบตัิ   
ในการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา   

ประเมินจาก การสอบข้อเขียน/ปากเปล่า/ปฏิบตัิ ผลงาน/รายงานทั้งแบบรายบุคคลและ
แบบรายกลุม่ การน าเสนอผลงาน/สัมมนา พฤติกรรมในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ 
พฤติกรรมในการท าโครงงาน โดยมีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 

สมรรถะที่เสริมสร้างให้นักศึกษาของหลักสูตร 

Generic Competences ๑. Communication สามารถเลือกใช้วิธีสื่อสารทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อจดุประสงค์ด้าน
วิชาการ 

๒. ICT มีทักษะการใช้สารสนเทศท่ีถูกต้องเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในสืบค้น และ 
วิเคราะหค์วามน่าเชื่อถือ 

๓. Critical thinking and Analysis สามารถวิเคราะห์และแสดงความคิดเชิงวิพากษ์
อย่างสร้างสรรค์บนหลักการและเหตุผลซึ่งเป็นท่ียอมรับในวงการวิทยาศาสตร์  

๔. Ethics แสดงออกซึ่งความซื่อสัตยส์ุจรติ ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม มี
ระเบียบวินยั มีจิตสาธารณะ ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางวิชาการ 

๕. Collaboration ท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยอมรับในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

http://www.grad.mahidol.ac.th/
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สมรรถะที่เสริมสร้างให้นักศึกษาของหลักสูตร (ต่อ) 

Subject-specific 
Competences 

๑. มีความรู้พื้นฐานและทักษะในสาขาวิชาฟิสิกส์ ท้ังทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติการ  
 ใน ๔ แขนงวิชาหลักของสาขาวิชาฟิสิกส์ (กลศาสตร์แบบฉบับ แม่เหล็กไฟฟ้า  
 อุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์เชิงสถิติ และกลศาสตร์ควอนตัม) 
๒. สามารถสืบค้น วิเคราะห ์ประเมิน และสังเคราะห์ ความรู้ ได้อย่างเป็นระบบ และ 
 มีเหตผุล ตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร ์
๓.   มีความรูล้ึกในแขนงวิชาเฉพาะแขนงใดแขนงหนึ่งของสาขาวิชาฟิสิกส์ ในระดับที่

สามารถด าเนินการวิจัยเบื้องต้นในแขนงวิชาเฉพาะนั้น 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต ในหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการทั้ง ๒ แบบ 

PLO1 
แก้ปัญหาทางฟิสิกสไ์ด้อยา่งมีระบบ โดยใช้ความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส ์และข้อมูลทางฟิสิกส์
จากแหล่งต่างๆ รวมถึงหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม บนพ้ืนฐานของ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 

PLO2 
ท าการทดลองโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อการปฏิบัติงานและการ
ทดลองด้านฟิสิกส์ ได้อย่างถูกต้อง แม่นย าตามวตัถุประสงค์ของงาน ที่เป็นท่ียอมรับทาง
วิทยาศาสตร์บนพื้นฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

PLO3 
สังเคราะห์ผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการด้านฟิสิกส์ ให้เป็นท่ีประจักษ์ต่อสาธารณชน 
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย ตามจรรยาบรรณทางวิชาการ 

PLO4 

สื่อสารความรู้ทางฟสิิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยใช้ทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังในรูปแบบที่เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ เพื่อการ
แลกเปลีย่น วิพากษ์วิจารณ์ข้อมูล แสดงความคดิเห็น น าเสนอผลงาน และแสวงหาความ
ร่วมมือได้เหมาะสมกับกลุม่เป้าหมาย 

PLO5 
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสทิธิภาพ ตามบทบาทและหน้าที่นกัวิทยาศาสตร์ด้าน
ฟิสิกส์อย่างเหมาะสม และยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เพ่ิมเติมของบัณฑิต ในหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 

PLO6 
สร้างสรรค์และประเมินผลงานวิจยัหรือผลงานทางวิชาการทางฟิสิกส์ โดยผสมผสาน/
บูรณาการหลักการความรู้ขั้นพื้นฐานของระดับบณัฑิตศึกษา เพ่ือการสรา้งสรรค์
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการเป็นท่ียอมรบัในระดบัชาต ิ
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ภาคผนวก 
 

๑. ข้อก าหนด : คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ผลงานวิจัยล่าสุดในรอบ 5 ป ี
ผศ. ดร. ขวัญ อารยะธนิตกลุ Ph.D. (Physics) 

University of Pennsylvania, USA  
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัมหดิล  
พ.ศ. ๒๕๓๔ 

Sujarittham, T., Emarat, N., 
Arayathanitkul, K., Sharma, M. D., 
Johnston, I., and Tanamatayarat, J.; 
“Developing specialized guided 
worksheets for active learning in 
Physics lectures”, European Journal of 
Physics 37 (2), Article number 025701 
(2016). 

ผศ. ดร. นฤมล  เอมะรัตต ์ Ph.D. (Applied Physics),  
The University of Edinburgh, UK  
พ.ศ. ๒๕๔๓   
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัมหดิล  
พ.ศ. ๒๕๓๘ 

Sujarittham, T., Emarat, N., 
Arayathanitkul, K., Sharma, M. D., 
Johnston, I., and Tanamatayarat, J.; 
“Developing specialized guided 
worksheets for active learning in 
Physics lectures”, European Journal of 
Physics 37 (2), Article number 025701 
(2016). 

ผศ. ดร. รัชภาคย์  จติต์อาร ี Ph.D. (Measurement & 
instrumentation),  
City University, UK พ.ศ. ๒๕๓๗ 
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล  
พ.ศ. ๒๕๓๓ 

Aming, A., Uthman, M., Chitaree, R., 
Mohammed, W., and Rahman, B. M. A.; 
“Design and Characterization of 
Porous Core Polarization Maintaining 
Photonic Crystal Fiber for THz 
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๒. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ (มคอ.๑) 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ตาม มคอ.๑ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับหลักสูตร (PLOs) 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖* 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(๑) มีความซื่อสตัยส์ุจรติ 
(๒) มีระเบยีบวินัย 
(๓) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏบิัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 
(๔) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
(๕) มีจิตสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๒. ด้านความรู้ 
(๑) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และหรือคณติศาสตร์ 
(๒) มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ที่จะน ามาอธิบายหลักการ

และทฤษฎีในศาสตรเ์ฉพาะ 
(๓) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และพัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์
(๔) มีความรอบรู้ในศาสตร์ตา่งๆ ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๓. ด้านทักษะทางปัญญา 
(๑) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมผีลตามหลักการและวิธีการ

ทางวิทยาศาสตร ์
(๒) น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์

ต่างๆ ได้อยา่งถูกต้องและเหมาะสม 
(๓) มีความใฝรู่ ้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ี

หลากหลายได้อย่างถูกต้องและเพือ่น าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

๔. ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(๑) มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้น าและสมาชิกท่ีดี 
(๒) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
(๓) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 

 
 

 

   
 
 
 

 
 
 
 

 

๕. ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(๑) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณติศาสตร์และสถิต ิเพื่อการวิเคราะห ์
ประมวลผล การแก้ปญัหา และน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

(๒) มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการเลอืกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

(๓) มีทักษะและความรูภ้าษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นเพื่อการคน้คว้าได้
อย่างเหมาะสมและจ าเป็น 

(๔) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมลูได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

* PLO เพิ่มเติมส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพสิิฐวิธาน 
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๓. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และผลลัพธก์ารเรียนรู้ย่อย (SubPLOs) 
 

PLOs SubPLOs 
PLO1   
แก้ปัญหาทางฟิสิกสไ์ด้อยา่งมีระบบ โดยใช้ความรู้
พื้นฐานทางฟิสิกส์ และข้อมลูทางฟิสิกส์จากแหล่งต่างๆ 
รวมถึงหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม บน
พื้นฐานของจรรยาบรรณทางวิชาการ 

๑.๑ อธิบายหลักการและทฤษฎีทางฟิสกิส์ ที่ครอบคลมุ กลศาสตร์
แบบฉบับ แม่เหล็กไฟฟ้า อุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์เชิง
สถิติ และกลศาสตร์ควอนตัม และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 

๑.๒ สืบค้น และตรวจสอบข้อมูลทางฟสิิกส์จากแหล่งต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม 

๑.๓ คิดเชิงวิพากษ์ วิเคราะห์และวิจารณ์ข้อมูลทางฟิสิกส์และ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่รับมาได้อยา่งมีเหตผุล 

๑.๔ วิเคราะห์ข้อมูลทางฟิสิกส์โดยใช้ความรู้ทางสถิติ คณิตศาสตร์ 
หรือคอมพิวเตอร ์

๑.๕ แก้ปัญหาทางฟิสิกสด์้วยความรับผดิชอบทางวิชาการ และ 
ความซื่อสัตย ์

PLO2 
ท าการทดลองโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อการปฏิบัติงานและการทดลองด้าน
ฟิสิกส์ ได้อย่างถูกต้อง แม่นย า ตามวัตถุประสงค์ของ
งานที่เป็นท่ียอมรับทางวิทยาศาสตร์ บนพ้ืนฐานความ
ปลอดภัยในห้องปฏบิัติการ 

๒.๑ เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และแปลผลได้
อย่างถูกต้อง ปลอดภัยตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 

๒.๒ ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อออกแบบการ
ทดลองเบื้องต้นที่มีมาตรฐานระดบัอุดมศึกษาได้ถูกต้องและ
เชื่อมโยงกับโจทย์วิจัยทีต่ั้งไว ้

PLO3 
สังเคราะห์ผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการด้าน
ฟิสิกส์ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน โดยใช้ระเบียบ
วิธีวิจัย ตามจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 

๓.๑ ตั้งสมมติฐาน ออกแบบ ท าและวิเคราะห์ข้อมลูจากการทดลอง
ตามหลักการฟิสิกส์ และสถติิ อภปิรายผลการวจิัยได้ 

๓.๒ ประยุกต์ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์กับสาขาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
ตอบปัญหางานวิจัยทางฟิสิกส์ได ้

๓.๓ ผลิตงานวิจยัด้านฟิสิกส์ โดยไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

PLO4 
สื่อสารความรู้ทางฟสิิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยใช้
ทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท้ังในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ เพื่อการแลกเปลี่ยน วิพากษ์วิจารณ์ข้อมลู 
แสดงความคดิเห็น น าเสนอผลงาน และแสวงหาความ
ร่วมมือได้เหมาะสมกับกลุม่เป้าหมาย 

๔.๑ มีทักษะการใช้ภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อสื่อสารความรู้ทาง
ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

๔.๒ น าเสนอข้อมูลจากการประมวลความรู้ทางฟิสิกส์ ด้วยวิธีการที่
เหมาะสมและตรงต่อกลุม่เป้าหมาย ได้แก่ เพื่อนร่วมงาน 
อาจารย์ ผูเ้ข้าร่วมประชุมวิชาการ และบุคคลทั่วไป 

๔.๓ ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสืบคน้และเก็บรวบรวมข้อมลูได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และทันสมัยต่อเหตุการณ ์

PLO5 
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสทิธิภาพ ตามบทบาท
และหน้าท่ีนักวิทยาศาสตร์ด้านฟิสกิส์อย่างเหมาะสม 
และยอมรับในความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

๕.๑ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ในฐานะนักวทิยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์ โดย
แสดงความเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม และใช้บทบาทความเป็น
ผู้น าท่ีเหมาะสม 

๕.๒ แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อสงัคมและองค์กร ปฏบิัติตาม
กฎระเบียบของสังคมและองค์กร 
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๗ 

 
PLOs SubPLOs 

PLO6* 
สร้างสรรค์และประเมินผลงานวิจยัหรือผลงานทาง
วิชาการทางฟิสิกส์ โดยผสมผสาน/บูรณาการหลักการ
ความรู้ขั้นพื้นฐานของระดับบัณฑติศึกษา เพื่อการ
สร้างสรรคผ์ลงานวิจยัหรือผลงานทางวิชาการเป็นท่ี
ยอมรับในระดับชาต ิ

๖.๑ ประยุกต์ใช้หลักการความรู้ขั้นพื้นฐานของระดับบัณฑิตศึกษา
ทางฟิสิกส์เพื่อการต่อยอดการออกแบบ วิเคราะห์และการแปล
ผลงานวิจัย 

๖.๒ สร้างสรรค์ และประเมินคุณภาพดา้นความรู้ หลักการทาง
ฟิสิกส์ เข้ากับการวางแผน การด าเนินการวิจัยตามระดับ
มาตรฐานสากล 

 

หมายเหตุ  * หมายถึง PLO เพิ่มเติม ส าหรับหลักสูตรปรญิญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 


