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๑ 

 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟ�สิกส� 
            

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลยัมหิดล 
คณะ/ภาควิชา     คณะวิทยาศาสตร#   ภาควิชาฟ"สิกส# 
 

หมวดท่ี ๑  ข/อมูลท่ัวไป 
 
๑. ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย  :      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟ�สิกส� 
      ภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Science Program in Physics 
 
๒.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
  ภาษาไทย  ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟ"สิกส#) 
     ช่ือย/อ : วท.บ. (ฟ"สิกส#) 
  ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม : Bachelor of Science (Physics) 
     ช่ือย/อ :  B.Sc. (Physics) 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
  ภาษาไทย  ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟ"สิกส#) (พิสิฐวิธาน) 
     ช่ือย/อ : วท.บ. (ฟ"สิกส#) (พิสิฐวิธาน) 
  ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม : Bachelor of Science (Physics) (Distinction Program) 
     ช่ือย/อ :  B.Sc. (Physics) (Distinction Program) 
 
๓. วิชาเอก (ถ/าม)ี ไม/ม ี
 
๔. จํานวนหนMวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
  ไม/นGอยกว/า  ๑๓๐  หน/วยกิต สําหรับ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
  ไม/นGอยกว/า  ๑๓๘  หน/วยกิต สําหรับ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
 
๕.  รูปแบบของหลักสูตร 
 ๕.๑ รูปแบบ    หลักสูตรระดับปรญิญาตรี  ๔ ปJ 
 ๕.๒ ประเภทของหลักสูตร    หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการและหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
 ๕.๓ ภาษาท่ีใช/    ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 ๕.๔ การรับนักศึกษา    นักศึกษาไทย และนักศึกษาต/างชาติท่ีสามารถใชGภาษาไทยในการเรียนการสอนไดGดี 
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๒ 

 ๕.๕ ความรMวมมือกับสถาบันอ่ืน 
   เปOนหลักสูตรเฉพาะของภาควิชาฟ"สิกส# คณะวิทยาศาสตร# มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 ๕.๖ การให/ปริญญาแกMผู/สําเร็จการศึกษา 
   ใหGปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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๓ 

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 ๖.๑ เปOนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๖.๒ เริ่มใชGตั้งแต/ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปJการศึกษา ๒๕๖๑ เปOนตGนไป 
 ๖.๓ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร# ไดGพิจารณาหลักสตูรน้ี ในการ
ประชุมครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ไดGพิจารณารับรองหลกัสูตรน้ี ใน
การประชุมครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๖.๕ คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลยัมหิดล ไดGพิจารณาใหGความเห็นชอบหลักสตูรน้ี ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑  
เมื่อวันท่ี ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๖.๖ สภามหาวิทยาลยัมหิดล ไดGพิจารณาอนุมัตหิลักสูตรน้ี ในการประชุมครั้งท่ี ๕๓๓ เมื่อวันท่ี ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

๗. ความพร/อมในการเผยแพรMหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสตูรมคีวามพรGอมในการเผยแพร/ ว/าเปOนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร#และคณคิศาสตร# พ.ศ. ๒๕๕๔ ในปJการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๘. อาชีพท่ีสามารถประกอบได/หลังสําเร็จการศึกษา 
  ประกอบอาชีพเปOนนักวิทยาศาสตร# นักวิจัย นักวิชาการ ในส/วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน/วยงานดGาน
อุตสาหกรรมของภาคเอกชน ตลอดจนประกอบอาชีพอิสระ 
 

๙.  ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนMงทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา และผลงานทางวิชาการภายใน ๕ ปV 
 ของอาจารย�ผู/รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ท่ี 
ชื่อ นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหนMง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 

ปVท่ีสําเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการลMาสุด 

ในรอบ ๕ ปV 
๑ นายขวัญ อารยะธนิตกุล 

๓-๑๑๐๑-๐๑๒๒๘-๑๓-๒ 
ผศ. Ph.D. (Physics), University of 
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