หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา ฟสิกส
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555)

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สารบัญ
หมวด

หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7
หมวดที่ 8

ขอมูลทั่วไป
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของ
หลักสูตร
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และประเมินผล
หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
การพัฒนาคณาจารย
การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ ๖๒๔/๒๕๕๕ เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒ นาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช า
ฟสิกส
ภาคผนวก ข คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ ๑๖๘/๒๕๕๕ เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการประจําหลัก สูต รวิ ทยาศาสตรมหาบัณ ฑิต และ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
ภาคผนวก ค ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
ภาคผนวก ง คํ า สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐมที่ ๑๓๐๔/๒๕๕๕ เรื่ อ ง
แตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
ภาคผนวก จ บั น ทึ ก การประชุ ม วิ พ ากษ ห ลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาฟสิกส

หนา
1
6
9
23
32
34
35
40

1

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา ฟสิกส
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
ภาษาอังกฤษ
: Doctor of Philosophy Program in Physics
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
3. วิชาเอก

:
:
:
:

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟสิกส)
ปร.ด. (ฟสิกส)
Doctor of Philosophy (Physics)
Ph.D. (Physics)

ฟสิกส

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส จะตองทําวิทยานิพนธจํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ป
5.2 ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เอกสารและตําราเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยได
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
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ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
เปนหลักสูตรใหม พ.ศ. 2555
เริ่มใชในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2556 เปนตนไป
สภาวิชาการเห็นชอบการนําเสนอหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2555
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิภายในปการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 นักวิจัย
8.2 อาจารยผูสอนระดับอุดมศึกษา
8.3 นักวิทยาศาสตร
8.4 ที่ปรึกษาดานงานวิจัยของรัฐและเอกชน

9. ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
1

ชื่อ-นามสกุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรพงษ แกวขาว
3-1020-00206-34-8

ตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย

2

อาจารย ดร.ณรงคชัย บุญโญปกรณ
3-1006-01809-20-9

อาจารย

3

อาจารย ดร.พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ
3-1024-00590-74-9

อาจารย

4

อาจารย ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล
3-1015-01789-88-4

อาจารย

5

อาจารย ดร.กีรติ เกิดศิริ
3-7799-00049-17-7

อาจารย

คุณวุฒิการศึกษา
ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศิลปากร
วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศิลปากร
วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปที่สําเร็จการศึกษา
2551
2547
2543
2553
2545
2538
2554
2550
2545
2554
2549
2546
2554
2549
2545
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร
การเป ดหลั กสู ตรปรั ช ญาดุ ษฎี บัณฑิ ต สาขาวิ ช าฟ สิก ส มี ความสอดคลอ งกั บ แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่ไดประมวลไวในวิสัยทัศนที่วา “ประเทศ
มีความมั่นคง เปนธรรมและมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” อันประกอบดวย 3 พันธกิจ ไดแก การ
พัฒนาฐานการผลิตและบริการ การสรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ สังคม
และสรางภูมิคุมกันจากวิกฤตการณ การสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งสมดุลอยางสรางสรรค การสราง
สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการผลิต การคา การลงทุน การพัฒนาคุณภาพคนทั้งความรูคูคุณธรรม
เปนองครวมที่แสดงถึงแนวทางนโยบายในการพัฒนาประเทศในระยะยาว อันเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน
อยางแทจริง
ป จ จุ บั น ความเจริ ญ ก า วหน า ทางด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี เ ป น ไปอย า งรวดเร็ ว
ก อ ให เ กิ ด ทั้ ง การเปลี่ ย นแปลงทางด า นต า งๆ บุ ค คลหรื อ องค ก รต อ งปรั บ ตั ว เพื่ อ รองรั บ ความ
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการเปดเสรีทางดาน
เศรษฐกิจระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียน นําไปสูการแขงขันทั้งระดับภายในและภายนอกประเทศ
การพัฒนาทางดานการศึกษา ความสามารถและเพิ่มขีดศักยภาพในการผลิตบุคลากรภายในประเทศ
ใหมีความรูความสามารถ มีทักษะความชํานาญพรอมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม ตระหนักถึงการมี
สวนรวม จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ทั้งยังสอดคลองกับเปาหมาย
ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ และเปาหมายยุทธศาสตรของกรอบนโยบายป พ.ศ. 2554 ของ
กระทรวงวิ ทยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ที่เน น การสง เสริม และเรง รัดการพัฒ นากํ าลังคนทางดา น
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใหเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ รวมทั้งการสราง
ความตระหนัก และพัฒนาการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหเปนสังคม
ฐานความรูวิทยาศาสตร
ฟ สิ ก ส เ ป น วิ ทยาศาสตร กายภาพที่ มี ความสํ าคั ญ และเปน พื้ น ฐานของวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี ตลอดจนมีความสํา คั ญตอความเจริญ กาวหนาทางดานเศรษฐกิจ และสังคม เนื่องจาก
เกี่ยวของกับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมหลากหลายดาน ซึ่งเปนรากฐานสําคัญของความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู ความสามารถเฉพาะทางดานวิทยาศาสตร
สาขาฟสิกสที่สามารถพัฒนาองคความรูหรือทําการวิจัยในขั้นสูง จึงเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืน ชวยสรางรากฐานใหผูเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาความ
เจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชวยลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศลง
กอใหเกิดความมั่นคงแกประเทศชาติในระยะยาว
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณภายนอก ทําใหมีความจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกใหมี
ศักยภาพ และสามารถปรับเปลี่ยนตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร การผลิตบุคลากร
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วิทยาศาสตร สาขาฟสิกส จึงตองมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที มีความรู ประสบการณและ
ศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพ รวมไปถึงความ
เขาใจในผลกระทบของวิทยาศาสตรเทคโนโลยีตอสังคมและตองปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรมจริยธรรม
(1) พัฒนา/สรางหลักสูตรใหตอบสนองตอความตองการของประเทศดานกําลังคนใน
ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรสาขาฟสิกส และตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลกและใหความสําคัญในเรื่องทักษะการปฏิบัติงานและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี เนนการนํา
ความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอสังคมหรือชุมชน
(2) มี ก ารกํ า หนดตั ว ชี้ วัดด านมาตรฐานและคุ ณภาพการศึ กษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก เพื่อใหเทียบไดกับมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันในระบบ
การค าเสรี รวมทั้ งจั ดใหมีการประเมิน คุณภาพในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยมีก รรมการ
ประกันคุณภาพทําหนาที่กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
(3) มีการเพิ่มหรือปรับรายวิชาใหเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแหงชาติและทันตอการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ
ประเทศ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
พันธกิจสําคัญดานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คือการผลิตและพัฒนาศักยภาพ
ของครูและบุคลากรทางวิ ทยาศาสตร รวมทั้งการศึกษาทางดานงานวิจัย ซึ่งไดดําเนินการมาเปน
ระยะเวลายาวนานและตอเนื่อง
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
ไมมี
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุงผลิตดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาฟสิกสที่มีความรูความสามารถในระดับนานาชาติ ประสานเขา
กับงานวิจัยในระดับสูง เพิ่มพูนวิทยาการ เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
1.2 ความสําคัญ
ป จ จุ บั น มี การพั ฒ นาทางวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว มีเครื่องอํานวยความ
สะดวก และอุปกรณเครื่องมือตางๆ ที่ทันสมัย ซึ่งฟสิกสเปนวิชาพื้นฐานที่มีความสําคัญในการพัฒนา
วิ ทยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี การเรีย นรู และความเขา ใจวิช าฟสิกส จึงเปน สิ่งสําคั ญ ในการพัฒ นา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี องคความรูทางฟสิกสจากงานวิจัยที่เพิ่มขึ้นมากมายกอใหเกิดประโยชน
ตอการพัฒนาประเทศ ทั้งในดานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีทางการแพทย พลั งงาน
ทดแทน และสิ่งแวดลอม เปนตน ดังนั้นเพื่อใหสอดคลองกับความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในปจจุบัน การผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาฟสิกสที่มีความสามารถ มีทักษะในการวิเคราะห
ปญหา สามารถออกแบบงานวิจัยซึ่งใชระเบียบวิธี (Methodology) วิธีการ (Method) และเครื่องมือ
(Tool) ที่เปนมาตรฐานและทันสมัย สามารถแปลความหมาย สรุปและวิเคราะหผล หาแนวทางแกไข
และขอเสนอแนะเพื่อใหไดงานวิจัยที่มีคุณภาพและเปนองคความรูใหม กอใหเกิดการคนพบวิทยาการ
ใหม ความคิดริเริ่มหรือการวิจารณดวยความคิดใหม จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการขับเคลื่อน
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.3.1 เพื่ อ ผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ในสาขาวิ ช าฟ สิ ก ส ที่ มี ค วามรู ใ นศาสตร ร ะดั บ สู ง และมี
คุณธรรม จริยธรรม
1.3.2 มี ความรู ความสามารถในการวิ จัย สาขาฟสิ กสใ นระดั บ นานาชาติ กอ ใหเกิ ดองค
ความรูใหมในศาสตร สามารถนําองคความรูจากการวิจัย ไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนา
ระดับชาติและนานาชาติได

2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง

แผนการพัฒนา
การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน

กลยุทธ
1. ประเมินความตองการจําเปนของหลักสูตร
อยางตอเนื่องสม่ําเสมอทุก 5 ป
2. ประเมินเพื่อพัฒนา กํากับ ติดตามการวิจัย
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยาง
ตอเนื่อง

หลักฐาน/ตัวบงชี้
ผลจากการวิจยั เพื่อประเมินความตองการ
จําเปนของหลักสูตร
ผลการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารยผูสอนและอาจารยผูประสานงาน
รายวิชา
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การพัฒนาทรัพยากรและแหลงการ
เรียนรูเพื่อการเรียนการสอนและ
การเรียนรู

แผนการพัฒนา
การพัฒนามาตรฐานวิทยานิพนธ
และการใหคําปรึกษา

3. ประเมินมาตรฐานหลักสูตร โดยเทียบเคียง
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ตาม
มาตรฐานของ สกอ.
4. ประเมินเพื่อติดตามคุณภาพการปฏิบตั ิ
งานวิจัยและคุณภาพของบัณฑิตเมื่อจบ
การศึกษา เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุง
หลักสูตร
1. จัดหาทรัพยากรเพื่อการเรียนรู ทั้งในรูปของ
สื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสดานการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู และงานวิจัยอื่นที่
เกี่ยวของ
2. จัดหาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจยั สถิติ
วัดและประเมินผล รวมทั้งฐานขอมูล
วิทยานิพนธและงานวิจยั ทั้งในและตางประเทศ
3. พัฒนานักศึกษาทั้งดานวิชาการและการ
ปฏิบัติการ โดยการสงเสริมใหเขารวมประชุม
สัมมนาวิชาการ รวมทั้งการจัดการอบรมพัฒนา
วิทยาการใหมๆ เสริมหลักสูตร

ผลการประเมินมาตรฐานหลักสูตร

กลยุทธ
1. จัดใหมีการสัมมนาการวิจัยเพื่อ พัฒนาการ
เรียนรูและงานวิจยั อื่นที่เกี่ยวของ สัมมนาวิจยั
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และติดตาม
ความกาวหนาการทําวิจยั
2. พัฒนาอาจารยที่ปรึกษาการวิจัย โดยจัดใหมี
การสัมมนาที่ปรึกษาปญหาวิจัย รวมทั้งสงเสริม
ใหอาจารยที่ปรึกษาเขารวมสัมมนาการวิจัย
อยางตอเนื่อง

หลักฐาน/ตัวบงชี้
ผลการประเมินการจัดสัมมนา และผลการ
ติดตามความกาวหนาการทําวิจยั ของ
นักศึกษา

- ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากผูใช
บัณฑิต และผลการประเมินจากบัณฑิต
- ผลการประเมินคุณภาพของงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู
จํานวนตํารา สื่อสิ่งพิมพ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกสดานการวิจยั เพื่อพัฒนาการ
เรียนรูและงานวิจยั อื่นที่เกี่ยวของ
จํานวนโปรแกรมสําเร็จรูป ฐานขอมูล
วิทยานิพนธและงานวิจยั
จํานวนโครงการพัฒนานักศึกษา

บันทึกการติดตามความกาวหนาการให
คําปรึกษาและเปนพี่เลี้ยงการทําวิจยั
โครงการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษาการวิจัย
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาระบบทวิภาค คือปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย
1 ภาคการศึ กษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัป ดาห ทั้งนี้ใหเปน ไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
หากมี ก ารจั ด การศึ ก ษาภาคฤดู ร อ นขึ้ น อยู กั บ การพิ จ ารณาของคณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตร โดยภาคการศึกษาฤดูรอน มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 ชั่วโมง ตอ 1 หนวยกิต
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วันและเวลาในการดําเนินการเรียนการสอนเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เรื่องกําหนดการเรียนการสอน แตละภาคการศึกษา
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 เป น ผู ไ ด รั บ ปริ ญ ญาโท ในสาขาฟ สิ ก ส ฟ สิ ก ส ป ระยุ ก ต เคมี สิ่ ง แวดล อ ม
วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมเคมี หรือสาขาอื่นที่เทียบเทาจากหลักสูตรของสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําหลักสูตร
2.2.2 มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขาและระหวางการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส เนนการปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
และตองทําไดแลวเสร็จในแตละภาคเรียน โดยเริ่มตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ที่เขาศึกษา ดังนั้นนักศึกษาจึง
ตองมีความรูและสามารถเริ่มตนทําการวิจัยไดในภาคเรียนแรกที่เขาศึกษา

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษา เพื่อเปนผูดูแลและใหคําแนะนําปรึกษาทั้งทางดานวิชาการ และ
ชีวิตสวนตัว รวมถึงการเพิ่มพูนความรูและทักษะที่จําเปนในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
นักศึกษา
ปการศึกษา
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ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3

รวม
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะสําเร็จ

2556
5
5
-

2557
5
5
10
-

2558
5
5
5
15
-

2559
5
5
5
15
5

2560
5
5
5
15
5

ปงบประมาณ
2557
2558
400,000
600,000
400,000
600,000

2559
600,000
600,000

2560
600,000
600,000

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2556
200,000
200,000

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)

หมวดเงิน
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ

รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา
2.7 ระบบการศึกษา

2556

ปงบประมาณ
2557
2558
2559

2560

144,000 144,000 144,000 144,000 144,000
240,000 240,000 240,000 240,000 240,000
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
394,000 394,000 394,000 394,000 394,000

2556

ปงบประมาณ
2557
2558
2559

2560

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
424,000 424,000 424,000 424,000 424,000
5
10
15
15
15
84,800 42,400 28,267 28,267 28,267
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แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนหนวยกิตใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช าฟสิกส มุงเนนใหนักศึกษาไดปฏิบัติงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูอยางลึกซึ้ง จึงไดจัดหลักสูตรเพื่อตอบสนองตอผูที่ป ระสงคจะเขาศึกษาตอใน
หลักสูตรแบบ 1.1 ดังนี้
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ตองทําวิทยานิพนธหรือศึกษาและทํา
วิทยานิพนธรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 48 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบบ 1.1
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส แบบ 1.1 เปนหลักสูตรที่เนนการ
วิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ 48 หนวยกิต ซึ่งประกอบดวย
1. หมวดวิชาเฉพาะ
- หนวยกิต
วิชาบังคับเฉพาะสาขา
ไมนับหนวยกิต
2. วิทยานิพนธ
48 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
รายวิชาในหลักสูตร แบบ 1.1
1. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนับหนวยกิต
วิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4017101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
Advanced Research Methodology
4017102 สัมมนาฟสิกส ระดับดุษฎีบัณฑิต 1
Doctoral Seminar in Physics 1
4017103 สัมมนาฟสิกส ระดับดุษฎีบัณฑิต 2
Doctoral Seminar in Physics 2
รหัสวิชา
4017201

2. วิทยานิพนธ 48 หนวยกิต
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ

น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

น(ท-ป-ค)
48 หนวยกิต

11
Dissertation
ขอกําหนดเฉพาะ
1. นั ก ศึ ก ษาอาจจะต อ งมี ก ารปรั บ พื้ น รายวิ ช าตามข อ เสนอแนะของคณะกรรมการประจํ า
หลักสูตร
2. นักศึกษาจะตองมีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษและการใชคอมพิวเตอรตามเกณฑที่
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ผูมีความรูความสามารถต่ํากวาเกณฑที่กําหนดจะตอง
เรียนรายวิชาตอไปนี้โดยไมนับหนวยกิต
รหัสวิชา
1555101

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Students
คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Computer for Graduate Students

4125101

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

การใหรหัสวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาฟสิกส กําหนดรหัสวิชาเปน 7 หลัก ดังนี้
1

2

3

เลขตัวที่ 1-3
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
เลขตัวที่ 6-7
หมายเหตุ

4

5

6

7

บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
บงบอกถึงความยากงายหรือชั้นป
บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา

เลขตัวที่ 1-3 บงบอกถึงหมวดวิชา
401 หมายถึงหมวดวิชาฟสิกส
เลขตัวที่ 4

บงบอกถึงความยากงาย
7 หมายถึงระดับปริญญาเอก

เลขตัวที่ 5

บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้

ลําดับกอนหลัง
ลักษณะเนื้อหาวิชา
ระดับความยากงายหรือชั้นป
หมวดวิชาและหมูวิชา

12
1 หมายถึงกลุมวิชาบังคับ
2 หมายถึงกลุมวิชาวิทยานิพนธ
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการศึกษาแบบ 1.1
หลั กสู ตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส แบบ 1.1 อาจกําหนดใหเรีย น
รายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นไดโดยไมนับหนวยกิต และกําหนดแผนการ
ศึกษา ดังนี้

รหัสวิชา
4017101
4017201

รหัสวิชา
4017102
4017201

รหัสวิชา
4017201

รหัสวิชา
4017103
4017201

ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
วิทยานิพนธ
สอบวัดคุณสมบัติ
รวม

8 หนวยกิต

ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
สัมมนาฟสิกส ระดับดุษฎีบัณฑิต 1
วิทยานิพนธ

น(ท-ป-ค)
ไมนับ
8(0-8-16)

รวม

8 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)
ไมนับ
8(0-8-16)

รวม

น(ท-ป-ค)
8(0-8-16)
8 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
สัมมนาฟสิกส ระดับดุษฎีบัณฑิต 2
วิทยานิพนธ
รวม

น(ท-ป-ค)
ไมนับ
8(0-8-16)
8 หนวยกิต

วิทยานิพนธ
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รหัสวิชา
4017201

รหัสวิชา
4017201

สรุป

วิทยานิพนธ

วิทยานิพนธ

หมวดวิชาเฉพาะ
วิทยานิพนธ
รวมไมนอยกวา

ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
รวม

ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
รวม
48
48

น(ท-ป-ค)
8(0-8-16)
8 หนวยกิต

น(ท-ป-ค)
8(0-8-16)
8 หนวยกิต

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
กลุมวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4017101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
2(2-0-4)
Advanced Research Methodology
ระเบียบวิธีวิจัยทางฟสิกส เทคนิคการออกแบบและวัดผล วิธีทางสถิติในงานวิจัย
วิ ท ยาศาสตร หลั ก การและการใช เ ครื่ อ งมื อ วิ จั ย พื้ น ฐาน การเขี ย นโครงงานวิ จั ย และรายงาน
วิทยาศาสตร คุณธรรมและจริยธรรมการวิจัย การอางอิงงานวิจัย ในระดับนานาชาติ
4017102

สัมมนาฟสิกส ระดับดุษฎีบัณฑิต 1
1(0-2-1)
Doctoral Seminar in Physics 1
การวิเคราะหผลงานวิจัยจากวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่สัมพันธกับหัวขอ
วิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิตที่สนใจ และการนําเสนอ
4017103

สัมมนาฟสิกส ระดับดุษฎีบัณฑิต 2
1(0-2-1)
Doctoral Seminar in Physics 2
การนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา ที่เกี่ยวของกับวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต

14

กลุมวิชาวิทยานิพนธ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4017201 วิทยานิพนธ
48(0-48-96)
Dissertation
การวิจัย พัฒนา เพื่อสรางองคความรูดานฟสิกส ฟสิกสประยุกต ที่นาสนใจหรือที่
เกี่ยวของ ระดับปริญญาเอก ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร ภายใตการควบคุมของอาจารย ที่
ปรึกษา
กลุมวิชาปรับพื้น
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
English for Graduate Students
ทักษะในการฟ ง การพูด การอ า น และการเขี ย นภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสืบคน การอานและสรุปใจความสําคัญของเอกสาร
ทางวิ ช าการจากสิ่ งพิ ม พ และสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ กส เ พื่ อการทํ า วิ จัย การเขี ย นบทคั ดย อ งานวิ จัย และ
บทความวิจัย
4125101

คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Computer for Graduate Students
ทั ก ษะการใช ค อมพิ ว เตอร แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา การใชฐานขอมูลเพื่อการสืบคนและอางอิง ทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
เพื่อประยุกตใชในการทําวิจัย การเขียนบทความวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย

3.2 ชื่อ-สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
1

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจําตัว
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรพงษ แกวขาว
3-1020-00206-34-8

ตําแหนง

ผูชวย
- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ศาสตราจารย - วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

2

อาจารย ดร.ณรงคชัย บุญโญปกรณ
3-1006-01809-20-9

อาจารย

3

อาจารย ดร.พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ
3-1024-00590-74-9

อาจารย

4

อาจารย ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล
3-1015-01789-88-4

อาจารย

5

อาจารย ดร.กีรติ เกิดศิริ
3-7799-00049-17-7

อาจารย

3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจําตัว

คุณวุฒิ และสาขาวิชา

ตําแหนง

-วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยขอนแกน
- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศิลปากร
คุณวุฒิ และสาขาวิชา

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/ปการศึกษา
2556 2557 2558
6
6
6

2559
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/ปการศึกษา
2556 2557 2558

2559

1

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรพงษ แกวขาว
3-1020-00206-34-8

ผูชวย
- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ศาสตราจารย - วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

2

อาจารย ดร.ณรงคชัย บุญโญปกรณ
3-1006-01809-20-9

อาจารย

3

อาจารย ดร.พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ
3-1024-00590-74-9

อาจารย

4

อาจารย ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล
3-1015-01789-88-4

อาจารย

5

อาจารย ดร.กีรติ เกิดศิริ
3-7799-00049-17-7

อาจารย

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจําตัว

ตําแหนง

6

อาจารย ดร.กิติพันธ บุญอินทร
3-3309-00182-63-8

อาจารย

7

อาจารย ดร.ยศกิต เรืองทวีป
3-9598-00113-165

อาจารย

- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยขอนแกน
- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศิลปากร
คุณวุฒิ และสาขาวิชา
- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- วท.ม. (สิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/ปการศึกษา
2556 2557 2558
6
6
6
6

6

6

2559
6
6

8

อาจารย ดร.ณัฐกฤตา จันทิมา
3-3305-01221-61-3

อาจารย

9

อาจารย ดร.วรินทร ศรีปญญา
3-7005-00202-14-0

อาจารย

- วท.บ. (สิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- ปร.ด. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- วท.ม. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศิลปากร

3.2.2 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
1
2
3

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจําตัว
ศาสตราจารย ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ
3-1002-00270-93-5
รองศาสตราจารย ดร.วีระพงศ จิ๋วประดิษฐกุล
3-1018-01002-67-7
รองศาสตราจารย ดร.สมิต อินทรศิริพงษ
3-3017-00133-40-5

ตําแหนง

คุณวุฒิ และสาขาวิชา

ศาสตราจารย - Ph.D. (Physics) Pennsylvania State University
- วท.บ. (ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รอง
- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ศาสตราจารย - วท.ม. (ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รอง
- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ศาสตราจารย - วท.ม. (การสอนฟสิกส) มหาวิทยาลัยเชียงใหม

6

6

6

6

6

6

6

6

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/ปการศึกษา
2556 2557 2558 2559
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3
3
3
3

3

3

3

3

3

3

3

4

อาจารย ดร.ตรีเดชน กิตติอัชวาลย
5-1601-00031-80-3

อาจารย

5

อาจารย ดร.ภาณุวัฒน ซิมะลาวงศ
3-1104-00623-33-5

อาจารย

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจําตัว

ตําแหนง

6

อาจารย ดร.กมล เอี่ยมพนากิจ
3-7301-00126-15-2

อาจารย

7

อาจารย ดร.อรรถพล เชยศุภเกต
3-1101-01186-44-8

อาจารย

8

อาจารย ดร.อารยา มุงชํานาญกิจ
3-7399-00448-54-3

อาจารย

9

อาจารย ดร.จิตรา เกตุแกว
3-7705-00269-60-1

อาจารย

- กศ.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
คุณวุฒิ และสาขาวิชา
- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ภาระการสอนเฉลี่ย
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ลําดับ

อาจารย ดร.นครินทร พัฒนบุญมี
3-2699-00032-53-8

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจําตัว

อาจารย

- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ตําแหนง

คุณวุฒิ และสาขาวิชา
- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปร.ด. (ฟสิกสประยุกต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง
- คอ.ม. (วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง
- คอ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง
- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- กศ.บ.(ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยบูรพา

11

อาจารย ดร.วิเชียร ศิริพรม
3-2409-00139-75-0

อาจารย

12

อาจารย ดร.นิธิโรจน พรสุวรรณเจริญ
3-4799-00086-74-1

อาจารย

13

ดร.มติ หอประทุม
3-2499-00158-07-8

นักวิจัย

14

ดร.อาทร โภไคยพิสิทฐ
3-1104-00695-78-6

นักวิจัย
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3

3

3

ภาระการสอนเฉลี่ย
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3
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. ทักษะการเรียนรู
สงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูดวยตนเองรวมถึงการ
เขารวมในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและ
นานาชาติเพื่อกาวทันความรูและวิทยาการสมัยใหม
ทางดานฟสิกสสาขาตางๆ
2. ทักษะดานงานวิจัยและการเรียนรูดวย
ตนเอง เพื่อสรางผลงานวิจัยที่นําไปใช
ประโยชนทั้งในภาคชุมชนและ
ภาคอุตสาหกรรม

มีการทําวิทยานิพนธในหัวขอที่เกี่ยวของทางฟสิกส
การนําไปประยุกตใชงาน หรือ โจทยงานวิจัยจาก
ทองถิ่นหรือภาคอุตสาหกรรม เพื่อเปนการฝกเทคนิค
และกระบวนการวิจัยที่นําไปใชจริง นําเสนอตัวอยาง
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ (เชน วิชาสัมมนา และ
การนําเสนอความกาวหนาวิทยานิพนธ) เนนการ
เรียนแบบรวมกันวิเคราะหปญหา รวมกันแสวงหา
ความรูดวยตนเอง

3. ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ

มีกิจกรรมกลุมในชั้นเรียนที่สงเสริมใหนักศึกษามี
ภาวะผูนําทางความคิด กลาแสดงออก มีความ
รับผิดชอบ และตรงตอเวลา

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตยสุจริตทั้งตอตนเองและสังคม จัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่มี
ความซับซอนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่น
(2) วิ นิ จ ฉั ย ป ญ หาทางคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม อย า งผู รู ด ว ยความยุ ติ ธ รรมและชั ด เจน
มีหลักฐานและตอบสนองปญหาเหลานั้นตามหลักการ เหตุผลและคานิยมอันดีงาม
(3) ตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ริเริ่มในการยก
ปญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู เพื่อการทบทวนและแกไข
(4) เคารพสิทธิและความเห็นของผูอื่น ใหขอสรุปของปญหาดวยความไวตอความรูสึก
ของผูที่ไดรับผลกระทบ
(5) สงเสริมและสนับสนุนอยางจริงจังในการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
ในสภาพแวดลอมของการทํางานและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
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(1) กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
มีระเบียบวินัย ซื่อสัตยสุจริต มีสัมมาคารวะ
(2) กําหนดกฎระเบียบในการเขาชั้นเรียนและการสงงานที่ไดรับมอบหมายใหตรงตอ
เวลา และแตงกายอยางเหมาะสม
(3) สอนและให กรณีศึกษาเพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึงจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ ไมทุจริตในการสอบ ไมลอกเลียนแบบหรือละเมิดสิทธิในขอมูลหรือสวนหนึ่งในผลงานของ
ผูอื่น สงเสริมใหมีความซื่อสัตยสุจริตทั้งตอตนเองและสังคม จัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่มี
ความซับซอนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่น
(4) มอบหมายงานใหคนควา เขียนรายงาน นําเสนอผลงานหนาหองเรียนและอภิปราย
โดยตระหนักถึงจรรยาบรรณทางวิชาการและเคารพสิทธิตลอดจนความเห็นของผูอื่น
(5) จัดกิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม และจารีตประเพณีที่ดีงาม เพื่อใหนักศึกษาไดมี
สวนรวมในการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การมอบหมายงานใหนักศึกษานําความรูไปใชใหเกิด
ประโยชนตอสาธารณชน เพื่อพัฒนาความมีจิตสาธารณะ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
(1) ประเมินจากความซื่อสัตยสุจริตในการสอบ การวิจัยและการทํางานที่มอบหมาย
(2) ประเมินจากการตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียนของนักศึกษา การสงงานที่มอบหมาย
ตามกําหนดเวลา การเขารวมกิจกรรม และประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
(3) ประเมินจากการนําเสนอของนักศึกษาที่ตองมีการอางอิงอยางถูกตอง ไมละเมิดสิทธิ
หรือผลงานของผูอื่น
(4) ประเมินการเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่นจากการถามตอบปญหาระหวาง
การอภิปรายในชั้นเรียนหรือการสัมมนา ตลอดจนการพิจารณาอภิปรายในประเด็นที่เปนปญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
(5) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรซึ่งแสดงถึงการมีสวนรวมและการสงเสริมการปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
(1) มี ค วามรู ค วามเข า ใจในเนื้ อ หาสาระสํ า คั ญ ของสาขาวิ ช าฟ สิ ก ส แ ละสาขาวิ ช าที่
เกี่ยวของอยางถองแท ตลอดจนหลักการสําคัญและทฤษฎีที่สําคัญ
(2) สามารถนําหลักการและทฤษฎีที่สําคัญมาประยุกตใช เพื่อศึกษาคนควาทางวิชาการ
และปฏิบัติในวิชาชีพ มีความเขาใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพอยางลึกซึ้งในวิชาหรือ
กลุมวิชาเฉพาะ
(3) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานฟสิกสและการประยุกต มีความเขาใจ
ในวิธีการพัฒนาความรูใหมๆและการประยุกต ตลอดถึงผลกระทบของงานวิจัยในปจจุบันที่มีตอองค
ความรูในสาขาวิชาและตอการปฏิบัติในวิชาชีพ
(4) ตระหนักในระเบียบขอบังคับที่ใชอยูในสภาพแวดลอมระดับชาติและนานาชาติที่อาจ
มีผลกระทบตอสาขาวิชาฟสิกสรวมถึงเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
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(1) ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเนนหลักการทางทฤษฎี การประยุกต
และทางปฏิบัติการ ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของแตละรายวิชา
(2) จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง เชน การศึกษาดูงานหรือเชิญวิทยากรหรือ
ผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหความรูที่เปนปจจุบัน และลึกซึ้งในวิชาชีพ
(3) มอบหมายงานใหมีการคนควาติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองค
ความรูใหม และใหศึกษาถึงระเบียบขอบังคับที่ใชอยูในสภาพแวดลอมระดับชาติและนานาชาติที่อาจมี
ผลกระทบตอสาขาวิชาฟสิกสรวมถึงเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ
(1) การสอบเนื้อหาเฉพาะทาง
(2) รายงาน การนําเสนอ หรือการอภิปราย การสัมมนา
(3) ประเมิน จากทั กษะในการนําความรูมาใชในการแกปญ หาระหวางทํางานวิ จัย
ประเมินจากผลงานที่นําเสนอในการประชุมวิชาการหรือไดรับการตีพิมพ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) สามารถคิดวิเคราะหอยางมีระบบ ใชความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการ
จัดการบริบทใหมที่ไมคาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสรางสรรคเพื่อ
ตอบสนองประเด็นหรือปญหา สามารถใชดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณที่ไมมีขอมูล
(2) นําความรูทางดานฟสิกสไปประยุกตกับสถานการณตางๆ ไดอยางถูกตอง เหมาะสม
สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยคนควาทางวิชาการไดดวยตนเอง
โดยใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัย
(3) มีความใฝรู สามารถวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตางๆ ผลงาน
ตีพิมพทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพ พัฒนาความคิดใหมๆ โดยบูรณาการใหเขากับองคความรู
เดิ มหรื อเสนอเป น ความรู ใหม ที่ทาทาย สามารถใชเทคนิคทั่ว ไปหรือเฉพาะทางใน การวิเคราะห
ประเด็นหรือปญหาที่ซับซอนไดอยางสรางสรรค
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) การอภิปรายกลุมเพื่อพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห สังเคราะหและแกปญหา
(2) การทํ า รายงาน กรณี ศึ ก ษาที่ ใ ห นั ก ศึ ก ษาฝ ก ใช ค วามรู ม าแก ป ญ หาต า งๆอย า ง
สรางสรรค
(3) การสัมมนาทางวิชาการ
(4) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง การฝกแกไขปญหาในการทําวิจัย
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานที่ไดรับมอบหมายและการปฏิบัติของนักศึกษา
เชน รายงาน และการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือการสัมภาษณ
(2) ประเมิ นจากการสัมมนาวิช าการ การตอบคําถามปากเปลาจากการนําเสนอโดย
พิจารณาจากการแกไขปญหาเฉพาะหนา
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แกปญหา

(3) ประเมินจากการสอบ โดยใชขอสอบที่มีการวัดการคิดวิเคราะห สังเคราะหในการ

(4) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัย และวิทยานิพนธ
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผูนําโดยสามารถทํางานรวมกับผูอื่นในฐานะผูนําและสมาชิกที่ดี แสดงออกถึง
ทักษะการเป นผู นํา ไดอยา งเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณเพื่อเพิ่มพูน ประสิทธิภ าพในการ
ทํางานของกลุม
(2) มีความรับผิดชอบ สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานดวยตนเอง สามารถประเมิน
ตนเองได รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได
(3) สามารถแกไขปญหาที่มีความซับซอนหรือยุงยากระดับสูงทางวิชาชีพไดดวยตนเอง
และสามารถปรับตัวเพื่อทํางานรวมกับผูอื่น ใหความรวมมืออยางเต็มที่ในการจัดการขอโตแยงหรือ
ปญหาตางๆ อยางเหมาะสม
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ
ความรับผิดชอบ
จัดการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานรวมกัน การทํางานที่ตองประสานงาน
กับผูอื่นขามหลักสูตร หรือการคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ โดย
มีความคาดหวั งในผลการเรี ย นรูดา นทักษะความสัมพัน ธร ะหวางบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
(2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายและมีวุฒิภาวะในการเปนผูนํา
(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
(4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและบุคคลทั่วไป
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมการทํางาน และการแสดงออกของนักศึกษาในทํารายงาน
กลุม ผลงานกลุม การนําเสนอ ความสมบูรณของงาน และความสัมพันธภายในกลุมทํางาน การให
ความรวมมือในการทํางาน
(2) ประเมิ น จากความรูสึกของนักศึกษาที่ทํ างานรว มกัน โดยใชแบบสอบถามความ
คิดเห็นดานความรับผิดชอบและการใหความรวมมือในการทํางานเปนกลุม
(3) ประเมินจากพฤติกรรมในการศึกษาดูงาน การเขารวมประชุมสัมมนาวิชาการ ในดาน
การปรับตัวและการมีสวนรวมในการแกไขปญหา
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตร สถิติ เพื่อการวิเคราะหประมวลผลการ
แกปญหา การนําเสนอขอมูลและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
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(2) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใชรูปแบบ
การสื่อสารไดอยางเหมาะสมทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป
(3) มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการคนควาไดอยางเหมาะสมและจําเปนทั้งใน
วงการวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการหรือไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพ
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่สําคัญ
2.5.2 กลยุ ทธ ก ารสอนที่ใ ชพั ฒ นาการเรี ยนรูด า นทั กษะการวิ เ คราะหเ ชิ งตั วเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มอบหมายงานใหคนควา เขียนรายงานหรือนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน การสัมมนา
โดยใหนักศึกษาใชขอมูล ทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อการวิเคราะหประมวลผลการแกปญหาและ
นําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม
(2) สนับสนุนใหนักศึกษานําเสนอผลงานวิจัย ในที่ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
(3) กําหนดใหงานที่มอบหมาย เชน การเขียนรายงานสัมมนา ตองมีการศึกษาคนควา
ขอมูลอางอิงถึงวารสารทางวิชาการในระดับนานาชาติ
(4) เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายรูปแบบ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากการบาน รายงาน รายงานปฏิบัติการหรือผลงานวิจัย
(2) ประเมิน จากการนําเสนอ ผลงานวิจัย การสอบวิทยานิพนธ หรือสิ่งตีพิมพทาง
วิชาการ
(3) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของอยางมีหลักการและเหตุผลในการเลือกใช
(4) ประเมินจากความสามารถในการถายทอดความรูและสื่อสารใหบุคคลอื่นเขาใจได
อยางมีประสิทธิภาพ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
- คุณธรรมจริยธรรม
(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และ ซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
ตางๆ ขององคกรและสังคม
(3) มี ภ าวะความเป น ผูนํ า และผูต าม สามารถทํ างานเป น หมูค ณะ สามารถแก ไขข อ
ขัดแยงตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
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(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร ตอบุคคล องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมี
ความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิทยาศาสตรใน
แตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
- ความรู
(1) มี ค วามรู และความเข าใจทางคณิ ตศาสตรพื้ น ฐานวิท ยาศาสตร พื้น ฐาน เพื่ อการ
ประยุกตใชกับงาน ทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ
(2) มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใช
เครื่องมือที่เหมาะสม สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกตแกไขปญหาใน
งานจริงได
- ทักษะทางปญญา
(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไดอยางมี
ระบบ รวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม
สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต และทันตอ
การเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
- ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ/หรือ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในวิชาที่ศึกษามาสื่อสารตอสังคมไดใน
ประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณ
ตางๆ ในกลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง
(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุ คคลและงานกลุ ม สามารถปรั บ ตัว และทํ างานรว มกั บ ผูอื่น ทั้งในฐานะผูนําและผูต ามได อยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน
- ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
(2) มี ทั ก ษะในการวิ เ คราะห ข อ มู ล สารสนเทศทางคณิ ต ศาสตร ห รื อ การแสดงสถิ ติ
ประยุกต ตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม
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และมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช
สัญลักษณ
(5) สามารถใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่
เกี่ยวของได

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
5. ทักษะการวิเคราะห
4. ทักษะความสัมพันธ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรม
3. ทักษะทาง
2. ความรู
ระหวางบุคคล และ
และการใชเทคโนโลยี
จริยธรรม
ปญญา
รายวิชา
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
          

  




 

4017101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
4017102 สัมมนาฟสิกส ระดับดุษฎีบัณฑิต 1                      
4017103 สัมมนาฟสิกส ระดับดุษฎีบัณฑิต 2                      
          

  




 

4017201 วิทยานิพนธ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การประเมิ น ผลการศึ ก ษาและการสํ า เร็ จ การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
(1) กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษา เปนสวนหนึ่งของระบบ
ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัย และนําไป
ดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได
(2) การทวนสอบในระดับรายวิชาวัดโดยใชคะแนนสอบของนักศึกษา และความเหมาะสม
ของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอนและมีการประเมินขอสอบ โดยมีอาจารยประจําหลักสูตรดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิชาฟสิกส เปนผูพิจารณา
(3) การประเมิน ผลวิทยานิพนธ โดยคณะกรรมการสอบที่ไดรับ การแตงตั้งตามระเบีย บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ)
(4) การทวนสอบในระดับหลักสูตร ทําโดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกป และจาก
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกทุกๆ 4 ป
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของดุษฎีบัณฑิตอยางตอเนื่อง และนําผลการทวนสอบที่
ไดมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรีย นการสอนและหลักสูตร ซึ่งจะดําเนินการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูดังตอไปนี้
(1) ภาวะการไดงานทําของดุษฎีบัณฑิต ประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา
ในดานของ ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรูความสามารถ ความมั่นใจของดุษฎีบัณฑิต
ในการประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผูประกอบการที่ใชดุษฎีบัณฑิต โดยการขอเขาสัมภาษณหรือการ
สงแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา และเขาทํางานในสถาน
ประกอบการ
(3) การประเมินจากดุษฎีบัณฑิตที่ประกอบอาชีพในแงของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
(4) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารยพิเศษ ตอ
ความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการ
พัฒนาองคความรูของนักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

29
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส จะสําเร็จการศึกษาได ตองมีคุณสมบัติ
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
ดังตอไปนี้
(1) เปนผูมีความประพฤติดี
(2) มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 1 ปการศึกษา
(3) สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร
(4) สอบผานภาษาตางประเทศตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(5) สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
(6) สอบผานวิทยานิพนธ
แบบ 1.1 เปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปาก
เปล า ขั้ น สุ ดท า ยโดยคณะกรรมการซึ่ง จะตองประกอบดว ยผูทรงคุณวุฒิจ ากภายในและภายนอก
สถาบันและผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวน
หนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอก
มารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
จัดปฐมนิเทศสําหรับอาจารยที่เขาใหม เกี่ยวกับนโยบายและเปาหมายของมหาวิทยาลัย คณะ
และหลักสูตรที่สอน บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ รวมถึงแนวทางการพัฒนาเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ
การวิจัยอยางตอเนื่อง สนับสนุนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น การฝกอบรม การเขารวม
ประชุมทางวิชาการ การนําเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
2.2.1 สงเสริมและสนับสนุนการใหมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาความรู และการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
2.2.2 สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยสรางองคความรูใหม และเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนและเพิ่มความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร: ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร
โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส มีการบริหารหลักสูตรในรูป
คณะกรรมการบริ ห ารหลั กสูตร โดยกําหนดระบบกลไกการบริห ารหลักสูตร เพื่อเปนการประกั น
คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ทั้งนี้มีการกําหนดตัวบงชี้หลัก
และเปาหมายการดําเนินงาน ดังนี้
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม เพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดําเนินการของหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ
(3) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดป
การศึกษา
(5) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3
อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(6) มีการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือประเมินผลการเรียนรู
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มอค.7 ปที่แลว
(7) อาจารยใหมทุกคน (ถามี) ไดรับการปฐมนิเทศหรือแนะนําดานการเรียนการสอน
(8) อาจารยทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง
(9) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทายตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
(10) ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาต อ คุ ณ ภาพของนั ก ศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จ
การศึกษาเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
การบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส งบประมาณเกี่ยวกับบุคลากรและ
งบลงทุนขอรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย สวนหมวดคาใชสอยและเงินอุดหนุนจะขอรับจัดสรรจาก
เงินรายไดของมหาวิทยาลัยซึ่งเปนรายรับจากคาหนวยกิตของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
2.2.1 อาคารสถานที่
การจัดการเรียนการสอนใชพื้นที่ใชสอยอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประกอบดวย
(1) อาคารสํานักงาน
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อาคารศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต
(2) วัสดุอุปกรณการสอน
สํานักงานบัณฑิตศึกษา และฝายโสตทัศนศึกษา ของมหาวิทยาลัย มีอุปกรณการ
สอนครบถวน ประกอบดวย
1) เครื่องถายทอดสัญญาณภาพ
2) เครื่องฉายภาพทึบแสง
3) คอมพิวเตอรพรอมอินเทอรเน็ต
4) เครื่องบันทึกและฉายวีดิทัศน
5) โทรทัศนสี
6) เทปบันทึกเสียง
2.2.2 ทรัพยากรเพื่อการคนควาและแหลงการเรียนรู
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผาน
ฐานขอมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลางที่มีหนังสือดานการบริหารจัดการและดานอื่นๆ รวมถึงฐานขอมูลที่
จะใหสืบคน สวนระดับคณะก็มีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง และไดจัดใหมีสื่ออิเล็กทรอนิคสที่ใชสําหรับการสืบคน ดังนี้
1. สืบ คนจากเว็บ ไซตของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิ ทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม สามารถสืบคนวารสาร (Journal) ไดทั่วโลก
2. eBook CRC Net Base
3. eBook จากระบบ OCLC Netlibrary
4. ฐานขอมูลวิทยานิพนธ Thai LIS Digital Collection
5. ฐานขอมูลกฤตภาคออนไลน ศูนยขอมูลมติชน
6. ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 6 ฐาน
6.1 ฐานขอมูล ACM Digital Library (Association for Computer Machinery)
เขาใชที่ http://portal.acm.org
6.2 ฐานขอมูล H.W. Wilson (Full Text)
เขาใชที่ http://vnweb.hwwilsonweb.com
6.3 ฐานขอมูล Springer Link
เขาใชที่ http://www.springerlink.com
6.4 ฐานขอมูล ISI Web of Science
เขาใชที่ http://portal15.isiknowledge.com
6.5 ฐานขอมูล Ebsco
เขาใชที่ http://web.ebscohost.com
6.6 ฐานขอมูล ProQuest Digital Dissertations
เขาใชที่ http://proquest.umi.com/login/ipauto
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
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ประสานงานกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานบัณฑิตศึกษา และสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ ตํารา นิตยสารและสื่อสิ่งพิมพที่เกี่ยวของ
เพิ่มเติม เพื่อบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน โดยการ
ประสาน การจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละรายวิชาและอาจารยพิเศษจะมีสวนรวมในการ
เสนอแนะรายชื่อ หนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จําเปน อาทิ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร
เครื่องถายทอดภาพ 3 มิติ เปนตน
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
คัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหมจะตองมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปในสาขาวิชาฟสิกส หรือสาขาที่เกี่ยวของ
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ตร อาจารยผู รับ ผิ ดชอบหลั กสูต ร อาจารยที่ ป รึ กษา และ
อาจารยผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอนประเมินผลและใหความ
เห็ น ชอบการประเมิ น ผลทุ ก รายวิ ช า เก็ บ รวบรวมข อ มู ล เพื่ อ เตรี ย มไว สํ า หรั บ การปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยอาจารยพิเศษ พ.ศ. 2553

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
เป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐมว า ด ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คลพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ตรจั ด ให มี ก ารแต ง ตั้ ง อาจารย ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าการให แ ก
นักศึกษาทุ กคน โดยนั กศึ กษาที่มีปญ หาในการเรีย นหรือการทําวิจัยสามารถปรึกษากับ อาจารยที่
ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยที่ปรึกษาเชิงวิชาการทุกคนจะตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาทาง
วิชาการใหแกนักศึกษา และมีการกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษาที่ชัดเจนเพื่อใหนักศึกษาเขาปรึกษาได
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคํารอง
ขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได
ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบขั้นตอนของทางมหาวิทยาลัย
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6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดมีการวิเคราะหสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
รวมทั้งสํารวจขอมูลเกี่ยวกับความตองการกําลังคน ประกอบการพัฒนาหลักสูตร สํารวจความตองการ
ศึกษาตอเพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร และนอกจากนี้จะมีการวิจัยประเมินติดตามคุณภาพ
ดุษฎีบัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตรเพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ และ/หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการ
เปดสอน ในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา
5. จัดทํารายงานการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 (ถามี) อยางนอย รอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
ประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

1

2

มอค.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหมทุกคน (ถามี) ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ  
เรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ  
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
 
10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไมนอยกวา
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนนั้นพิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอวามีความ
เขาใจหรือไม โดยอาจประเมินดวยวิธีการหลากหลายทั้งการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวม
ขอมูลจากที่กลาวขางตนแลวก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หาก
วิธีการที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนการทดสอบกลางภาค
การศึกษาและปลายภาคการศึกษาจะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมในเนื้อหาที่ไดสอนไป
หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการ
สอน การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา
และการใชสื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ดําเนินการโดยบุคคล 3 ฝาย ดังนี้
2.1 โดยนักศึกษา ไดแก ประเมินพัฒนาการของนักศึกษา ประเมินความพึงพอใจตอ
หลักสูตร ผลงานของนักศึกษาที่สามารถวัดเปนรูปธรรมได อาทิ จํานวนกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อ
ชุมชนและทองถิ่น เปนตน
2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผูประเมินภายนอก โดยประเมินความเห็นและ
ขอเสนอแนะจากอาจารยพิเศษและผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของดุษฎีบัณฑิต
ที่สําเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู องคความรู และการปรับปรุงหลักสูตร ใหมีความ
เหมาะสมกับสถานการณทางการศึกษา
2.3 โดยผูบริหารสถานศึกษา และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ ไดแก ความพึงพอใจของ
หั ว หน า หน ว ยงานที่ มี ต อ ความรู ความสามารถ ทั ก ษะทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ตลอดจน
คุณธรรมจริยธรรมของดุษฎีบัณฑิต

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7
โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน
ที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้
เกณฑการประเมิน

37
คะแนน 1
มีการดําเนินการครบทั้ง 5 ขอ
ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

คะแนน 2
มีการดําเนินการครบ 10 ขอ
ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุง
ดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพ การศึกษาเปนระยะๆ อยางนอยทุกๆ 3 ป และมีการประเมินเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
จากการรวบรวมขอมูล จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแตละ
รายวิชากรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ไดทันทีซึ่งก็จะ
เปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา สําหรับการปรับปรุง
หลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทําทุก 5 ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชบัณฑิต

ภาคผนวก ก
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ ๖๒๔/๒๕๕๕
เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาฟสิกส

ภาคผนวก ข
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ ๑๖๘/๒๕๕๕
เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส

ภาคผนวก ค
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕

ภาคผนวก ง
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ ๑๓๐๔/๒๕๕๕
เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)

ภาคผนวก จ
บันทึกการประชุมวิพากษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส

บันทึกการประชุมวิพากษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
วันที่ 25 มิถุนายน 2555
ณ หอง SC108 อาคารศูนยวิทยาศาสตรฯ
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
รายชื่อผูเขารวมประชุม
1. ศาสตราจารย ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ
2. รองศาสตราจารย ดร.สุรสิงห ไชยคุณ
3. รองศาสตราจารย ดร.พงษแกว อุดมสุมทรหิรัญ
4. อาจารยศุภรัตน ทัศนเจริญ
5. อาจารย ดร.จักรพงษ แกวขาว
6. อาจารย ดร.ณรงคชัย บุญโญปกรณ
7. อาจารย ดร.พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ
8. อาจารย ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล
9. อาจารย ดร.กีรติ เกิดศิริ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยบูรพา

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

อาจารยโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร
อาจารยโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร
อาจารยโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร
อาจารยโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร
อาจารยโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร
อาจารยโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหทราบ
อาจารยศุภรัตน ทัศนเจริญ ประธานในที่ประชุมแนะนําผูรวมวิพากษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาฟสิกส ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ และอาจารยประจํา ดังมีรายชื่อตอไปนี้
1. ศาสตราจารย ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
2. รองศาสตราจารย ดร.สุรสิงห ไชยคุณ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยบูรพา
3. รองศาสตราจารย ดร.พงษแกว อุดมสุมทรหิรัญ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
4. อาจารยศุภรัตน ทัศนเจริญ
อาจารยโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร
5. อาจารย ดร.จักรพงษ แกวขาว
อาจารยโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร
6. อาจารย ดร.ณรงคชัย บุญโญปกรณ
อาจารยโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร
7. อาจารย ดร.พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ
อาจารยโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร
8. อาจารย ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล
อาจารยโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร
9. อาจารย ดร.กีรติ เกิดศิริ
อาจารยโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ประธานในที่ ป ระชุ มนํ า เสนอหลักสู ตรปรัช ญาดุ ษฎีบัณฑิต สาขาวิช าฟสิ กส ตอที่ป ระชุม เพื่อขอ
ขอเสนอแนะ โดยในที่ประชุมมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ดังนี้
1. ปรัชญาและวัตถุประสงค

รองศาสตราจารย ดร.พงษแกว อุดมสมุทรหิรัญ ใหขอเสนอแนะวา ควรปรับ แกป รัช ญาของ
หลักสูตรใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
ในที่ประชุมเสนอใหใชปรัชญาวา “ฟสิกสเปนสาขาวิชาพื้นฐานที่สําคัญของการพัฒนาองคความรู
และสรางองคความรูใหมทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆ ซึ่งจะเกิดประโยชนตอการพึ่งพา
ตนเองและเพิ่มสมรรถนะการแขงขันดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ ปจจุบันวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไดพัฒนาขึ้นเปนอันมาก ประกอบกับประเทศไทยยังขาดแคลนองคความรู นักวิจัยและบุคลากรที่
เชี่ยวชาญในสาขาฟสิกสอยูอีกมาก โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตระหนักถึง
หนาที่และความรับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาฟสิกส ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อให
เหมาะสมกับความเจริญและการพัฒนากําลังคนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และใหสอดคลองกับผล
ของการวิจัยสถาบันที่โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรไดจัดทําขึ้น จึงมุงเนนผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู
ความสามารถดานงานวิจัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระดับสากล”
มติที่ประชุม เห็นชอบ
2. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ผูทรงคุณวุฒิ ใหขอเสนอแนะในการปรับแกคุณสมบัติของผูเขาศึกษา ซึ่งมีดังนี้
1. เปนผูไดรับปริญญาโท ในสาขาฟสิกส ฟสิกสประยุกต เคมี สิ่งแวดลอม วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมเคมี หรือสาขาอื่นที่เทียบเทา ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร
2. คุณสมบัติอื่นๆ ใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
มติที่ประชุม เห็นชอบ
3. โครงสรางหลักสูตร
ประธานในที่ประชุมเสนอใหแกไขคําผิด “โครงสรางหลักสูตรแบบ ก.1” แกไขเปน “โครงสราง
หลักสูตรแบบ 1.1”
มติที่ประชุม เห็นชอบ
4. แผนการศึกษา
ศาสตราจารย ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ ใหขอเสนอแนะวา ควรจัดใหนักศึกษาสอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination) ในปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ศาสตราจารย ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ ใหขอเสนอแนะวา ควรปรับยายรายวิชาสัมมนาฟสิกส 2
(Seminar in Physics 2) จากปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 เปนปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
มติที่ประชุม เห็นชอบ
5. อาจารยประจํา

ประธานในที่ประชุมเสนอใหเพิ่มเติมอาจารยประจําในรางหลักสูตร จํานวน 3 ทาน ดังรายชื่อ

ตอไปนี้
1. นายกิติพันธ บุญอินทร
2. นายยศกิต เรืองทวีป
3. นางสาวณัฐกฤตา จันทิมา

ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2555
ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2555
ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2555

มติที่ประชุม เห็นชอบ
6. อาจารยพิเศษ
ประธานในที่ประชุมเสนอใหเพิ่มเติมอาจารยพิเศษในหลักสูตร จํานวน 1 ทาน ดังนี้
1. ดร.วรินทร ศรีปญญา
ปร.ด. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2555
มติที่ประชุม เห็นชอบ
7. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ผูทรงคุณวุฒิ ใหขอเสนอแนะในเกณฑการสําเร็จการศึกษา ดังนี้
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