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หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร   
 ภาษาไทย  :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 
 ภาษาอังกฤษ :  Doctor of Philosophy Program in Physics 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟสิกส) 
  ชื่อยอ :  ปร.ด. (ฟสิกส) 
 ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :  Doctor of Philosophy (Physics) 
  ชื่อยอ :  Ph.D. (Physics) 
 

3. วิชาเอก ฟสิกส       
 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส จะตองทําวิทยานิพนธจํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ป 
 5.2 ภาษาท่ีใช  
 จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 เอกสารและตําราเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 5.3 การรับเขาศึกษา 
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยได 
 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง  
 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
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 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร  
 เปนหลักสูตรใหม พ.ศ. 2555 
 เริ่มใชในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2556 เปนตนไป 
 สภาวิชาการเห็นชอบการนําเสนอหลักสูตร ในการประชุม 
 ครั้งท่ี     11/2555    เม่ือวันท่ี       12 ต.ค. 2555      
 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 
 ครั้งท่ี     13/2555    เม่ือวันท่ี       1 ธ.ค. 2555      
 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  
 หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิภายในปการศึกษา 2557 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา  
 8.1 นักวิจัย 
 8.2 อาจารยผูสอนระดับอุดมศึกษา 
 8.3 นักวิทยาศาสตร 
 8.4 ท่ีปรึกษาดานงานวิจัยของรัฐและเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

9. ช่ือ-นามสกุล เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา ปที่สําเร็จการศึกษา 

1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จกัรพงษ  แกวขาว 
3-1020-00206-34-8 

ผูชวยศาสตราจารย 
 

ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี 
วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี 
วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2551 
2547 
2543 

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

อาจารย ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยมหิดล 
วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยมหิดล 
วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2553 
2545 
2538 

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

อาจารย ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี 
วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี 
วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี 

2554 
2550 
2545 

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

อาจารย ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี 
วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2554 
2549 
2546 

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

อาจารย ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี 
วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2554 
2549 
2545 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนในการวางแผนหลักสูตร 
 การเปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ท่ีไดประมวลไวในวิสัยทัศนท่ีวา “ประเทศ
มีความม่ันคง เปนธรรมและมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” อันประกอบดวย 3 พันธกิจ ไดแก การ
พัฒนาฐานการผลิตและบริการ การสรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสรางภูมิคุมกันจากวิกฤตการณ การสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งสมดุลอยางสรางสรรค การสราง
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการผลิต การคา การลงทุน การพัฒนาคุณภาพคนท้ังความรูคูคุณธรรม 
เปนองครวมท่ีแสดงถึงแนวทางนโยบายในการพัฒนาประเทศในระยะยาว อันเปนการพัฒนาท่ียั่งยืน
อยางแทจริง   
 ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว 
กอใหเกิดท้ังการเปลี่ยนแปลงทางดานตางๆ บุคคลหรือองคกรตองปรับตัวเพ่ือรองรับความ
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคม  ตลอดจนการเปดเสรีทางดาน
เศรษฐกิจระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียน นําไปสูการแขงขันท้ังระดับภายในและภายนอกประเทศ 
การพัฒนาทางดานการศึกษา ความสามารถและเพ่ิมขีดศักยภาพในการผลิตบุคลากรภายในประเทศ
ใหมีความรูความสามารถ มีทักษะความชํานาญพรอมท้ังมีคุณธรรมและจริยธรรม ตระหนักถึงการมี
สวนรวม จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ท้ังยังสอดคลองกับเปาหมาย
ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ และเปาหมายยุทธศาสตรของกรอบนโยบายป พ.ศ. 2554 ของ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีเนนการสงเสริมและเรงรัดการพัฒนากําลังคนทางดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใหเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ รวมท้ังการสราง
ความตระหนัก และพัฒนาการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหเปนสังคม
ฐานความรูวิทยาศาสตร  
 ฟสิกสเปนวิทยาศาสตรกายภาพท่ีมีความสําคัญ และเปนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ตลอดจนมีความสําคัญตอความเจริญกาวหนาทางดานเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจาก
เก่ียวของกับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมหลากหลายดาน ซ่ึงเปนรากฐานสําคัญของความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นการผลิตบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถเฉพาะทางดานวิทยาศาสตร
สาขาฟสิกสท่ีสามารถพัฒนาองคความรูหรือทําการวิจัยในข้ันสูง จึงเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืน ชวยสรางรากฐานใหผูเรียนสามารถพ่ึงพาตนเองได เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาความ
เจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชวยลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีจากตางประเทศลง 
กอใหเกิดความม่ันคงแกประเทศชาติในระยะยาว 
 
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 ผลกระทบจากสถานการณภายนอก ทําใหมีความจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกใหมี
ศักยภาพ และสามารถปรับเปลี่ยนตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร การผลิตบุคลากร
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วิทยาศาสตร สาขาฟสิกส จึงตองมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานไดทันที มีความรู ประสบการณและ
ศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานท้ังทางดานวิชาการและวิชาชีพ รวมไปถึงความ
เขาใจในผลกระทบของวิทยาศาสตรเทคโนโลยีตอสังคมและตองปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรมจริยธรรม  
 (1) พัฒนา/สรางหลักสูตรใหตอบสนองตอความตองการของประเทศดานกําลังคนใน
ภาคอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตรสาขาฟสิกส และตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลกและใหความสําคัญในเรื่องทักษะการปฏิบัติงานและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี เนนการนํา
ความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอสังคมหรือชุมชน  
 (2) มีการกําหนดตัวชี้วัดดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก เพ่ือใหเทียบไดกับมาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันในระบบ
การคาเสรี รวมท้ังจัดใหมีการประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยมีกรรมการ
ประกันคุณภาพทําหนาท่ีกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน 
 (3) มีการเพ่ิมหรือปรับรายวิชาใหเหมาะสมอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแหงชาติและทันตอการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ
ประเทศ 
 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  
 พันธกิจสําคัญดานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คือการผลิตและพัฒนาศักยภาพ
ของครูและบุคลากรทางวิทยาศาสตร  รวมท้ังการศึกษาทางดานงานวิจัย ซ่ึงไดดําเนินการมาเปน
ระยะเวลายาวนานและตอเนื่อง 
 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  
 ไมมี 
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หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
  1.1 ปรัชญา  
 มุงผลิตดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาฟสิกสท่ีมีความรูความสามารถในระดับนานาชาติ ประสานเขา
กับงานวิจัยในระดับสูง เพ่ิมพูนวิทยาการ เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 
 1.2 ความสําคัญ 
 ปจจุบันมีการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว มีเครื่องอํานวยความ
สะดวก และอุปกรณเครื่องมือตางๆ ท่ีทันสมัย ซ่ึงฟสิกสเปนวิชาพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญในการพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การเรียนรูและความเขาใจวิชาฟสิกสจึงเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี องคความรูทางฟสิกสจากงานวิจัยท่ีเพ่ิมข้ึนมากมายกอใหเกิดประโยชน
ตอการพัฒนาประเทศ ท้ังในดานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีทางการแพทย พลังงาน
ทดแทน และสิ่งแวดลอม เปนตน ดังนั้นเพ่ือใหสอดคลองกับความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในปจจุบัน การผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาฟสิกสท่ีมีความสามารถ มีทักษะในการวิเคราะห
ปญหา สามารถออกแบบงานวิจัยซ่ึงใชระเบียบวิธี (Methodology) วิธีการ (Method) และเครื่องมือ 
(Tool) ท่ีเปนมาตรฐานและทันสมัย สามารถแปลความหมาย สรุปและวิเคราะหผล หาแนวทางแกไข
และขอเสนอแนะเพ่ือใหไดงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและเปนองคความรูใหม กอใหเกิดการคนพบวิทยาการ
ใหม ความคิดริเริ่มหรือการวิจารณดวยความคิดใหม จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการขับเคลื่อน
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ  
 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร  
 1.3.1 เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิต ในสาขาวิชาฟสิกส ท่ีมีความรูในศาสตรระดับสูง และมี
คุณธรรม จริยธรรม  
 1.3.2 มีความรูความสามารถในการวิจัยสาขาฟสิกสในระดับนานาชาติ กอใหเกิดองค
ความรูใหมในศาสตร สามารถนําองคความรูจากการวิจัย ไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนา
ระดับชาติและนานาชาติได    
 
 
 
 
 
 
 
2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง 

แผนการพัฒนา กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้
การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน 

1. ประเมินความตองการจาํเปนของหลักสูตร 
อยางตอเนื่องสม่ําเสมอทุก 5 ป 

ผลจากการวิจยัเพื่อประเมินความตองการ
จําเปนของหลักสูตร 

2. ประเมินเพื่อพัฒนา กํากบั ติดตามการวิจัย
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยาง
ตอเนื่อง 

ผลการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารยผูสอนและอาจารยผูประสานงาน
รายวิชา 
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3. ประเมินมาตรฐานหลักสูตร โดยเทยีบเคียง
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ตาม
มาตรฐานของ สกอ. 

ผลการประเมินมาตรฐานหลักสูตร 

4. ประเมินเพื่อติดตามคุณภาพการปฏิบติั
งานวิจัยและคุณภาพของบัณฑิตเมื่อจบ
การศึกษา  เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุง
หลักสูตร 

- ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากผูใช
บัณฑิต และผลการประเมินจากบัณฑิต 
- ผลการประเมินคุณภาพของงานวจิัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู 

การพัฒนาทรัพยากรและแหลงการ
เรียนรูเพื่อการเรียนการสอนและ
การเรียนรู 

1. จัดหาทรัพยากรเพื่อการเรียนรู ทั้งในรูปของ
ส่ือส่ิงพิมพและส่ืออิเล็กทรอนกิสดานการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู และงานวิจัยอื่นที่
เกี่ยวของ 

จํานวนตํารา ส่ือส่ิงพิมพ และส่ือ
อิเล็กทรอนิกสดานการวิจยัเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูและงานวิจยัอื่นที่เกี่ยวของ 

2. จัดหาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจยั สถิติ 
วัดและประเมินผล รวมทั้งฐานขอมูล
วิทยานพินธและงานวิจยัทั้งในและตางประเทศ 

จํานวนโปรแกรมสําเร็จรูป ฐานขอมูล
วิทยานพินธและงานวิจยั 

3. พัฒนานักศึกษาทั้งดานวิชาการและการ
ปฏิบัติการ โดยการสงเสริมใหเขารวมประชุม 
สัมมนาวิชาการ รวมทั้งการจัดการอบรมพัฒนา
วิทยาการใหมๆ เสริมหลักสูตร 

จํานวนโครงการพัฒนานักศึกษา 

 
แผนการพัฒนา กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

การพัฒนามาตรฐานวิทยานิพนธ
และการใหคําปรึกษา 

1. จัดใหมีการสัมมนาการวจิัยเพื่อ พัฒนาการ
เรียนรูและงานวิจยัอื่นที่เกี่ยวของ สัมมนาวิจยั
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู และติดตาม
ความกาวหนาการทาํวิจยั 

ผลการประเมินการจัดสัมมนา และผลการ
ติดตามความกาวหนาการทาํวิจยัของ
นักศึกษา 

2. พัฒนาอาจารยที่ปรึกษาการวจิัย โดยจัดใหมี
การสัมมนาที่ปรึกษาปญหาวจิัย รวมทั้งสงเสริม
ใหอาจารยที่ปรึกษาเขารวมสัมมนาการวิจัย
อยางตอเนื่อง 

บันทึกการติดตามความกาวหนาการให
คําปรึกษาและเปนพี่เล้ียงการทําวิจยั 
โครงการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษาการวจิัย 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  จัดการศึกษาระบบทวิภาค  คือปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย    
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห ท้ังนี้ใหเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรูอน  
 หากมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอนข้ึนอยู กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
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 เปนผู ได รับปริญญาโท ในสาขาฟสิกส  ฟสิกสประยุกต  เค มี  สิ่ งแวดลอม 
วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมเคมี หรือสาขาอ่ืนท่ีเทียบเทาจากหลักสูตรของสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง ท้ังนี้อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําหลักสูตร  
 2.2.2 มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขาและระหวางการศึกษา 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส เนนการปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู
และตองทําไดแลวเสร็จในแตละภาคเรียน โดยเริ่มตั้งแตภาคเรียนท่ี 1 ท่ีเขาศึกษา ดังนั้นนักศึกษาจึง
ตองมีความรูและสามารถเริ่มตนทําการวิจัยไดในภาคเรียนแรกท่ีเขาศึกษา 
 
 
 
 
 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
 จัดใหมีอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือเปนผูดูแลและใหคําแนะนําปรึกษาท้ังทางดานวิชาการ และ
ชีวิตสวนตัว รวมถึงการเพ่ิมพูนความรูและทักษะท่ีจําเปนในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

นักศึกษา ปการศึกษา 
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2556 2557 2558 2559 2560 

ชั้นปท่ี 1 5 5 5 5 5 

ชั้นปท่ี 2 - 5 5 5 5 

ชั้นปท่ี 3  - - 5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 

จํานวนบัณฑิตท่ีคาดวาจะสําเร็จ - - - 5 5 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 2560 

คาลงทะเบียน 200,000 400,000 600,000 600,000 600,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 
รวมรายรับ 200,000 400,000 600,000 600,000 600,000 

 
 2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท) 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 2560 

ก. งบดําเนินการ 

1. คาใชจายบุคลากร 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 

2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม 3) 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

รวม (ก) 394,000 394,000 394,000 394,000 394,000 

 
 
 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 2560 

ข. งบลงทุน 

คาครุภัณฑ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

รวม (ข) 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

รวม (ก) + (ข) 424,000 424,000 424,000 424,000 424,000 

จํานวนนักศึกษา 5 10 15 15 15 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 84,800 42,400 28,267 28,267 28,267 

 
 2.7 ระบบการศึกษา 
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 แบบชั้นเรียน 
 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย 
 การเทียบโอนหนวยกิตใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 
 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
    3.1 หลักสูตร 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส มุงเนนใหนักศึกษาไดปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูอยางลึกซ้ึง จึงไดจัดหลักสูตรเพ่ือตอบสนองตอผูท่ีประสงคจะเขาศึกษาตอใน
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 เปนหลักสูตรท่ีเนนการ
วิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ 48 หนวยกิต ซ่ึงประกอบดวย 

1. หมวดวิชาเฉพาะ  - หนวยกิต 

 วิชาบังคับเฉพาะสาขา ไมนับหนวยกิต 

2. วิทยานิพนธ 48 หนวยกิต 

 
 
 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
 รายวิชาในหลักสูตร แบบ 1.1 
 1. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนับหนวยกิต 
 วิชาบังคับ 

รหัสวิชา         ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
4017101 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูง 2(2-0-4) 
 Advanced Research Methodology   

4017102 สัมมนาฟสิกส ระดับดุษฎีบัณฑิต 1 1(0-2-1) 
 Doctoral Seminar in Physics 1  

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

 
 2. วิทยานิพนธ   48  หนวยกิต 

รหัสวิชา         ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
4017201  วิทยานิพนธ  48 หนวยกิต 
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 Dissertation   

 
 
ขอกําหนดเฉพาะ 
 1. นักศึกษาอาจจะตองมีการปรับพ้ืนรายวิชาตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร 
 2. นักศึกษาจะตองมีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษและการใชคอมพิวเตอรตามเกณฑท่ี
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ผูมีความรูความสามารถต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดจะตอง
เรียนรายวิชาตอไปนี้โดยไมนับหนวยกิต 
 

รหัสวิชา                    ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6) 
 English for Graduate Students  

4125101 คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6) 
 Computer for Graduate Students  

 
 
 การใหรหัสวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาฟสิกส กําหนดรหัสวิชาเปน 7 หลัก ดังนี้ 
 
 
 ลําดับกอนหลัง 
 ลักษณะเนื้อหาวิชา 
 ระดับความยากงายหรือชั้นป 
 หมวดวิชาและหมูวิชา 
 เลขตัวท่ี 1-3 บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา 
 เลขตัวท่ี 4 บงบอกถึงความยากงายหรือชั้นป 
 เลขตัวท่ี 5 บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
 เลขตัวท่ี 6-7 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา 
 
หมายเหตุ  
 เลขตัวท่ี 1-3 บงบอกถึงหมวดวิชา 
 401 หมายถึงหมวดวิชาฟสิกส 
 
 เลขตัวท่ี  4   บงบอกถึงความยากงาย 
 7 หมายถึงระดับปริญญาเอก 
 
 เลขตัวท่ี  5   บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้ 

2 1 3 4 5 6 7 
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 1 หมายถึงกลุมวิชาบังคับ 
 2 หมายถึงกลุมวิชาวิทยานิพนธ 
 
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 แผนการศึกษาแบบ 1.1 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส แบบ 1.1 อาจกําหนดใหเรียน
รายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนไดโดยไมนับหนวยกิต และกําหนดแผนการ
ศึกษา ดังนี้ 
 
 
 
 

ปท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
4017101 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูง ไมนับ 

4017201 วิทยานิพนธ   8(0-8-16) 
 สอบวัดคุณสมบัติ  

รวม 8 หนวยกิต 

 
ปท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
4017102 สัมมนาฟสิกส ระดับดุษฎีบัณฑิต 1 ไมนับ 

4017201 วิทยานิพนธ  8(0-8-16) 

รวม 8 หนวยกิต 

 
ปท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
4017201 วิทยานิพนธ  8(0-8-16) 

รวม 8 หนวยกิต 

 
ปท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
4017103 สัมมนาฟสิกส ระดับดุษฎีบัณฑิต 2 ไมนับ 

4017201 วิทยานิพนธ  8(0-8-16) 

รวม 8 หนวยกิต 
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ปท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
4017201 วิทยานิพนธ 8(0-8-16) 

รวม 8 หนวยกิต 

 
 
 

ปท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
4017201 วิทยานิพนธ 8(0-8-16) 

รวม 8 หนวยกิต 

 
 สรุป 
  หมวดวิชาเฉพาะ   - หนวยกิต 
  วิทยานิพนธ   48 หนวยกิต 
  รวมไมนอยกวา   48 หนวยกิต 
 
 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
 กลุมวิชาบังคับ 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4017101 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูง 

Advanced Research Methodology  
2(2-0-4) 

 ระเบียบวิธีวิจัยทางฟสิกส เทคนิคการออกแบบและวัดผล วิธีทางสถิติในงานวิจัย
วิทยาศาสตร หลักการและการใชเครื่องมือวิจัยพ้ืนฐาน การเขียนโครงงานวิจัย และรายงาน
วิทยาศาสตร คุณธรรมและจริยธรรมการวิจัย การอางอิงงานวิจัย ในระดับนานาชาติ 
 

4017102 สัมมนาฟสิกส ระดับดุษฎีบัณฑิต 1 

Doctoral Seminar in Physics 1 

1(0-2-1) 

 การวิเคราะหผลงานวิจัยจากวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีสัมพันธกับหัวขอ
วิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิตท่ีสนใจ และการนําเสนอ   
 

4017103 สัมมนาฟสิกส ระดับดุษฎีบัณฑิต 2 

Doctoral Seminar in Physics 2 

1(0-2-1) 

 การนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา ท่ีเก่ียวของกับวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 
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 กลุมวิชาวิทยานิพนธ 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4017201 วิทยานิพนธ  

Dissertation  
48(0-48-96) 

 การวิจัย พัฒนา เพ่ือสรางองคความรูดานฟสิกส ฟสิกสประยุกต ท่ีนาสนใจหรือท่ี
เก่ียวของ ระดับปริญญาเอก ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร ภายใตการควบคุมของอาจารยท่ี
ปรึกษา 
 
 กลุมวิชาปรับพ้ืน 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6) 

 English  for  Graduate  Students  

 ทักษะในการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสืบคน การอานและสรุปใจความสําคัญของเอกสาร
ทางวิชาการจากสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือการทําวิจัย การเขียนบทคัดยองานวิจัยและ
บทความวิจัย 
 

4125101 คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6) 
 Computer  for  Graduate  Students  

  ทักษะการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา การใชฐานขอมูลเพ่ือการสืบคนและอางอิง ทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
เพ่ือประยุกตใชในการทําวิจัย การเขียนบทความวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย 
 
 
 



  

 3.2 ช่ือ-สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
  3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ 
ชื่อ – นามสกุล 

เลขที่บัตรประจาํตัว 
ตําแหนง คุณวุฒิ และสาขาวชิา 

ภาระการสอนเฉลี่ย 
ชั่วโมง/ปการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 
1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรพงษ แกวขาว 

3-1020-00206-34-8 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

 

- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
- วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
-วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

6 6 6 6 

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

อาจารย 
 

- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัมหิดล 
- วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัมหิดล 
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยขอนแกน 

6 6 6 6 

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

อาจารย - ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
- วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

6 6 6 6 

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

อาจารย 
 

- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
- วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัศิลปากร  
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

6 6 6 6 

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

อาจารย 
 

- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
- วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัศิลปากร  
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

6 6 6 6 

  3.2.2 อาจารยประจํา 

ลําดับ 
ชื่อ – นามสกุล 

เลขที่บัตรประจาํตัว 
ตําแหนง คุณวุฒิ และสาขาวชิา 

ภาระการสอนเฉลี่ย 
ชั่วโมง/ปการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 



 
 

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

ผูชวย
ศาสตราจารย 

 

- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
- วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

6 6 6 6 

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

อาจารย 
 

- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัมหิดล 
- วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัมหิดล 
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยขอนแกน 

6 6 6 6 

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

อาจารย - ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
- วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

6 6 6 6 

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

อาจารย 
 

- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
- วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัศิลปากร  
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

6 6 6 6 

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

อาจารย 
 

- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
- วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัศิลปากร  
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

6 6 6 6 

 

ลําดับ 
ชื่อ – นามสกุล 

เลขที่บัตรประจาํตัว 
ตําแหนง คุณวุฒิ และสาขาวชิา 

ภาระการสอนเฉลี่ย 
ชั่วโมง/ปการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 
6 อาจารย ดร.กิติพันธ บุญอินทร 

3-3309-00182-63-8 
อาจารย 

 
- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
- วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

6 6 6 6 

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

อาจารย 
 

- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
- วท.ม. (สิ่งแวดลอม) มหาวทิยาลัยศิลปากร 

6 6 6 6 



 
 

- วท.บ. (สิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
8 อาจารย ดร.ณัฐกฤตา จันทิมา 

3-3305-01221-61-3 
อาจารย 

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

6 6 6 6 

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

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

6 6 6 6 

 
 
 
 
 
  3.2.2 อาจารยพิเศษ 

ลําดับ 
ชื่อ – นามสกุล 

เลขที่บัตรประจาํตัว 
ตําแหนง คุณวุฒิ และสาขาวชิา 

ภาระการสอนเฉลี่ย 
ชั่วโมง/ปการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 
1 ศาสตราจารย ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ 

3-1002-00270-93-5 
ศาสตราจารย 

 
- Ph.D. (Physics) Pennsylvania State University 
- วท.บ. (ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

3 3 3 3 

2 รองศาสตราจารย ดร.วีระพงศ จิ๋วประดิษฐกุล 
3-1018-01002-67-7 

รอง 
ศาสตราจารย 

 

- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
- วท.ม. (ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3 3 3 3 

3 รองศาสตราจารย ดร.สมิต อินทรศิริพงษ 
3-3017-00133-40-5 

รอง 
ศาสตราจารย 

- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
- วท.ม. (การสอนฟสิกส) มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

3 3 3 3 



 
 

 - กศ.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 
4 อาจารย ดร.ตรีเดชน กิตติอัชวาลย 

5-1601-00031-80-3 
อาจารย 

 
- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
- วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

3 3 3 3 

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

อาจารย 
 
 

- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
- วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี 
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

3 3 3 3 

 

ลําดับ 
ชื่อ – นามสกุล 

เลขที่บัตรประจาํตัว 
ตําแหนง คุณวุฒิ และสาขาวชิา 

ภาระการสอนเฉลี่ย 
ชั่วโมง/ปการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 
6 อาจารย ดร.กมล เอ่ียมพนากิจ 

3-7301-00126-15-2 
อาจารย 

 
 

- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
- วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3 3 3 3 

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

อาจารย 
 
 

- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
- วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยบรูพา 

3 3 3 3 

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

อาจารย 
 

- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
- วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3 3 3 3 

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

อาจารย 
 
 

- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
- วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3 3 3 3 



 
 

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

อาจารย 
 
 

- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
- วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

3 3 3 3 

 
 

ลําดับ 
ชื่อ – นามสกุล 

เลขที่บัตรประจาํตัว 
ตําแหนง คุณวุฒิ และสาขาวชิา 

ภาระการสอนเฉลี่ย 
ชั่วโมง/ปการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 
11 อาจารย ดร.วิเชียร ศิริพรม 

3-2409-00139-75-0 
อาจารย 

 
 

- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
- วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยบรูพา 

3 3 3 3 

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

อาจารย 
 

- ปร.ด. (ฟสิกสประยุกต) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบงั 
- คอ.ม. (วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบงั 
- คอ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบงั 

3 3 3 3 

13 ดร.มติ หอประทุม 
3-2499-00158-07-8 

นักวิจัย 
 
 

- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
- วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
- กศ.บ.(ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

3 3 3 3 

14 ดร.อาทร โภไคยพิสิทฐ 
3-1104-00695-78-6 

นักวิจัย 
 

- ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
- วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยบรูพา 

3 3 3 3 
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หมวดที ่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ทักษะการเรียนรู 
 
 
 

สงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูดวยตนเองรวมถึงการ
เขารวมในการประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและ
นานาชาติเพ่ือกาวทันความรูและวิทยาการสมัยใหม
ทางดานฟสิกสสาขาตางๆ 

2. ทักษะดานงานวิจัยและการเรียนรูดวย
ตนเอง เพ่ือสรางผลงานวิจัยท่ีนําไปใช
ประโยชนท้ังในภาคชุมชนและ
ภาคอุตสาหกรรม  

มีการทําวิทยานิพนธในหัวขอท่ีเก่ียวของทางฟสิกส 
การนําไปประยุกตใชงาน หรือ โจทยงานวิจัยจาก
ทองถ่ินหรือภาคอุตสาหกรรม เพ่ือเปนการฝกเทคนิค 
และกระบวนการวิจัยท่ีนําไปใชจริง  นําเสนอตัวอยาง
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ (เชน วิชาสัมมนา และ
การนําเสนอความกาวหนาวิทยานิพนธ) เนนการ
เรียนแบบรวมกันวิเคราะหปญหา รวมกันแสวงหา
ความรูดวยตนเอง 

3. ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ มีกิจกรรมกลุมในชั้นเรียนท่ีสงเสริมใหนักศึกษามี
ภาวะผูนําทางความคิด กลาแสดงออก มีความ
รับผิดชอบ และตรงตอเวลา 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม  
  2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
 (1) มีความซ่ือสัตยสุจริตท้ังตอตนเองและสังคม จัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีมี
ความซับซอนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืน 
 (2) วินิจฉัยปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม อยางผูรูดวยความยุติธรรมและชัดเจน         
มีหลักฐานและตอบสนองปญหาเหลานั้นตามหลักการ เหตุผลและคานิยมอันดีงาม 
 (3) ตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ริเริ่มในการยก
ปญหาทางจรรยาบรรณท่ีมีอยู เพ่ือการทบทวนและแกไข  
 (4) เคารพสิทธิและความเห็นของผูอ่ืน ใหขอสรุปของปญหาดวยความไวตอความรูสึก
ของผูท่ีไดรับผลกระทบ 
 (5) สงเสริมและสนับสนุนอยางจริงจังในการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
ในสภาพแวดลอมของการทํางานและในชุมชนท่ีกวางขวางข้ึน 
 2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
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 (1) กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม   
มีระเบียบวินัย ซ่ือสัตยสุจริต มีสัมมาคารวะ  
 (2) กําหนดกฎระเบียบในการเขาชั้นเรียนและการสงงานท่ีไดรับมอบหมายใหตรงตอ
เวลา และแตงกายอยางเหมาะสม  
 (3) สอนและใหกรณีศึกษาเพ่ือใหนักศึกษาตระหนักถึงจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ ไมทุจริตในการสอบ ไมลอกเลียนแบบหรือละเมิดสิทธิในขอมูลหรือสวนหนึ่งในผลงานของ
ผูอ่ืน สงเสริมใหมีความซ่ือสัตยสุจริตท้ังตอตนเองและสังคม จัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีมี
ความซับซอนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืน 
 (4) มอบหมายงานใหคนควา เขียนรายงาน นําเสนอผลงานหนาหองเรียนและอภิปราย
โดยตระหนักถึงจรรยาบรรณทางวิชาการและเคารพสิทธิตลอดจนความเห็นของผูอ่ืน 
 (5) จัดกิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม และจารีตประเพณีท่ีดีงาม เพ่ือใหนักศึกษาไดมี
สวนรวมในการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การมอบหมายงานใหนักศึกษานําความรูไปใชใหเกิด
ประโยชนตอสาธารณชน เพ่ือพัฒนาความมีจิตสาธารณะ 
 2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม  
 (1) ประเมินจากความซ่ือสัตยสุจริตในการสอบ การวิจัยและการทํางานท่ีมอบหมาย 
 (2) ประเมินจากการตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียนของนักศึกษา การสงงานท่ีมอบหมาย
ตามกําหนดเวลา การเขารวมกิจกรรม และประเมินจากความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย 
 (3) ประเมินจากการนําเสนอของนักศึกษาท่ีตองมีการอางอิงอยางถูกตอง ไมละเมิดสิทธิ
หรือผลงานของผูอ่ืน  
 (4) ประเมินการเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ่ืนจากการถามตอบปญหาระหวาง
การอภิปรายในชั้นเรียนหรือการสัมมนา ตลอดจนการพิจารณาอภิปรายในประเด็นท่ีเปนปญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
 (5) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรซ่ึงแสดงถึงการมีสวนรวมและการสงเสริมการปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม 
 2.2 ความรู  
  2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 
 (1) มีความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชาฟสิกสและสาขาวิชาท่ี
เก่ียวของอยางถองแท ตลอดจนหลักการสําคัญและทฤษฎีท่ีสําคัญ 
 (2) สามารถนําหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญมาประยุกตใช เพ่ือศึกษาคนควาทางวิชาการ
และปฏิบัติในวิชาชีพ มีความเขาใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพอยางลึกซ้ึงในวิชาหรือ
กลุมวิชาเฉพาะ 
 (3) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานฟสิกสและการประยุกต มีความเขาใจ
ในวิธีการพัฒนาความรูใหมๆและการประยุกต ตลอดถึงผลกระทบของงานวิจัยในปจจุบันท่ีมีตอองค
ความรูในสาขาวิชาและตอการปฏิบัติในวิชาชีพ  
 (4) ตระหนักในระเบียบขอบังคับท่ีใชอยูในสภาพแวดลอมระดับชาติและนานาชาติท่ีอาจ
มีผลกระทบตอสาขาวิชาฟสิกสรวมถึงเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
 2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
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 (1) ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเนนหลักการทางทฤษฎี การประยุกต
และทางปฏิบัติการ ท้ังนี้ใหเปนไปตามลักษณะของแตละรายวิชา 
 (2) จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง เชน การศึกษาดูงานหรือเชิญวิทยากรหรือ
ผูเชี่ยวชาญ เพ่ือใหความรูท่ีเปนปจจุบัน และลึกซ้ึงในวิชาชีพ 
 (3) มอบหมายงานใหมีการคนควาติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองค
ความรูใหม และใหศึกษาถึงระเบียบขอบังคับท่ีใชอยูในสภาพแวดลอมระดับชาติและนานาชาติท่ีอาจมี
ผลกระทบตอสาขาวิชาฟสิกสรวมถึงเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
 2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา  ในดานตาง ๆ คือ 
  (1) การสอบเนื้อหาเฉพาะทาง  
    (2) รายงาน การนําเสนอ หรือการอภิปราย การสัมมนา 
 (3) ประเมินจากทักษะในการนําความรูมาใชในการแกปญหาระหวางทํางานวิจัย  
ประเมินจากผลงานท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการหรือไดรับการตีพิมพ ท้ังในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 
 2.3 ทักษะทางปญญา 
 2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 (1) สามารถคิดวิเคราะหอยางมีระบบ ใชความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการ
จัดการบริบทใหมท่ีไมคาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสรางสรรคเพ่ือ
ตอบสนองประเด็นหรือปญหา สามารถใชดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณท่ีไมมีขอมูล 
 (2) นําความรูทางดานฟสิกสไปประยุกตกับสถานการณตางๆ ไดอยางถูกตอง เหมาะสม 
สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยคนควาทางวิชาการไดดวยตนเอง 
โดยใชความรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัย 
 (3) มีความใฝรู สามารถวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตางๆ ผลงาน
ตีพิมพทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพ พัฒนาความคิดใหมๆ โดยบูรณาการใหเขากับองคความรู
เดิมหรือเสนอเปนความรูใหมท่ีทาทาย สามารถใชเทคนิคท่ัวไปหรือเฉพาะทางใน การวิเคราะห
ประเด็นหรือปญหาท่ีซับซอนไดอยางสรางสรรค 
 2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 (1) การอภิปรายกลุมเพ่ือพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห สังเคราะหและแกปญหา 
 (2) การทํารายงาน กรณีศึกษาท่ีใหนักศึกษาฝกใชความรูมาแกปญหาตางๆอยาง
สรางสรรค 
 (3) การสัมมนาทางวิชาการ 
 (4) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง การฝกแกไขปญหาในการทําวิจัย 
 2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  
 (1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานท่ีไดรับมอบหมายและการปฏิบัติของนักศึกษา 
เชน รายงาน และการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือการสัมภาษณ 
 (2) ประเมินจากการสัมมนาวิชาการ การตอบคําถามปากเปลาจากการนําเสนอโดย
พิจารณาจากการแกไขปญหาเฉพาะหนา 
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 (3) ประเมินจากการสอบ โดยใชขอสอบท่ีมีการวัดการคิดวิเคราะห สังเคราะหในการ
แกปญหา 
 (4) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัย และวิทยานิพนธ 
 2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1) มีภาวะผูนําโดยสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนในฐานะผูนําและสมาชิกท่ีดี แสดงออกถึง
ทักษะการเปนผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการ
ทํางานของกลุม 
 (2) มีความรับผิดชอบ สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานดวยตนเอง สามารถประเมิน
ตนเองได รวมท้ังวางแผนในการปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได  
 (3) สามารถแกไขปญหาท่ีมีความซับซอนหรือยุงยากระดับสูงทางวิชาชีพไดดวยตนเอง
และสามารถปรับตัวเพ่ือทํางานรวมกับผูอ่ืน ใหความรวมมืออยางเต็มท่ีในการจัดการขอโตแยงหรือ
ปญหาตางๆ อยางเหมาะสม 
 2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 
 จัดการสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานรวมกัน การทํางานท่ีตองประสานงาน
กับผูอ่ืนขามหลักสูตร หรือการคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมีประสบการณ โดย
มีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ ดังนี้ 
 (1) สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
 (2) มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมายและมีวุฒิภาวะในการเปนผูนํา 
 (3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรท่ีไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 
 (4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานในองคกรและบุคคลท่ัวไป 
 2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
 (1) ประเมินจากพฤติกรรมการทํางาน และการแสดงออกของนักศึกษาในทํารายงาน
กลุม ผลงานกลุม การนําเสนอ ความสมบูรณของงาน และความสัมพันธภายในกลุมทํางาน การให
ความรวมมือในการทํางาน 
 (2) ประเมินจากความรูสึกของนักศึกษาท่ีทํางานรวมกัน โดยใชแบบสอบถามความ
คิดเห็นดานความรับผิดชอบและการใหความรวมมือในการทํางานเปนกลุม 
 (3) ประเมินจากพฤติกรรมในการศึกษาดูงาน การเขารวมประชุมสัมมนาวิชาการ ในดาน
การปรับตัวและการมีสวนรวมในการแกไขปญหา 
 2.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 (1) สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตร สถิติ เพ่ือการวิเคราะหประมวลผลการ 
แกปญหา การนําเสนอขอมูลและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
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 (2) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการเลือกใชรูปแบบ
การสื่อสารไดอยางเหมาะสมท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนท่ัวไป 
 (3) มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการคนควาไดอยางเหมาะสมและจําเปนท้ังใน
วงการวิชาการและวิชาชีพ  
 (4) สามารถนําเสนอรายงานท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการหรือไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพ
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ รวมท้ังวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาท่ีสําคัญ 
 2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข        
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) มอบหมายงานใหคนควา เขียนรายงานหรือนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน การสัมมนา
โดยใหนักศึกษาใชขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพ่ือการวิเคราะหประมวลผลการแกปญหาและ
นําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 
 (2) สนับสนุนใหนักศึกษานําเสนอผลงานวิจัย ในท่ีประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ 
 (3) กําหนดใหงานท่ีมอบหมาย เชน การเขียนรายงานสัมมนา ตองมีการศึกษาคนควา
ขอมูลอางอิงถึงวารสารทางวิชาการในระดับนานาชาติ 
 (4) เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายรูปแบบ 
 2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 (1) ประเมินจากการบาน รายงาน รายงานปฏิบัติการหรือผลงานวิจัย 
 (2) ประเมินจากการนําเสนอ ผลงานวิจัย การสอบวิทยานิพนธ หรือสิ่งตีพิมพทาง
วิชาการ  
 (3) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตรและสถิติท่ีเก่ียวของอยางมีหลักการและเหตุผลในการเลือกใช 
 (4) ประเมินจากความสามารถในการถายทอดความรูและสื่อสารใหบุคคลอ่ืนเขาใจได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา

(Curriculum Mapping) 
 ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 
 - คุณธรรมจริยธรรม 
 (1) เขาใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และ ซ่ือสัตยสุจริต 
 (2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
ตางๆ ขององคกรและสังคม 
 (3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอ
ขัดแยงตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
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 (4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิทยาศาสตร และ 
คณิตศาสตร ตอบุคคล องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมี
ความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิทยาศาสตรใน
แตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
 - ความรู  
 (1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐานวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน เพ่ือการ
ประยุกตใชกับงาน ทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตรท่ีเก่ียวของ 
 (2) มีความรูและเขาใจเก่ียวกับหลักการท่ีสําคัญท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
 (3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
 (4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยุกตใช
เครื่องมือท่ีเหมาะสม สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกตแกไขปญหาใน
งานจริงได 
 - ทักษะทางปญญา 
 (1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีดี 
 (2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
 (3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไดอยางมี
ระบบ รวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 (4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสม
สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต และทันตอ
การเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 
 - ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและ/หรือ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในวิชาท่ีศึกษามาสื่อสารตอสังคมไดใน
ประเด็นท่ีเหมาะสม 
 (2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณ
ตางๆ ในกลุมท้ังในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 
 (3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง 
 (4) รูจักบทบาท หนาท่ี และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีมอบหมาย ท้ังงาน
บุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
 (5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน 
 - ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
 (2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกต ตอการแกปญหาท่ีเก่ียวของไดอยางสรางสรรค 
 (3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีทันสมัยไดอยางเหมาะสม
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และมีประสิทธิภาพ 
 (4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลท้ังทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช
สัญลักษณ 
 (5) สามารถใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขาท่ี
เก่ียวของได 
 
 



 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

4017101 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูง                       

4017102 สัมมนาฟสิกส ระดับดุษฎีบัณฑิต 1                       

4017103 สัมมนาฟสิกส ระดับดุษฎีบัณฑิต 2                       

4017201 วิทยานิพนธ                        
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หมวดที ่5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
     การประเมินผลการศึกษาและการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
 (1) กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษา เปนสวนหนึ่งของระบบ
ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยท่ีจะตองทําความเขาใจตรงกันท้ังมหาวิทยาลัย และนําไป
ดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได 
 (2) การทวนสอบในระดับรายวิชาวัดโดยใชคะแนนสอบของนักศึกษา และความเหมาะสม
ของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอนและมีการประเมินขอสอบ โดยมีอาจารยประจําหลักสูตรดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิชาฟสิกส เปนผูพิจารณา 
 (3) การประเมินผลวิทยานิพนธ โดยคณะกรรมการสอบท่ีไดรับการแตงตั้งตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ) 
 (4) การทวนสอบในระดับหลักสูตร ทําโดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกป และจาก
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกทุกๆ 4 ป  
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
 ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของดุษฎีบัณฑิตอยางตอเนื่อง และนําผลการทวนสอบท่ี
ไดมาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร ซ่ึงจะดําเนินการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูดังตอไปนี้  
 (1) ภาวะการไดงานทําของดุษฎีบัณฑิต ประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษา
ในดานของ ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรูความสามารถ ความม่ันใจของดุษฎีบัณฑิต
ในการประกอบการงานอาชีพ  
 (2) การตรวจสอบจากผูประกอบการท่ีใชดุษฎีบัณฑิต โดยการขอเขาสัมภาษณหรือการ
สงแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจดุษฎีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา และเขาทํางานในสถาน
ประกอบการ 
 (3) การประเมินจากดุษฎีบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพในแงของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาท่ีเรียน รวมท้ังเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งข้ึน 
 (4) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลักสูตรหรืออาจารยพิเศษ ตอ
ความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู และการ
พัฒนาองคความรูของนักศึกษา 
 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส จะสําเร็จการศึกษาได ตองมีคุณสมบัติ
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 
ดังตอไปนี้ 
 (1) เปนผูมีความประพฤติดี 
 (2) มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 1 ปการศึกษา 
 (3) สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร 
 (4) สอบผานภาษาตางประเทศตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 (5) สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  
 (6) สอบผานวิทยานิพนธ 
 แบบ 1.1 เปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปาก
เปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการซ่ึงจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
สถาบันและผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวน
หนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอก
มารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
 จัดปฐมนิเทศสําหรับอาจารยท่ีเขาใหม เก่ียวกับนโยบายและเปาหมายของมหาวิทยาลัย คณะ  
และหลักสูตรท่ีสอน บทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบ รวมถึงแนวทางการพัฒนาเพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและ
การวิจัยอยางตอเนื่อง สนับสนุนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน การฝกอบรม การเขารวม
ประชุมทางวิชาการ การนําเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาดูงานท้ังในประเทศและตางประเทศ 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 
 2.2.1 สงเสริมและสนับสนุนการใหมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับ
การพัฒนาความรู และการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 
 2.2.2 สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยสรางองคความรูใหม และเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนและเพ่ิมความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร: ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร  
 โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส มีการบริหารหลักสูตรในรูป
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยกําหนดระบบกลไกการบริหารหลักสูตร เพ่ือเปนการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ท้ังนี้มีการกําหนดตัวบงชี้หลัก
และเปาหมายการดําเนินงาน ดังนี้ 
 (1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม เพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดําเนินการของหลักสูตร 
 (2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ 
 (3) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
 (4) จัดทํารายงานการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดป
การศึกษา 
 (5) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 
อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
 (6) มีการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือประเมินผลการเรียนรู
จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มอค.7 ปท่ีแลว 
 (7) อาจารยใหมทุกคน (ถามี) ไดรับการปฐมนิเทศหรือแนะนําดานการเรียนการสอน 
 (8) อาจารยทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 (9) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทายตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 
 (10) ระดับความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษาตอคุณภาพของนักศึกษาท่ีสําเร็จ
การศึกษาเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 
 การบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส งบประมาณเก่ียวกับบุคลากรและ
งบลงทุนขอรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย สวนหมวดคาใชสอยและเงินอุดหนุนจะขอรับจัดสรรจาก
เงินรายไดของมหาวิทยาลัยซ่ึงเปนรายรับจากคาหนวยกิตของนักศึกษา 
 
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 
 2.2.1 อาคารสถานท่ี 
 การจัดการเรียนการสอนใชพ้ืนท่ีใชสอยอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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 ทรัพยากรเพ่ือการคนควาและแหลงการเรียนรู 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผาน
ฐานขอมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลางท่ีมีหนังสือดานการบริหารจัดการและดานอ่ืนๆ รวมถึงฐานขอมูลท่ี
จะใหสืบคน สวนระดับคณะก็มีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณท่ีใชสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง และไดจัดใหมีสื่ออิเล็กทรอนิคสท่ีใชสําหรับการสืบคน ดังนี้ 
 1. สืบคนจากเว็บไซตของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏนครปฐม สามารถสืบคนวารสาร (Journal) ไดท่ัวโลก 
 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) 
 เขาใชท่ี http://portal.acm.org 
 6.2 ฐานขอมูล H.W. Wilson (Full Text) 
  เขาใชท่ี  http://vnweb.hwwilsonweb.com 
 
 6.3 ฐานขอมูล Springer Link 
  เขาใชท่ี http://www.springerlink.com 
 6.4 ฐานขอมูล ISI Web of Science 
  เขาใชท่ี  http://portal15.isiknowledge.com 
 6.5 ฐานขอมูล Ebsco 
  เขาใชท่ี  http://web.ebscohost.com 
 6.6 ฐานขอมูล ProQuest Digital Dissertations 
  เขาใชท่ี  http://proquest.umi.com/login/ipauto 
 
 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
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 ประสานงานกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานบัณฑิตศึกษา และสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซ้ือหนังสือ ตํารา นิตยสารและสื่อสิ่งพิมพท่ีเก่ียวของ
เพ่ิมเติม เพ่ือบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน โดยการ
ประสาน การจัดซ้ือหนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละรายวิชาและอาจารยพิเศษจะมีสวนรวมในการ
เสนอแนะรายชื่อ หนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ท่ีจําเปน อาทิ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร  
เครื่องถายทอดภาพ 3 มิติ เปนตน 
 
3. การบริหารคณาจารย 
 3.1 การรับอาจารยใหม  
 คัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหมจะตองมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกข้ึนไปในสาขาวิชาฟสิกส หรือสาขาท่ีเก่ียวของ  
 3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยท่ีปรึกษา และ
อาจารยผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอนประเมินผลและใหความ
เห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เ ก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไวสําหรับการปรับปรุง 
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
 3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ  
 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยอาจารยพิเศษ พ.ศ. 2553 
 
 
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
 
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
 5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืนๆ แกนักศึกษา  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดใหมีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแก
นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาท่ีมีปญหาในการเรียนหรือการทําวิจัยสามารถปรึกษากับอาจารยท่ี
ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยท่ีปรึกษาเชิงวิชาการทุกคนจะตองทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาทาง
วิชาการใหแกนักศึกษา และมีการกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษาท่ีชัดเจนเพ่ือใหนักศึกษาเขาปรึกษาได  
 5.2 การอุทธรณของนักศึกษา 
 กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นคํารอง
ขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได 
ท้ังนี้ใหเปนไปตามระเบียบข้ันตอนของทางมหาวิทยาลัย 
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6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดมีการวิเคราะหสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
รวมท้ังสํารวจขอมูลเก่ียวกับความตองการกําลังคน ประกอบการพัฒนาหลักสูตร สํารวจความตองการ
ศึกษาตอเพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร และนอกจากนี้จะมีการวิจัยประเมินติดตามคุณภาพ
ดุษฎีบัณฑิตเม่ือครบรอบหลักสูตรเพ่ือใชเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป  
 
7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
 ชนิดตัวบงช้ี : กระบวนการ 
 เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 
ปท่ี 

1 2 3 4 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินการของหลักสูตร 

    

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ
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 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุก
รายวิชา 

    

5. จัดทํารายงานการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

    

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ี
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 (ถามี) อยางนอย รอยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

    

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
ประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน 
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ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 
ปท่ี 

1 2 3 4 

มอค.7 ปท่ีแลว 

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/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไมนอยกวา 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน   
 กระบวนการท่ีจะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรท่ีวางแผนไวเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนนั้นพิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอวามีความ
เขาใจหรือไม โดยอาจประเมินดวยวิธีการหลากหลายท้ังการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวม
ขอมูลจากท่ีกลาวขางตนแลวก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หาก
วิธีการท่ีใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนการทดสอบกลางภาค
การศึกษาและปลายภาคการศึกษาจะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมในเนื้อหาท่ีไดสอนไป 
หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  
 ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ท้ังดานทักษะกลยุทธการ
สอน การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา 
และการใชสื่อการสอนในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ดําเนินการโดยบุคคล 3 ฝาย ดังนี้ 
 2.1 โดยนักศึกษา ไดแก ประเมินพัฒนาการของนักศึกษา ประเมินความพึงพอใจตอ
หลักสูตร ผลงานของนักศึกษาท่ีสามารถวัดเปนรูปธรรมได อาทิ จํานวนกิจกรรมบริการวิชาการเพ่ือ
ชุมชนและทองถ่ิน เปนตน 
 2.2  โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผูประเมินภายนอก โดยประเมินความเห็นและ
ขอเสนอแนะจากอาจารยพิเศษและผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของดุษฎีบัณฑิต
ท่ีสําเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู องคความรู และการปรับปรุงหลักสูตร ใหมีความ
เหมาะสมกับสถานการณทางการศึกษา  
 2.3 โดยผูบริหารสถานศึกษา และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ ไดแก ความพึงพอใจของ
หัวหนาหนวยงานท่ีมีตอความรู  ความสามารถ ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจน 
คุณธรรมจริยธรรมของดุษฎีบัณฑิต 
 
 
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ 7 
โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน   
ท่ีไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
เกณฑการประเมิน 
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คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการครบท้ัง 5 ขอ 
ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 

มีการดําเนินการครบ 10 ขอ 
ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
 ท้ังนี้มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุง
ดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพ การศึกษาเปนระยะๆ อยางนอยทุกๆ 3 ป และมีการประเมินเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 
 จากการรวบรวมขอมูล จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวม และในแตละ
รายวิชากรณีท่ีพบปญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ไดทันทีซ่ึงก็จะ
เปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําไดตลอดเวลาท่ีพบปญหา สําหรับการปรับปรุง
หลักสูตรท้ังฉบับนั้น จะกระทําทุก 5 ป ท้ังนี้เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชบัณฑิต 
 



        

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมท่ี ๖๒๔/๒๕๕๕ 

เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาฟสิกส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

        



        

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมท่ี ๑๖๘/๒๕๕๕ 

เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

        

 
 



        

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการจัดการศึกษาระดบั

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมท่ี ๑๓๐๔/๒๕๕๕ 

เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาติ (TQF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

        



        

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
บันทึกการประชุมวิพากษหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

        

บันทึกการประชุมวิพากษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 
วันท่ี 25 มิถุนายน 2555 

ณ  หอง SC108 อาคารศูนยวิทยาศาสตรฯ 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 
รายช่ือผูเขารวมประชุม 
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 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจงใหทราบ 
 อาจารยศุภรัตน ทัศนเจริญ ประธานในท่ีประชุมแนะนําผูรวมวิพากษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาฟสิกส ซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ 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 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 - 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ประธานในท่ีประชุมนําเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ตอท่ีประชุม เพ่ือขอ
ขอเสนอแนะ โดยในท่ีประชุมมีขอเสนอแนะเก่ียวกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ดังนี้ 
 
 1. ปรัชญาและวัตถุประสงค 



        

        

  รองศาสตราจารย ดร.พงษแกว อุดมสมุทรหิรัญ ใหขอเสนอแนะวา ควรปรับแกปรัชญาของ
หลักสูตรใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค  
  ในท่ีประชุมเสนอใหใชปรัชญาวา “ฟสิกสเปนสาขาวิชาพ้ืนฐานท่ีสําคัญของการพัฒนาองคความรู
และสรางองคความรูใหมทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆ ซ่ึงจะเกิดประโยชนตอการพ่ึงพา
ตนเองและเพ่ิมสมรรถนะการแขงขันดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ  ปจจุบันวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไดพัฒนาข้ึนเปนอันมาก ประกอบกับประเทศไทยยังขาดแคลนองคความรู นักวิจัยและบุคลากรท่ี
เชี่ยวชาญในสาขาฟสิกสอยูอีกมาก  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตระหนักถึง
หนาท่ีและความรับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาฟสิกส ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือให
เหมาะสมกับความเจริญและการพัฒนากําลังคนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และใหสอดคลองกับผล
ของการวิจัยสถาบันท่ีโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรไดจัดทําข้ึน จึงมุงเนนผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความรู
ความสามารถดานงานวิจัย เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันระดับสากล” 
 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 
 2. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
  ผูทรงคุณวุฒิ ใหขอเสนอแนะในการปรับแกคุณสมบัติของผูเขาศึกษา ซ่ึงมีดังนี้ 

1. เปนผูไดรับปริญญาโท ในสาขาฟสิกส ฟสิกสประยุกต เคมี สิ่งแวดลอม วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมเคมี หรือสาขาอ่ืนท่ีเทียบเทา ท้ังนี้อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร 

2. คุณสมบัติอ่ืนๆ ใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 
 3. โครงสรางหลักสูตร 
  ประธานในท่ีประชุมเสนอใหแกไขคําผิด “โครงสรางหลักสูตรแบบ ก.1” แกไขเปน “โครงสราง
หลักสูตรแบบ 1.1” 
 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 4. แผนการศึกษา 
  ศาสตราจารย ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ  ใหขอเสนอแนะวา ควรจัดใหนักศึกษาสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination) ในปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
  ศาสตราจารย ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ  ใหขอเสนอแนะวา ควรปรับยายรายวิชาสัมมนาฟสิกส 2 
(Seminar in Physics 2) จากปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 เปนปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  
  
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 
 5. อาจารยประจํา 



        

        

  ประธานในท่ีประชุมเสนอใหเพ่ิมเติมอาจารยประจําในรางหลักสูตร จํานวน 3 ทาน ดังรายชื่อ
ตอไปนี้ 

1. นายกิติพันธ บุญอินทร ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2555 

2. นายยศกิต เรืองทวีป ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2555 

3. นางสาวณัฐกฤตา จันทิมา ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2555 

 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 
 6. อาจารยพิเศษ 
  ประธานในท่ีประชุมเสนอใหเพ่ิมเติมอาจารยพิเศษในหลักสูตร จํานวน 1 ทาน ดังนี้ 

1. ดร.วรินทร ศรีปญญา ปร.ด. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2555 

 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 
 7. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  ผูทรงคุณวุฒิ ใหขอเสนอแนะในเกณฑการสําเร็จการศึกษา ดังนี้ 
 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสจะสําเร็จการศึกษาได ตองมีคุณสมบัติตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 ดังตอไปนี้ 

(1) เปนผูมีความประพฤติดี 
(2) มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 1 ปการศึกษา 
(3) สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร 
(4) สอบผานภาษาตางประเทศตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
(5) สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และสอบผานวิทยานิพนธ 

 แบบ 1.1 เปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ัน
สุดทายโดยคณะกรรมการซ่ึงจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและผลงาน
วิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) 
กอนการตีพิมพ และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 
 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
  - 
 
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.                  นางสาวกีรติ เกิดศิริ 

            ผูบันทึกการประชุม 
 
 



        

        

 



 

        

 



 

        

ภาคผนวก จ 
อาจารยประจําหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ 
ลําดับ

ที่ 
เลขประจาํตัว

ประชาชน 
ตําแหนง ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา จากสถาบัน 

ป 
พ.ศ. 

ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ 

1 3-1020-00206-34-8 ผูชวย 
ศาสตราจารย 

ผูชวยศาสตรจารย ดร.จักรพงษ  แกวขาว ปร.ด.  
(ป.เอก) 
วท.ม.  
(ป.โท) 
วท.บ.  
(ป.ตรี) 

ฟสิกส 
 
ฟสิกส 
 
ฟสิกส 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2551 
 
2547 
 
2543 

- โครงการวิจัย 40 โครงการ 
- งานประชุมวิชาการระดับชาติ 83 เร่ือง 
- วารสารระดับชาติ 14 เร่ือง 
- งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 58 เร่ือง 
- วารสารระดับนานาชาติ 67 เร่ือง 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 

1. Kaewkhao J., Laopaiboon J. and 
Chewpraditkul W., 2008, 
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Densities for Cu/Zn Alloy” Journal 
of Quantitative Spectroscopy and 
Radiative Transfer,109(7), pp.1260-
1265.  

2. Kaewkhao J., Udomkan N., 
Chewpraditkul W. and Limsuwan P., 
2009, “Effect of Excess Bismuth on 
the Synthesis of Bismuth Silicate 
(Bi4Si3O12) Polycrystals”, 
International Journal of Modern 
Physics B (IJMPB), 23(8), pp.2093-2099.  

3. Kirdsiri, K., Kaewkhao, J., Pokaipisit, A., 
Chewpraditkul, W. and Limsuwan P., 
2009, “Gamma-Rays Shielding 
Properties of xPbO:(100-x)B2O3 



 

        

Glasses System at 662 keV” Annals 
of Nuclear energy,  36 (9), pp.1360-
1365.  

4. Kaewkhao, J., Pokaipisit, A. and 
Limsuwan P., 2010, “Study on Borate 
Glass System Containing with Bi2O3 
and BaO for Gamma-Rays 
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with PbO” Journal of Nuclear 
Materials, 399 (1), pp.38-40.  

5. Chimalawong, P., Kaewkhao, J., 
Kedkaew, C. and Limsuwan P., 2010, 
“Optical and Electronic 
Polarizability Investigation of Nd3+ 
Doped Soda-Lime-Silicate Glasses” 
Journal of Physics and Chemistry of 
Solids, 71 (7), pp.965-970.  

6. Limkitjaroenporn, P., Kaewkhao, J., 
Limsuwan, P. and Chewpraditkul, W, 
2010,  “Nonproportionality of 
Electron Respond using CCT: Plastic 
Scintillator ”, Applied Radiation and 
Isotope, 68, pp. 1780-1784.  

7. Kaewkhao, J. and Limsuwan P., 2010, 
“Mass Attenuation Coefficients 
and Effective Atomic Numbers in 
Phosphate Glass Containing Bi2O3, 
PbO and BaO at 662 keV” Nuclear 
Instruments and Methods in Physics 
Research Section A: Accelerators, 



 

        

Spectrometers, Detectors and 
Associated Equipment, 619, pp. 295-
297.   

8. Siriprom, W., Kaewkhao, J., Phachana, 
K. and Limsuwan P., 2011,“Crystal 
Structure and Morphology 
Dependence of the Phase of 
Mollusc Shell: A Case Study of XRD, 
SEM and ESR” Journal of Physics: 
Conference Series, 226 (102124) pp. 
1-6.  

9. Kaewkhao, J., Siriprom, W., Insiripong, 
S., Ratana, T., Ratana, T., Kedkaew. C. 
and Limsuwan P., 2011, “Structural 
and Magnetic Properties of Glass 
Doped with Iron Oxide” Journal of 
Physics: Conference Series, 226 
(102012) pp. 1-6. 

10. Wanarak, C., Chewpraditkul, W, 
Phunpueok, A. and Kaewkhao, J., 
2011, “Luminescence and 
Scintillation Properties of Ce-Doped 
LYSO and YSO Crystals”, Advance 
Materials Research, 199-200, pp. 1796-
1803.  

11. Limkitjaroenporn, P., Kaewkhao, J., 
Limsuwan, P. and Chewpraditkul, W, 
2011, “Physical, Optical, Structural 
and Gamma-Ray Shielding 
Properties of Lead Sodium Borate 



 

        

Glasses” Journal of Physics and 
Chemistry of Solids, 72 (4), pp.245-
251.  

12. Kirdsiri, K., Kaewkhao, J., Chanthima, 

N.  and Limsuwan P., 2011, 
“Comparative Study of Silicate 
Glass of Bi2O3, PbO and BaO 
Containing: Radiation Shielding 
and Optical Properties” Annals of 
Nuclear energy, 38, pp. 1438-1441.  

13. Ruangtaweep Y., Kaewkhao J., Kirdsiri 
K., Kedkaew C. and Limsuwan P., 
2011, “Properties of CoO doped in 
Glasses Prepared from Rice Hush 
Fly Ash in Thailand”, IOP 
Conference Series: Materials Science 
and Engineering 18 (112008) pp. 1-6. 
[Index by Scopus] 

14. Park, J.M., Kim, H.J., Kim, S., Cheon, 
J.K., Kaewkhao, J., Limsuwan, P. and  
Insiripong., S.,  2011, “X-ray and 
Proton Luminescence of Bismuth-
Borate Glasses”, Journal of Korean 
Physical Society , 59 (2), pp.657-660.  

15. Kaewkhao, J., Kirdsiri, K., 
Limkitjaroenporn, P., Limsuwan, P., 
Park, J.M. and Kim, H.J., 2011, 
“Interaction of 662 keV Gamma-
Rays on Bismuth Based Glass 
Matrices”, Journal of Korean Physical 



 

        

Society, 59 (2), pp.661-665.  
16. Fujii, Y., Takita, A., Kaewkhao, J., 

Djamal, M. and Yamaguchi T., 2012, 
“Precision Force Measurement 
Using the Levitation Mass Method 
(LMM)” Applied Mechanics and 
Materials, 103, pp. 1-8.  

17. Kaewkhao, J., Limkitjaroenporn, P., 
Tuscharoen, S., Kittiauchawal, 
Chewpraditkul, W. and Limsuwan, P., 
2012, “Measurement of Mass 
Attenuation Coefficients of Blue 
Sapphire at Different Photon 
Energy by Compton Scattering 
Technique, Applied Mechanics and 
Materials, 103, pp. 71-75.  

18. Chanthima, N., Kaewkhao, J. and 
Limsuwan, P., 2012, ” Study of 
photon interactions and shielding 
properties of silicate glasses 
containing Bi2O3, BaO and PbO in the 
energy region of 1 keV to 100 GeV” 
Annals of Nuclear energy, 41, pp. 119-
124.  

19. Tuscharoen, S., Kaewkhao, J., 
Limkitjaroenporn, P.., Chewpraditkul, 
W. and Limsuwan, P., 2012, 
“Improvement of BaO:B2O3:Fly Ash 
Glasses: Radiation Shielding, 
Physical and Optical Properties” 



 

        

Annals of Nuclear energy, 49, pp. 109-
113.  

20. Park, j.M.,  Kim, H.J., Limsuwan, 
P. and Kaewkhao, J., 2012, 
“Luminescence property of rare-
earth-doped bismuth-borate 
glasses with different 
concentrations of bismuth and 
rare-earth material”, Journal of 
Korean Physical Society , 61 (2), pp. 
248-253.  

21. Kaewwiset, W., Thamaphat, K., 
Kaewkhao, J. and Limsuwan, P., 2012, 
“Er3+ Doped Soda-lime Silicate 
Glass: Artificial Pink Gemstone”, 
American Journal of Applied Sciences, 
9 (11), pp.1778-1785.  
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เลขประจาํตัว
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ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ 
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Chayarun, W., Kaewkhao. J., 
Limsuwan, P.  and Chewpraditkul. W., 
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PSU Phuket Research Conference, 
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4. Tuschareon, T., Boonyopakorn, N., 
Chayarun, W.,  Kaewkhao, J., 
Limsuwan P. and Chewpraditkul, W., 
2010, “Physical and Optical 
Properties of Barium Borosilicate 
Glasses”, The Proceedings of 48th 
Kasetsart University Annual 
Conference, February 3 - February 5, 
pp.349-355. 

5. Boonyopakorn, N., Tuschareon, S., 
Prongsamrong, P. and  Kaewkhao, J.,  
2011, “Effect of Annealing 
Temperature on Crystalline 
Structure and Electrical Property of 
AZO Films Prepared by Magnetron 
Sputtering”, Proceedings of the 6th 
Siam Physic Congress, Pattaya, 
Chonburi, Thailand, March 23 – 26, 
pp.363-365. 
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เลขประจาํตัว
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ตําแหนง ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา จากสถาบัน 
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พ.ศ. 
ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ 



 

        

3 3-1024-00590-74-9 อาจารย อาจารย ดร.พฤฒิพล  ล้ิมกิจเจริญภรณ ปร.ด.  
(ป.เอก) 
วท.ม.  
(ป.โท) 
วท.บ.  
(ป.ตรี) 

ฟสิกส 
 
ฟสิกส 
 
ฟสิกส 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี 
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2550 
 
2545 

1. โครงการวิจัยเร่ือง การศึกษาคาเลขอะตอมยังผล
ของทัวรมาลีน– สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (2554)   
2. โครงการวิจัยเร่ืองการวัดคุณสมบัติการดูดกลืน
รังสีเพื่อศึกษาที่มาของเเหลงพลอย – สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (2555)   

- งานประชุมวิชาการระดับชาติ 8 เร่ือง 
- วารสารระดับชาติ 1 เร่ือง 
- งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ -3 เร่ือง 
- วารสารระดับนานาชาติ 7 เร่ือง 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 

1. Limkitjaroenporn, P., Kaewkhao, J., 
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Glasses”, Advance Materials 
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2. Limkitjaroenporn, P., Kaewkhao, J., 
Limsuwan, P. and Chewpraditkul, W, 
2010,  “Nonproportionality of 
Electron Respond using CCT: Plastic 
Scintillator ”, Applied Radiation and 
Isotope, 68, pp. 1780-1784.  

3. Limkitjaroenporn, P., Kaewkhao, J., 
Limsuwan, P. and Chewpraditkul, W, 
2011, “Physical, Optical, Structural 
and Gamma-Ray Shielding 
Properties of Lead Sodium Borate 
Glasses” Journal of Physics and 
Chemistry of Solids, 72 (4), pp.245-



 

        

251.  
4. Kaewkhao, J., Kirdsiri, K., 

Limkitjaroenporn, P., Limsuwan, P., 
Park, J.M. and Kim, H.J., 2011, 
“Interaction of 662 keV Gamma-
Rays on Bismuth Based Glass 
Matrices”, Journal of Korean Physical 
Society, 59 (2), pp.661-665.  

5. Kaewkhao, J., Limkitjaroenporn, P., 
Tuscharoen, S., Kittiauchawal, 
Chewpraditkul, W. and Limsuwan, P., 
2012, “Measurement of Mass 
Attenuation Coefficients of Blue 
Sapphire at Different Photon 
Energy by Compton Scattering 
Technique, Applied Mechanics and 
Materials, 103, pp. 71-75.  

6. Limkitjaroenporn, P., Kaewkhao, J., 
Chewpraditkul, W., Limsuwan, P., 
2012, “Mass Attenuation 
Coefficient and Effective Atomic 
Number of Ag/Cu/Zn Alloy at 
Different Photon Energy by 
Compton Scattering Technique” 
Procedia Engineering, 32, pp. 847-854.  

7. Tuscharoen, S., Kaewkhao, J., 
Limkitjaroenporn, P., Chewpraditkul, 
W. and Limsuwan, P., 2012, 
“Improvement of BaO:B2O3:Fly Ash 
Glasses: Radiation Shielding, 



 

        

Physical and Optical Properties” 
Annals of Nuclear energy, 49, pp. 109-
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ตําแหนง ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา จากสถาบัน 
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พ.ศ. 
ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ 
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มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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2546 

1. โครงการวิจัยเร่ืองการพัฒนาสาธิตและเผยแพร
เคร่ืองอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตยสําหรับ
ผลิตผลทางการเกษตร - กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
2547 
2. โครงการวิจัยเร่ืองการพัฒนาสาธิตระบบอบแหง
พลังงานแสงอาทิตยสําหรับไมแปรรูป และวัสดุทํา
เคร่ืองจักรสาน - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน 2547 
3. โครงการวิจัยเร่ือง การพัฒนาเคร่ืองอบแหง
พลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคลมทรงพาราโบลิก 
– สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัสยาม 
(2551)   
4.  โครงการวิจยัเร่ืองเคร่ืองอบแหงพลังงานรังสี
อาทิตยแบบแผงรับรังสีสองชั้น สําหรับอบแหง
ผลผลิตทางการเกษตรในชุมชนเกษตรกรจังหวัด
นครปฐม - สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 2554 
5. โครงการการพัฒนาเคร่ืองอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยเพื่อใชในธุรกจิเพื่อสุขภาพและความ
งาม - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม (2554)   

- งานประชุมวิชาการระดับชาติ 21 เร่ือง 
- วารสารระดับชาติ 3 เร่ือง 
- งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 12 เร่ือง 



 

        

- วารสารระดับนานาชาติ 7 เร่ือง 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 

1. Janjai, S. and Srisittipokakun, N., 
2008, “Experimental and modeling 
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Advance Materials Research, 93-94, 
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Kaewkhao, J., Kedkaew, C. and 
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