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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา ฟิสิกส์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ภาษาอังกฤษ
: Doctor of Philosophy Program in Physics
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
3. วิชาเอก

:
:
:
:

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

ฟิสิกส์

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
หลักสูตรปรัช ญาดุษฎีบั ณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จะต้องทาวิทยานิพนธ์จานวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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เอกสารและตาราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
สภาวิชาการเห็นชอบการนาเสนอหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2555
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2555
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิภายในปีการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิจัย
8.2 อาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา
8.3 นักวิทยาศาสตร์
8.4 ที่ปรึกษาด้านงานวิจัยของรัฐและเอกชน

9. ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1

ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
3-1020-00206-34-8

ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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อาจารย์ ดร.ณรงค์ชัย บุญโญปกรณ์
3-1006-01809-20-9

อาจารย์
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อาจารย์ ดร.พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ์
3-1024-00590-74-9

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

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

อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีที่สาเร็จการศึกษา
2551
2547
2543
2553
2545
2538
2554
2550
2545
2554
2549
2546
2554
2549
2545
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นในการวางแผนหลักสูตร
การเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่ได้ประมวลไว้ในวิสัยทัศน์ที่ว่า “ประเทศมีความมั่นคง
เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” อันประกอบด้วย 3 พันธกิจ ได้แก่ การพัฒนาฐานการผลิต
และบริการ การสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ สังคม และสร้างภูมิคุ้มกันจาก
วิกฤตการณ์ การสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งสมดุลอย่างสร้างสรรค์ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวย
ต่อการผลิต การค้า การลงทุน การพัฒนาคุณภาพคนทั้งความรู้คู่คุณธรรม เป็นองค์รวมที่แสดงถึงแนวทาง
นโยบายในการพัฒนาประเทศในระยะยาว อันเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดทั้ง
การเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ บุคคลหรือองค์กรต้องปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการเปิดเสรีทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน นาไปสู่การแข่งขันทั้งระดับภายในและภายนอกประเทศ การพัฒนาทางด้านการศึกษา
ความสามารถและเพิ่มขีดศักยภาพในการผลิตบุคลากรภายในประเทศให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ
ความชานาญพร้อมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม ตระหนักถึงการมีส่วนร่วม จึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทั้งยังสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรอบนโยบายปี พ.ศ. 2554 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เน้น
การส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนากาลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เป็นกาลัง
ส าคั ญ ในการพั ฒ นาประเทศชาติ รวมทั้ ง การสร้ า งความตระหนั ก และพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ท างด้ า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นสังคมฐานความรู้วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตร์กายภาพที่มีความสาคัญ และเป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตลอดจนมี ค วามส าคั ญ ต่ อ ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม เนื่ อ งจากเกี่ ย วข้ อ งกั บ
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมหลากหลายด้าน ซึ่งเป็นรากฐานสาคัญของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ดังนั้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ที่สามารถพัฒนา
องค์ความรู้หรือทาการวิจัยในขั้นสูง จึงเป็นสิ่งสาคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ช่วยสร้างรากฐานให้
ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ช่วยลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศลง ก่อให้เกิดความมั่นคงแก่ประเทศชาติในระยะ
ยาว
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร

5
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ทาให้ มีความจาเป็นต้องพัฒ นาหลั กสู ตรในเชิงรุกให้ มี
ศักยภาพ และสามารถปรั บเปลี่ยนตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ การผลิตบุคลากร
วิท ยาศาสตร์ สาขาฟิสิ ก ส์ จึ ง ต้ องมี ค วามพร้ อ มที่จ ะปฏิบั ติ งานได้ทั น ที มี ค วามรู้ ประสบการณ์ แ ละ
ศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมไปถึงความ
เข้าใจในผลกระทบของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่อสังคมและต้องปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
(1) พั ฒ นา/สร้ า งหลั ก สู ต รให้ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการของประเทศด้ า นก าลั ง คนใน
ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
และให้ความสาคัญในเรื่องทักษะการปฏิบัติงานและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เน้นการนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมชน
(2) มีการกาหนดตัวชี้วัดด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก เพื่อให้เทียบได้กับมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระบบการค้าเสรี
รวมทั้งจัดให้มีการประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยมีก รรมการประกันคุณภาพทา
หน้าที่กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
(3) มีการเพิ่ม หรื อ ปรั บ รายวิ ช าให้ เหมาะสมอย่ างสม่ าเสมอ เพื่อให้ ส อดคล้ อ งกับ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติและทันต่อการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
พันธกิจสาคัญด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คือการผลิตและพัฒนาศักยภาพของ
ครูและบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการศึกษาทางด้านงานวิจัย ซึ่งได้ดาเนินการมาเป็นระยะเวลา
ยาวนานและต่อเนื่อง
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
ไม่มี

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาฟิสิกส์ที่มีความรู้ความสามารถในระดับนานาชาติ ประสานเข้ากับ
งานวิจัยในระดับสูง เพิ่มพูนวิทยาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
1.2 ความสาคัญ
ปัจจุบันมีการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว มีเครื่องอานวยความสะดวก
และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่ทันสมัย ซึ่งฟิสิกส์เป็นวิชาพื้นฐานที่มีความสาคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี การเรี ย นรู้ และความเข้ าใจวิช าฟิสิ กส์ จึงเป็นสิ่ งส าคัญ ในการพัฒ นาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี องค์ความรู้ทางฟิสิกส์จากงานวิจัยที่เพิ่มขึ้นมากมายก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
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ทั้งในด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ พลังงานทดแทน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน การผลิตดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ที่มีความสามารถ มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา สามารถออกแบบงานวิจัยซึ่งใช้
ระเบียบวิธี (Methodology) วิธีการ (Method) และเครื่องมือ (Tool) ที่เป็นมาตรฐานและทันสมัย
สามารถแปลความหมาย สรุปและวิเคราะห์ผล หาแนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะเพื่อให้ได้งานวิจัยที่มี
คุณภาพและเป็นองค์ความรู้ใหม่ ก่อให้เกิดการค้นพบวิทยาการใหม่ ความคิดริเริ่มหรือการวิจารณ์ด้วย
ความคิดใหม่ จึ งมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต ในสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่มีความรู้ในศาสตร์ระดับสูง และมีคุณธรรม
จริยธรรม
1.3.2 มีความรู้ความสามารถในการวิจัยสาขาฟิสิกส์ในระดับนานาชาติ ก่อให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ในศาสตร์ สามารถนาองค์ความรู้จากการวิจัย ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระดับชาติ
และนานาชาติได้
2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง
แผนการพัฒนา
การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน

การพัฒนาทรัพยากรและแหล่งการ
เรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนและ
การเรียนรู้

กลยุทธ์
1. ประเมินความต้องการจาเป็นของหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอทุก 5 ปี
2. ประเมินเพื่อพัฒนา กากับ ติดตามการวิจัย
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง
3. ประเมินมาตรฐานหลักสูตร โดยเทียบเคียง
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ตาม
มาตรฐานของ สกอ.
4. ประเมินเพื่อติดตามคุณภาพการปฏิบตั ิ
งานวิจัยและคุณภาพของบัณฑิตเมื่อจบ
การศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
หลักสูตร
1. จัดหาทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ ทั้งในรูปของ
สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และงานวิจัยอื่นที่
เกี่ยวข้อง
2. จัดหาโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจยั สถิติ
วัดและประเมินผล รวมทั้งฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์และงานวิจยั ทั้งในและต่างประเทศ
3. พัฒนานักศึกษาทั้งด้านวิชาการและการ
ปฏิบัติการ โดยการส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุม

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ผลจากการวิจยั เพื่อประเมินความต้องการ
จาเป็นของหลักสูตร
ผลการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้ประสานงาน
รายวิชา
ผลการประเมินมาตรฐานหลักสูตร

- ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้
บัณฑิต และผลการประเมินจากบัณฑิต
- ผลการประเมินคุณภาพของงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้
จานวนตารา สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการวิจยั เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้และงานวิจยั อื่นที่เกี่ยวข้อง
จานวนโปรแกรมสาเร็จรูป ฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์และงานวิจยั
จานวนโครงการพัฒนานักศึกษา
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สัมมนาวิชาการ รวมทั้งการจัดการอบรมพัฒนา
วิทยาการใหม่ๆ เสริมหลักสูตร
แผนการพัฒนา
การพัฒนามาตรฐานวิทยานิพนธ์
และการให้คาปรึกษา

กลยุทธ์
1. จัดให้มีการสัมมนาการวิจัยเพื่อ พัฒนาการ
เรียนรู้และงานวิจยั อื่นที่เกี่ยวข้อง สัมมนาวิจยั
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตาม
ความก้าวหน้าการทาวิจยั
2. พัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัย โดยจัดให้มี
การสัมมนาที่ปรึกษาปัญหาวิจัย รวมทั้งส่งเสริม
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมสัมมนาการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ผลการประเมินการจัดสัมมนา และผลการ
ติดตามความก้าวหน้าการทาวิจยั ของ
นักศึกษา
บันทึกการติดตามความก้าวหน้าการให้
คาปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงการทาวิจยั
โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัย

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาระบบทวิภาค คือปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
หากมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
โดยภาคการศึกษาฤดูร้อน มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ต่อ 1 หน่วยกิต
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน และเวลาในการด าเนิ น การเรี ยนการสอนเป็ นไปตามประกาศของมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
นครปฐม เรื่องกาหนดการเรียนการสอน แต่ละภาคการศึกษา
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็นผู้ได้รับปริญญาโท ในสาขาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ เคมี สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมเคมี หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่าจากหลักสูตรของสถาบันการศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาหลักสูตร
2.2.2 มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าและระหว่างการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เน้นการปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และ
ต้องทาได้แล้วเสร็จในแต่ละภาคเรียน โดยเริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ที่เข้าศึกษา ดังนั้นนักศึกษาจึงต้องมี
ความรู้และสามารถเริ่มต้นทาการวิจัยได้ในภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเป็นผู้ดูแลและให้คาแนะนาปรึกษาทั้งทางด้านวิชาการ และชีวิต
ส่วนตัว รวมถึงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จาเป็นในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปีการศึกษา
นักศึกษา
2556
2557
2558
2559
2560
ชั้นปีที่ 1
5
5
5
5
5
ชั้นปีที่ 2
5
5
5
5
ชั้นปีที่ 3
5
5
5
รวม
5
10
15
15
15
จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสาเร็จ
5
5
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2556
200,000
200,000

ปีงบประมาณ
2557
2558
400,000
600,000
400,000
600,000

2559
600,000
600,000

2560
600,000
600,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (ไม่รวม 3)
3. ทุนการศึกษา

2556

ปีงบประมาณ
2557
2558
2559

2560

144,000 144,000 144,000 144,000 144,000
240,000 240,000 240,000 240,000 240,000
-
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4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
หมวดเงิน
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
394,000 394,000 394,000 394,000 394,000

2556

ปีงบประมาณ
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

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนหน่วยกิตให้ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ มุ่ ง เน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ป ฏิ บั ติ ง านวิ จั ย เพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง จึงได้จัดหลักสูตรเพื่อตอบสนองต่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
แบบ 1.1 ดังนี้
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หลั กสู ตรปรัช ญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช าฟิสิ กส์ ต้องทาวิทยานิพนธ์หรือ ศึกษาและทา
วิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบบ 1.1
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ แบบ 1.1 เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัย
โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วย
1. หมวดวิชาเฉพาะ
- หน่วยกิต
วิชาบังคับเฉพาะสาขา
ไม่นับหน่วยกิต
2. วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต

10
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
รายวิชาในหลักสูตร แบบ 1.1
1. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่นับหน่วยกิต
วิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4017101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
Advanced Research Methodology
4017102 สัมมนาฟิสิกส์ ระดับดุษฎีบัณฑิต 1
Doctoral Seminar in Physics 1
4017103 สัมมนาฟิสิกส์ ระดับดุษฎีบัณฑิต 2
Doctoral Seminar in Physics 2

รหัสวิชา
4017201

2. วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
Dissertation

น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

น(ท-ป-ค)
48 หน่วยกิต

ข้อกาหนดเฉพาะ
1. นักศึกษาอาจจะต้องมีการปรับพื้นรายวิชาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
2. นักศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด ผู้มีความรู้ความสามารถต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดจะต้องเรียน
รายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต
รหัสวิชา
1555101
4125101

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Students
คอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Computer for Graduate Students

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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การให้รหัสวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ กาหนดรหัสวิชาเป็น 7 หลัก ดังนี้
1

2

3

4

5

6

7
ลาดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหาวิชา
ระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
หมวดวิชาและหมู่วิชา

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

บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา
บ่งบอกถึงความยากง่ายหรือชั้นปี
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา

หมายเหตุ
เลขตัวที่ 1-3 บ่งบอกถึงหมวดวิชา
401 หมายถึงหมวดวิชาฟิสิกส์
เลขตัวที่ 4

บ่งบอกถึงความยากง่าย
7 หมายถึงระดับปริญญาเอก

เลขตัวที่ 5

บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้
1 หมายถึงกลุ่มวิชาบังคับ
2 หมายถึงกลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการศึกษาแบบ 1.1
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ แบบ 1.1 อาจกาหนดให้เรียนรายวิชา
เพิ่มเติมหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้โดยไม่นับหน่วยกิต และกาหนดแผนการศึกษา ดังนี้

12

รหัสวิชา
4017101
4017201

รหัสวิชา
4017102
4017201

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
วิทยานิพนธ์
สอบวัดคุณสมบัติ
รวม
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
สัมมนาฟิสิกส์ ระดับดุษฎีบัณฑิต 1
วิทยานิพนธ์
รวม

รหัสวิชา
4017201

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
รวม

รหัสวิชา
4017103
4017201

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
สัมมนาฟิสิกส์ ระดับดุษฎีบัณฑิต 2
วิทยานิพนธ์
รวม

รหัสวิชา
4017201

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
รวม

น(ท-ป-ค)
ไม่นับ
8(0-8-16)
8 หน่วยกิต

น(ท-ป-ค)
ไม่นับ
8(0-8-16)
8 หน่วยกิต

น(ท-ป-ค)
8(0-8-16)
8 หน่วยกิต

น(ท-ป-ค)
ไม่นับ
8(0-8-16)
8 หน่วยกิต

น(ท-ป-ค)
8(0-8-16)
8 หน่วยกิต

13

รหัสวิชา
4017201

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
รวม

น(ท-ป-ค)
8(0-8-16)
8 หน่วยกิต

สรุป
หมวดวิชาเฉพาะ
วิทยานิพนธ์
รวมไม่น้อยกว่า

48
48

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4017101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
2(2-0-4)
Advanced Research Methodology
ระเบี ย บวิธีวิ จั ย ทางฟิสิ ก ส์ เทคนิ คการออกแบบและวั ดผล วิ ธีทางสถิ ติในงานวิจั ย
วิทยาศาสตร์ หลักการและการใช้เครื่องมือวิจัยพื้นฐาน การเขียนโครงงานวิจัย และรายงานวิทยาศาสตร์
คุณธรรมและจริยธรรมการวิจัย การอ้างอิงงานวิจัย ในระดับนานาชาติ
4017102

สัมมนาฟิสิกส์ ระดับดุษฎีบัณฑิต 1
1(0-2-1)
Doctoral Seminar in Physics 1
การวิ เ คราะห์ ผ ลงานวิ จั ย จากวารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ หั ว ข้ อ
วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตที่สนใจ และการนาเสนอ
4017103

รหัสวิชา
4017201

สัมมนาฟิสิกส์ ระดับดุษฎีบัณฑิต 2
1(0-2-1)
Doctoral Seminar in Physics 2
การนาเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต
กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
วิทยานิพนธ์
48(0-48-96)
Dissertation
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การวิจัย พัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ ด้านฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ที่น่าสนใจหรือที่
เกี่ยวข้อง ระดับปริญญาเอก ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา
กลุ่มวิชาปรับพื้น
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1555101 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
English for Graduate Students
ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสาหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสืบค้น การอ่านและสรุปใจความสาคัญของเอกสารทางวิชาการ
จากสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทาวิจัย การเขียนบทคัดย่องานวิจัยและบทความวิจัย
4125101

คอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Computer for Graduate Students
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การใช้ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นและอ้างอิง ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป เพื่อประยุกต์ใช้
ในการทาวิจัย การเขียนบทความวิจัยและการนาเสนอผลงานวิจัย

3.2 ชื่อ-สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
1

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจาตัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
3-1020-00206-34-8

ตาแหน่ง

คุณวุฒิ และสาขาวิชา

ผู้ช่วย
- ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศาสตราจารย์ - วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2

อาจารย์ ดร.ณรงค์ชัย บุญโญปกรณ์
3-1006-01809-20-9

อาจารย์

3

อาจารย์ ดร.พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ์
3-1024-00590-74-9

อาจารย์

4

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

อาจารย์

5

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

อาจารย์

-วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/ปีการศึกษา
2556 2557 2558
6
6
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

คุณวุฒิ และสาขาวิชา

2559
6

ภาระการสอนเฉลี่ย

เลขที่บัตรประจาตัว
1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
3-1020-00206-34-8

ผู้ช่วย
- ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศาสตราจารย์ - วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2

อาจารย์ ดร.ณรงค์ชัย บุญโญปกรณ์
3-1006-01809-20-9

อาจารย์

3

อาจารย์ ดร.พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ์
3-1024-00590-74-9

อาจารย์

4

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

อาจารย์

5

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

อาจารย์

ลาดับ
6

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจาตัว

ตาแหน่ง

อาจารย์ ดร.กิติพันธ์ บุญอินทร์

อาจารย์

- วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

คุณวุฒิ และสาขาวิชา
- ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ชั่วโมง/ปีการศึกษา
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/ปีการศึกษา
2556 2557 2558
6
6
6

2559
6

3-3309-00182-63-8
7

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

อาจารย์

8

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

อาจารย์

9

อาจารย์ ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา
3-7005-00202-14-0

อาจารย์

- วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.ม. (สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- วท.บ. (สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ
1
2

3

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจาตัว
ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ
3-1002-00270-93-5
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุล
3-1018-01002-67-7
รองศาสตราจารย์ ดร.สมิต อินทร์ศิริพงษ์

ตาแหน่ง

คุณวุฒิ และสาขาวิชา

ศาสตราจารย์ - Ph.D. (Physics) Pennsylvania State University
- วท.บ. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รอง
- ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศาสตราจารย์ - วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รอง
- ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

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

3

3

3

3

3

3

3

3-3017-00133-40-5
4

อาจารย์ ดร.ตรีเดชน์ กิตติอัชวาลย์
5-1601-00031-80-3

5

อาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ซิมะลาวงศ์
3-1104-00623-33-5

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจาตัว

ศาสตราจารย์ - วท.ม. (การสอนฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- กศ.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
อาจารย์
- ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาจารย์
- ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
- วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ตาแหน่ง

6

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

อาจารย์

7

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

อาจารย์

8

อาจารย์ ดร.อารยา มุ่งชานาญกิจ
3-7399-00448-54-3

อาจารย์

คุณวุฒิ และสาขาวิชา
- ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

3

3

3

3

3

3

3

3

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

3

3

3

3

3

3

3

3

9

อาจารย์ ดร.จิตรา เกตุแก้ว
3-7705-00269-60-1

อาจารย์

10

อาจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี
3-2699-00032-53-8

อาจารย์

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจาตัว

- ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ตาแหน่ง

คุณวุฒิ และสาขาวิชา
- ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
- คอ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
- คอ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
- ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- กศ.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

11

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

อาจารย์

12

อาจารย์ ดร.นิธิโรจน์ พรสุวรรณเจริญ
3-4799-00086-74-1

อาจารย์

13

ดร.มติ ห่อประทุม
3-2499-00158-07-8

นักวิจัย

3

3

3

3

3

3

3

3

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

3

3

3

3

3

3

3

3

14

ดร.อาทร โภไคยพิสิทฐ์
3-1104-00695-78-6

นักวิจัย

- ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยบูรพา

3

3

3

3
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. ทักษะการเรียนรู้
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเองรวมถึงการ
เข้าร่วมในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและ
นานาชาติเพื่อก้าวทันความรู้และวิทยาการสมัยใหม่
ทางด้านฟิสิกส์สาขาต่างๆ
2. ทักษะด้านงานวิจัยและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่นาไปใช้
ประโยชน์ทั้งในภาคชุมชนและ
ภาคอุตสาหกรรม

มีการทาวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องทางฟิสิกส์
การนาไปประยุกต์ใช้งาน หรือ โจทย์งานวิจัยจาก
ท้องถิ่นหรือภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการฝึกเทคนิค
และกระบวนการวิจัยที่นาไปใช้จริง นาเสนอตัวอย่าง
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ (เช่น วิชาสัมมนา และ
การนาเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์) เน้นการ
เรียนแบบร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ร่วมกันแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง

3. ภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ

มีกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้นักศึกษามี
ภาวะผู้นาทางความคิด กล้าแสดงออก มีความ
รับผิดชอบ และตรงต่อเวลา

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและสังคม จัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่มี
ความซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยคานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น
(2) วินิจฉัยปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม อย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจน
มี
หลักฐานและตอบสนองปัญหาเหล่านั้นตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
(3) ตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ริเริ่มในการยกปัญหา
ทางจรรยาบรรณที่มีอยู่ เพื่อการทบทวนและแก้ไข
(4) เคารพสิทธิและความเห็นของผู้อื่น ให้ข้อสรุปของปัญหาด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่
ได้รับผลกระทบ
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจังในการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน
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สภาพแวดล้อมของการทางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีสัมมาคารวะ
(2) กาหนดกฎระเบียบในการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรงต่อเวลา
และแต่งกายอย่างเหมาะสม
(3) สอนและให้กรณีศึกษาเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ไม่ทุจริตในการสอบ ไม่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดสิทธิในข้อมูลหรือส่วนหนึ่งในผลงานของผู้อื่น ส่งเสริมให้
มีความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและสังคม จัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่มีความซับซ้อนเชิง
วิชาการหรือวิชาชีพ โดยคานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น
(4) มอบหมายงานให้ค้นคว้า เขียนรายงาน นาเสนอผลงานหน้าห้องเรียนและอภิปรายโดย
ตระหนักถึงจรรยาบรรณทางวิชาการและเคารพสิทธิตลอดจนความเห็นของผู้อื่น
(5) จัดกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจารีตประเพณีที่ดีงาม เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมในการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การมอบหมายงานให้นักศึกษานาความรู้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สาธารณชน เพื่อพัฒนาความมีจิตสาธารณะ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) ประเมินจากความซื่อสัตย์สุจริตในการสอบ การวิจัยและการทางานที่มอบหมาย
(2) ประเมินจากการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา การส่งงานที่มอบหมายตาม
กาหนดเวลา การเข้าร่วมกิจกรรม และประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
(3) ประเมินจากการนาเสนอของนักศึกษาที่ต้องมีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง ไม่ละเมิดสิทธิหรือ
ผลงานของผู้อื่น
(4) ประเมินการเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่นจากการถามตอบปัญหาระหว่างการ
อภิปรายในชั้นเรียนหรือการสัมมนา ตลอดจนการพิจารณาอภิปรายในประเด็นที่เป็นปัญหาทางคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
(5) ประเมิ น จากการมี วิ นั ย และพร้ อ มเพรี ย งของนั ก ศึ ก ษาในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเสริ ม
หลักสูตรซึ่งแสดงถึงการมีส่วนรวมและการส่งเสริมการปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระสาคัญของสาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
อย่างถ่องแท้ ตลอดจนหลักการสาคัญและทฤษฎีที่สาคัญ
(2) สามารถนาหลักการและทฤษฎีที่สาคัญมาประยุกต์ใช้ เพื่อศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและ
ปฏิบัติในวิชาชีพ มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่มวิชา
เฉพาะ
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(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านฟิสิกส์และการประยุกต์ มีความเข้าใจใน
วิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆและการประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบของงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้
ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ
(4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อ มระดับชาติและนานาชาติที่อาจมี
ผลกระทบต่อสาขาวิชาฟิสิกส์รวมถึงเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน้นหลักการทางทฤษฎี การประยุกต์และ
ทางปฏิบัติการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของแต่ละรายวิชา
(2) จั ด ให้ มี ก ารเรี ย นรู้ จ ากสถานการณ์ จ ริ ง เช่ น การศึ ก ษาดู ง านหรื อ เชิ ญ วิ ท ยากรหรื อ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน และลึกซึ้งในวิชาชีพ
(3) มอบหมายงานให้มีการค้นคว้าติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ และให้ศึกษาถึงระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมระดับชาติและนานาชาติที่อาจมี
ผลกระทบต่อสาขาวิชาฟิสิกส์รวมถึงเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การสอบเนื้อหาเฉพาะทาง
(2) รายงาน การนาเสนอ หรือการอภิปราย การสัมมนา
(3) ประเมิ น จากทั ก ษะในการน าความรู้ ม าใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หาระหว่ า งท างานวิ จั ย
ประเมินจากผลงานที่นาเสนอในการประชุมวิชาการหรือได้รับการตีพิมพ์ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการ
บริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนอง
ประเด็นหรือปัญหา สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ไม่มีข้อมูล
(2) นาความรู้ ทางด้านฟิสิกส์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญหรือโครงการวิจัยค้ นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง โดยใช้
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย
(3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ผลงานตีพิมพ์
ทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพ พัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยบูรณาการให้เข้ากับองค์ค วามรู้เดิมหรือ
เสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางใน การวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหา
ที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การอภิปรายกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ปัญหา
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(2) การทารายงาน กรณีศึกษาที่ให้นักศึกษาฝึกใช้ความรู้มาแก้ปัญหาต่างๆอย่างสร้างสรรค์
(3) การสัมมนาทางวิชาการ
(4) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง การฝึกแก้ไขปัญหาในการทาวิจัย
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานที่ได้รับมอบหมายและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น
รายงาน และการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือการสัมภาษณ์
(2) ประเมินจากการสัมมนาวิชาการ การตอบคาถามปากเปล่าจากการนาเสนอโดยพิจารณา
จากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
(3) ประเมิ น จากการสอบ โดยใช้ ข้ อ สอบที่ มี ก ารวั ด การคิ ด วิเ คราะห์ สั ง เคราะห์ ใ นการ
แก้ปัญหา
(4) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัย และวิทยานิพนธ์
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผู้นาโดยสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นาและสมาชิกที่ดี แสดงออกถึง
ทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางาน
ของกลุ่ม
(2) มีความรับผิดชอบ สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเอง สามารถประเมินตนเอง
ได้ รวมทัง้ วางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
(3) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเองและ
สามารถปรับตัวเพื่อทางานร่วมกับผู้อื่น ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งหรือปัญหาต่างๆ
อย่างเหมาะสม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ
จัดการสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานร่วมกัน การทางานที่ต้องประสานงานกั บ
ผู้อื่นข้ามหลักสูตร หรือการค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและมีวุฒิภาวะในการเป็นผู้นา
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
(4) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและบุคคลทั่วไป
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมการทางาน และการแสดงออกของนักศึกษาในทารายงานกลุ่ม
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ผลงานกลุ่ม การนาเสนอ ความสมบูรณ์ของงาน และความสัมพันธ์ภายในกลุ่มทางาน การให้ความร่วมมือ
ในการทางาน
(2) ประเมินจากความรู้สึกของนักศึกษาที่ทางานร่วมกัน โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น
ด้านความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือในการทางานเป็นกลุ่ม
(3) ประเมินจากพฤติกรรมในการศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ ในด้านการ
ปรับตัวและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์ สถิติ เพื่อการวิเคราะห์ประมวลผลการ
แก้ปัญหา การนาเสนอข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(2) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสมทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป
(3) มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจาเป็นทั้งใน
วงการวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถนาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มอบหมายงานให้ค้นคว้า เขียนรายงานหรือนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน การสัมมนาโดย
ให้นักศึกษาใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิเคราะห์ประมวลผลการแก้ปัญหาและนาเสนอ
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
(2) สนับสนุนให้นักศึกษานาเสนอผลงานวิจัย ในที่ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
(3) กาหนดให้งานที่มอบหมาย เช่น การเขียนรายงานสัมมนา ต้องมีการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
อ้างอิงถึงวารสารทางวิชาการในระดับนานาชาติ
(4) เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายรูปแบบ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากการบ้าน รายงาน รายงานปฏิบัติการหรือผลงานวิจัย
(2) ประเมินจากการนาเสนอ ผลงานวิจัย การสอบวิทยานิพนธ์ หรือสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ
(3) ประเมิน จากเทคนิ ค การนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลื อกใช้เ ครื่อ งมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องอย่างมีหลักการและเหตุผลในการเลือกใช้
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(4) ประเมินจากความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และสื่อสารให้บุคคลอื่นเข้าใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
- คุณธรรมจริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ผลกระทบจากการใช้ ค วามรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ ต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความ
รับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิช าชีพวิทยาศาสตร์ในแต่ละ
สาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
- ความรู้
(1) มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจทางคณิ ต ศาสตร์ พื้ น ฐานวิ ท ยาศาสตร์ พื้ น ฐาน เพื่ อ การ
ประยุกต์ใช้กับงาน ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา ด้ว ยวิธีการที่เ หมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้
เครื่องมือที่เหมาะสม สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงาน
จริงได้
- ทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างมีระบบ
รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจิ น ตนาการและความยื ด หยุ่ นในการปรับ ใช้อ งค์ค วามรู้ที่ เกี่ย วข้อ งอย่ างเหมาะสม

27
สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
- ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่ มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ/หรือ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในวิชาที่ศึกษามาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็น
ที่เหมาะสม
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ใน
กลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน
- ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อ
การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่
เกี่ยวข้องได้

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์
1. คุณธรรม
3. ทักษะทาง
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
2. ความรู้
ระหว่างบุคคล และ
จริยธรรม
ปัญญา
และการใช้เทคโนโลยี
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 สัมมนาฟิสิกส์ ระดับดุษฎีบัณฑิต 1                      
4017103 สัมมนาฟิสิกส์ ระดับดุษฎีบัณฑิต 2                      
4017201 วิทยานิพนธ์
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การประเมินผลการศึกษาและการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
(1) กาหนดระบบการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ การเรียนรู้ข องนักศึ กษา เป็นส่ ว นหนึ่งของระบบ
ประกัน คุ ณ ภาพภายในของมหาวิ ทยาลั ยที่ จ ะต้ อ งทาความเข้า ใจตรงกั นทั้ ง มหาวิ ทยาลั ย และน าไป
ดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
(2) การทวนสอบในระดับรายวิชาวัดโดยใช้คะแนนสอบของนักศึกษา และความเหมาะสมของ
ข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอนและมีการประเมินข้อสอบ โดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นผู้พิจารณา
(3) การประเมิ น ผลวิ ท ยานิ พ นธ์ โดยคณะกรรมการสอบที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ)
(4) การทวนสอบในระดับหลั กสูตร ทาโดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกปี และจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุกๆ 4 ปี
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของดุษฎีบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง และนาผลการทวนสอบที่ได้มา
พิจารณาเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร ซึ่งจะดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ดังต่อไปนี้
(1) ภาวะการได้งานทาของดุษฎีบัณฑิต ประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาใน
ด้านของ ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ความสามารถ ความมั่นใจของดุษฎีบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการที่ใช้ดุษฎีบัณฑิต โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่ง
แบบสอบถาม เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษา และเข้ า ท างานในสถาน
ประกอบการ
(3) การประเมิน จากดุษ ฎีบัณ ฑิต ที่ป ระกอบอาชีพ ในแง่ข องความพร้อ มและความรู้ จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
(4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนักศึกษา
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จะสาเร็จการศึกษาได้ ต้องมีคุณสมบัติตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้มีความประพฤติดี
(2) มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
(3) สอบได้จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
(4) สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(5) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
(6) สอบผ่านวิทยานิพนธ์
แบบ 1.1 เป็นผู้มีสิทธิขอทาวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและ
ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน
ได้รับ การยอมรั บให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่ มีกรรมการภายนอกมาร่ว มกลั่นกรอง
(Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
จัดปฐมนิเทศสาหรับอาจารย์ที่เข้าใหม่ เกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย คณะ และ
หลักสูตรที่สอน บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงแนวทางการพัฒนาเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น การฝึกอบรม การเข้าร่วมประชุมทาง
วิชาการ การนาเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาความรู้ และการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
2.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และเพิ่มความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร: ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร
โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิ กส์ มีการบริหารหลักสูตรในรูป
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยกาหนดระบบกลไกการบริหารหลักสูตร เพื่อเป็นการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ทั้งนี้มีการกาหนดตัวบ่งชี้หลักและเป้าหมาย
การดาเนินงาน ดังนี้
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม เพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดาเนินการของหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
(3) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
(5) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(6) มีการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือประเมินผลการเรียนรู้จาก
ผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มอค.7 ปีที่แล้ว
(7) อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะนาด้านการเรียนการสอน
(8) อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(9) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
(10) ระดับความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาต่อคุณภาพของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
การบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ งบประมาณเกี่ยวกับบุคลากรและงบ
ลงทุนขอรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ส่วนหมวดค่าใช้สอยและเงินอุดหนุนจะขอรับจัดสรรจากเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นรายรับจากค่าหน่วยกิตของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
2.2.1 อาคารสถานที่
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การจั ดการเรี ย นการสอนใช้พื้ นที่ใ ช้ส อยอาคารเรีย นของมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ นครปฐม
ประกอบด้วย
(1) อาคารสานักงาน
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
(2) วัสดุอุปกรณ์การสอน
สานักงานบัณฑิตศึกษา และฝ่ายโสตทัศนศึกษา ของมหาวิทยาลัย มีอุปกรณ์การสอน
ครบถ้วน ประกอบด้วย
1) เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ
2) เครื่องฉายภาพทึบแสง
3) คอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ต
4) เครื่องบันทึกและฉายวีดิทัศน์
5) โทรทัศน์สี
6) เทปบันทึกเสียง
2.2.2 ทรัพยากรเพื่อการค้นคว้าและแหล่งการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความพร้อมด้านหนังสือ ตารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล
โดยมีสานักหอสมุดกลางที่มีหนังสื อด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น
ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ ตาราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนอย่างพอเพียง และได้จัดให้มีสื่ออิเล็กทรอนิคส์ที่ใช้สาหรับการสืบค้น ดังนี้
1. สืบค้นจากเว็บไซต์ของสานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ราช
ภัฏนครปฐม สามารถสืบค้นวารสาร (Journal) ได้ทั่วโลก
2. eBook CRC Net Base
3. eBook จากระบบ OCLC Netlibrary
4. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ Thai LIS Digital Collection
5. ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์ ศูนย์ข้อมูลมติชน
6. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จานวน 6 ฐาน
6.1 ฐานข้อมูล ACM Digital Library (Association for Computer Machinery)
เข้าใช้ที่ http://portal.acm.org
6.2 ฐานข้อมูล H.W. Wilson (Full Text)
เข้าใช้ที่ http://vnweb.hwwilsonweb.com
6.3 ฐานข้อมูล Springer Link
เข้าใช้ที่ http://www.springerlink.com
6.4 ฐานข้อมูล ISI Web of Science
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เข้าใช้ที่ http://portal15.isiknowledge.com
6.5 ฐานข้อมูล Ebsco
เข้าใช้ที่ http://web.ebscohost.com
6.6 ฐานข้อมูล ProQuest Digital Dissertations
เข้าใช้ที่ http://proquest.umi.com/login/ipauto
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงานบัณฑิตศึกษา และสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ ตารา นิตยสารและสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อ
บริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยการประสาน การจัดซื้อ
หนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาและอาจารย์พิเศษจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ หนังสือ
ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จาเป็น อาทิ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ
เป็นต้น
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
คัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปในสาขาวิชาฟิสิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์
ผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ทุ ก ร า ย วิ ช า เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล เ พื่ อ เ ต รี ย ม ไ ว้ ส า ห รั บ ก า ร ป รั บ ป รุ ง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2553
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2549 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
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5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดให้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา
ทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนหรือการทาวิจัยสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ได้ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเชิงวิชาการทุกคนจะต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา
และมีการกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษาที่ชัดเจนเพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคาร้องขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนของทางมหาวิทยาลัย
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
รวมทั้งสารวจข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการกาลังคน ประกอบการพัฒนาหลักสูตร สารวจความต้องการ
ศึกษาต่อเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร และนอกจากนี้จะมีการวิจัยประเมินติดตามคุณภาพดุษฎี
บัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตรเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และ/หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอน ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
5. จัดทารายงานการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อย ร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มอค.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
เรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้นพิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินด้วยวิธีการหลากหลายทั้งการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนัก ศึกษา
การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคาถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่
กล่าวข้างต้นแล้วก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่
สามารถทาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนการทดสอบกลางภาคการศึกษาและปลาย
ภาคการศึกษาจะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็
จะต้องมีการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้
สื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ดาเนินการโดยบุคคล 3 ฝ่าย ดังนี้
2.1 โดยนักศึกษา ได้แก่ ประเมินพัฒนาการของนักศึกษา ประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร
ผลงานของนั กศึกษาที่สามารถวัดเป็ นรูปธรรมได้ อาทิ จานวนกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อชุมชนและ
ท้องถิ่น เป็นต้น
2.2 โดยผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ และ/หรื อ จากผู้ ป ระเมิ น ภายนอก โดยประเมิน ความเห็ น และ
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของดุษฎีบัณฑิตที่
ส าเร็ จ การศึ ก ษา กระบวนการพั ฒ นาการเรีย นรู้ องค์ ความรู้ และการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร ให้ มี ค วาม
เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการศึกษา
2.3 โดยผู้บริหารสถานศึกษา และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ได้แก่ ความพึงพอใจของ
หั ว หน้ า หน่ ว ยงานที่ มี ต่ อ ความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ตลอดจน
คุณธรรมจริยธรรมของดุษฎีบัณฑิต

37
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่
ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการครบทั้ง 5 ข้อ มีการดาเนินการครบ 10 ข้อ
มีการดาเนินการครบทุกข้อ
ตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน ตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ด้านมาตรฐานและคุณภาพ การศึกษาเป็น ระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
จากการรวบรวมข้อมูล จะทาให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละ
รายวิชากรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็น
การปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้ง
ฉบับนั้น จะกระทาทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต

