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ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
Doctor of Philosophy Program in Physics

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟสิกส)
ชื่อยอ (ไทย) ปร.ด. (ฟสิกส)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Doctor of Philosophy (Physics)
ชื่อยอ (อังกฤษ) Ph.D. (Physics)
3. วิชาเอกของหลักสูตร
ฟสิกส
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนไมนอยกวา 48 หนวยกิต (แบบ 1.1)
จํานวนไมนอยกวา 72 หนวยกิต (แบบ 1.2)
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 (หลักสูตร 3 ป) และแบบ 1.2 (หลักสูตร 5 ป)
5.2 ภาษาที่ใช
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางชาติที่มีความสามารถในการใชภาษาไทย
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส พ.ศ. 2555 รหัสหลักสูตร 25551471104379
6.2 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 วั น ที่
1 เดื อ นพฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2559 ให ค วามเห็ น ชอบในการนํ า เสนอหลั ก สู ต รต อ คณะอนุ ก รรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ
6.3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่
13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ
6.4 สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ใหความ
เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ
6.5 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
6.6 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ไดอนุมัติ
หลักสูตรใหเปดสอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิภายในปการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
หลังสําเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพตาง ๆ ไดดังนี้
8.1 นักวิจัย นักวิทยาศาสตร นักวิชาการในสถาบันวิจัย ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
8.2 นักวิจัยและนักวิทยาศาสตรดานฟสิกส นักวิชาการ อาจารย ในสถาบันการศึ กษาของรัฐ
และเอกชน
8.3 ประกอบอาชีพอิสระ
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษาและปที่สําเร็จ
การศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
1

2

3

ชื่อ – นามสกุล
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
รองศาสตราจารย
ดร.จักรพงษ แกวขาว
3-1020-0020X-XX-X

อาจารย ดร.กีรติ เกิดศิริ
3-7799-0004X-XX-X

อาจารย ดร.ณัฐกฤตา จันทิมา
3-3305-0122X-XX-X

ตําแหนง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย

อาจารย

อาจารย

คุณวุฒิการศึกษา
ปร.ด. (ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
วท.ม. (ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
วท.บ. (ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปร.ด. (ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
วท.ม. (ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วท.บ. (ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปร.ด. (ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
วท.ม. (ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
วท.บ. (ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี

ปที่สาํ เร็จ
การศึกษา
2551
2547
2543
2554
2549
2545
2554
2551
2548

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะ
ยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตา ง ๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหม ๆ การ
เขาสูสังคมผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตาง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ
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สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน
ปญหาผลิ ตภาพการผลิ ตความสามารถในการแขง ขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่ อมล้ํ า ทางสังคม
เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการใน
การวางแผนที่สําคัญ ดังนี้ (1) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม (3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(4) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข
สถานการณการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไดรับ
การยกระดับดี ขึ้นจากการผนึกกํา ลังของหนวยงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
และเชื่อมโยงใหเกิดความมั่นใจของภาคธุร กิจเอกชน แตยังคงอยูในระดับต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับกลุม
ประเทศที่มีรายไดสูง โดยในป 2559 อันดับความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรอยูท่ี 47
และดานเทคโนโลยีที่ 42 จาก 61 ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ 40 และ
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับอันดับที่ 48 ตามลําดับในป 2553 และตลอดชวงระยะเวลา 14 ปที่ผานมา (25432556) คาเฉลี่ยการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาตอ GDP ยังคงอยูในระดับรอยละ 0.27 ตอ GDP โดย
ในป 2556 ประเทศไทยมีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 0.48 ตอ GDP โดยเปน
การลงทุน วิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณรอยละ 53 และจากภาคเอกชนประมาณร อยละ 47
ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแลว เชน เกาหลีใต ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีคาใชจายเพื่อการวิจัย
และพัฒนาอยูที่รอยละ 4.03, 3.35, 2.79, และ 2.27 ตอ GDP ในป 2555 ตามลําดับ
ขณะเดียวกันบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจํานวนไมเพียงพอตอการ
ส ง เสริ มการพัฒ นาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิ จั ย และนวั ตกรรมในระดับ ก า วหน า โดยในป 2556
บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนามีจํา นวน 11 คนตอประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศพัฒนาแลว สวนใหญจะอยูที่ระดับ 20-30 คนตอประชากร 10,000 คน
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 12 การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา โดย
พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งดานการลงทุนใน
การวิจัยและพัฒ นา ดา นบุ คลากรวิจั ย ดา นโครงสรางพื้น ฐาน และดานการบริ หารจั ด การ รวมทั้ ง
สนับสนุนและผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดัน
งานวิจั ย และพัฒนาให ใช ป ระโยชนอย างแทจ ริงทั้ งเชิงพาณิช ย และสาธารณะโดยให ค วามคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญา ซึง่ การผลิตบัณฑิต เขาสูตลาดแรงงาน นอกจากมีความรูความสามารถทางวิชาการ
แลว ควรจะตองมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถชวยชี้นําสังคมใหจรรโลงรักษาคานิยมวัฒนธรรมที่ดี
งามของสังคมไทย
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณภายนอก ทําใหมีความจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกให
มีศักยภาพ และสามารถปรับเปลี่ยนตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร การผลิตบุคลากร
วิทยาศาสตร สาขาฟสิ กส จึงตองมีความพรอมที่จ ะปฏิบัติงานไดทัน ที มีความรู ประสบการณและ
4

ศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพ รวมไปถึงความ
เขาใจในผลกระทบของวิทยาศาสตรเทคโนโลยีตอสังคมและตองปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรมจริยธรรม
(1) พั ฒ นาหลั ก สู ต รให ต อบสนองต อ ความต อ งการของประเทศด า นกํ า ลั ง คนใน
ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร สาขาฟสิกส และตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลกและใหความสําคัญในเรื่องทักษะการปฏิบัติงานและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี เนน การสราง
องคความรูระดับสูงและประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอสังคมหรือชุมชน
(2) มีการกําหนดตัวชี้วัดดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก เพื่อใหเทียบไดกับมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันในระบบ
การคาเสรี รวมทั้งจัดใหมีการประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยมีกรรมการประกัน
คุณภาพทําหนาที่กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
(3) มีการเพิ่มหรือปรับรายวิชาใหเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ การศึกษาแหงชาติและทัน ตอการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ
ประเทศ
หลั กสู ตรปรัช ญาดุษ ฎีบั ณ ฑิต สาขาวิช าฟสิ กส เล็ ง เห็ น ถึงความสํ า คั ญในการพัฒ นา
หลักสูตรใหตอบสนองตอสภาวะการที่เปลี่ยนไปทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม ในการปรับปรุงหลักสูตร
ใหมครั้งนี้สาขาวิชาเนนการปรับปรุงในประเด็นหลัก เพิ่มเติมจากหลักสูตรเดิมคือ
(1) ปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรใหมีความทันสมัยสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน
(2) กําหนดใหรายวิชาสัมมนาเปนวิชาบังคับทุกภาคการศึกษา เพื่อเตรียมความพรอม
ในการทําวิทยานิพนธ
(3) โครงสรางหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.2
(4) เกณฑการสําเร็จการศึกษาสําหรับนักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
(คปก.)
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ได กํ า หนดว า “ให
มหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น ที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลัง
การเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคง และยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวม
ในการจัดการบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิทยาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม ปรับปรุงตอยอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู และสงเสริม
วิทยฐานะครู” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในฐานะ ที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น จึงให
ความสํ า คั ญ กั บ ท อ งถิ่ น ในการสร า งและพั ฒ นาองค ค วามรู ต า ง ๆ ซึ่ ง หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปของ
มหาวิทยาลัย มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโ ลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจ
ธรรมชาติ ตนเอง ผู อื่ น และสั ง คม เป น ผู ใ ฝ รู สามารถคิ ด อย า งมี เ หตุ ผ ล สามารถใช ภ าษาในการ
ติดตอสื่อสารความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของ
ประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี
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13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม (เชน รายวิชาที่เ ปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/สาขาวิชาอื่น หรือต องเรียนจากคณะ/
สาขาวิชาอื่น)
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น
ไมมี
13.2 รายวิชาที่เปดสอนใหคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดําเนินการจัดผูสอนแตละรายวิชา
โดยตองมีการวางแผนรวมกันของอาจารยประจําหลักสูตรในการกําหนดเนื้อหาและกลยุทธการสอน
ตลอดจนการวัดและประเมินผล ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาไดบรรลุผลการเรียนรูตามหลักสูตร
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หมวดที่ 2
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุงผลิตดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาฟสิกสที่มีความรูความเชี่ยวชาญระดับสูง มีทักษะการวิจัย
ที่คนควาองคความรูใหม
1.2 ความสําคัญ
ปจจุบันมีการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว มีเครื่องอํานวยความ
สะดวก และอุปกรณเครื่องมือตาง ๆ ที่ทันสมัย ซึ่งฟสิกสเปนวิชาพื้นฐานที่มีความสําคัญในการพัฒนา
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี การเรี ย นรู แ ละความเข า ใจวิ ช าฟ สิ ก ส จึ ง เป น สิ่ ง สํ า คั ญ ในการพั ฒ นา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี องคความรูทางฟสิกสจากงานวิจัยที่เพิ่มขึ้นมากมายกอใหเกิดประโยชนตอ
การพัฒนาประเทศ ทั้งในดานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีทางการแพทย พลังงานทดแทน
และสิ่งแวดลอม เปนตน ดังนั้นเพื่อใหสอดคลองกับความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในป จ จุบั น การผลิ ต ดุษฎี บัณ ฑิตสาขาวิช าฟสิ กส ที่ มีความสามารถ มีทั กษะในการวิเ คราะห ป ญหา
สามารถออกแบบงานวิจัยซึ่งใชระเบียบวิธี (Methodology) วิธีการ (Method) และเครื่องมือ (Tool) ที่
เป น มาตรฐานและทัน สมั ย สามารถแปลความหมาย สรุ ป และวิเ คราะห ผ ล หาแนวทางแก ไขและ
ขอเสนอแนะเพื่อใหไดงานวิจัยที่มีคุณภาพและเปนองคความรูใหม กอใหเกิดการคนพบวิทยาการใหม
ความคิดริเริ่มหรือการวิจารณดวยความคิดใหม จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการขับเคลื่อนทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ
1.3 วัตถุประสงค
1.3.1 เพื่อผลิ ตดุษฎีบั ณฑิตที่มีความรู ความเชี่ยวชาญทางวิ ทยาการฟสิ กส ระดับ สู ง มี
ทักษะดานการวิจัยที่สามารถคนควาองคความรูใหมในสาขาฟสิกส สามารถบูรณาการและประยุกตองค
ความรูทางฟสิกสในการพัฒนาประเทศ
1.3.2 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพดานฟสิกส
1.3.3 เพื่ อ ผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ให มี ทั ก ษะทางป ญ ญา การคิ ด วิ เ คราะห แก ป ญ หาและ
สรางสรรคงานวิจัยทางฟสิกสระดับสูง
1.3.4 เพื่อผลิ ต ดุษฎี บัณฑิตให มีทักษะการวิเคราะห เชิงตัว เลข ภาษา การสื่ อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถเชื่อมโยงเขากับการแกปญหาทางฟสิกสได
1.3.5 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถและทักษะดานคุณธรรม จริยธรรม
ทั้งในดานวิชาการและงานวิจยั
1.3.6 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตใหมีภาวะผูนํา มนุษยสัมพันธและความรับผิดชอบ

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. การพัฒนาหลักสูตรให
ทันสมัยมีมาตรฐานและการ
จัดการเรียนการสอน

2. การพัฒนานักศึกษาใหมี
ความเปนเลิศทางวิชาการ

3. การพัฒนาการศึกษาดาน
ทักษะการใชเทคโนโลยีและ
ทรัพยากร/แหลงการเรียนรู

กลยุทธ
1.1 จัดทําหลักสูตรโดย
คณาจารยผูทรงคุณวุฒิที่มี
ความรูความสามารถ
1.2 การวิพากษหลักสูตรโดย
ผูเชี่ยวชาญภายนอกในการ
ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ป
1.3 สงเสริมการใช
ภาษาอังกฤษในการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา การ
สัมมนาและวิทยานิพนธทาง
สาขาวิชาฟสิกสหรือที่
เกี่ยวของ
2.1 การสรางเครือขายความ
รวมมือทั้งในดานงานวิจัยและ
วิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งใน
และตางประเทศ
2.2 พัฒนานักศึกษาทั้งดาน
วิชาการและการปฏิบัติการ
โดยการสงเสริมใหเขารวม
ประชุม สัมมนาวิชาการ
รวมทั้งการจัดการอบรมพัฒนา
วิทยาการใหม ๆ เสริม
หลักสูตร
3.1 จัดหาโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัย สถิติ วัดและ
ประเมินผล รวมทั้งฐานขอมูล
วิทยานิพนธและงานวิจัยทั้งใน
และตางประเทศ
3.2 อบรมการใชเครื่องมือ
วิทยาศาสตรขั้นสูงและ
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการ
วิเคราะหที่ทันสมัย

8

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร
1.2 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
และรายงานการประเมิน
หลักสูตร
1.3 นักศึกษาทุกคนนําเสนอ
สัมมนาเปนภาษาอังกฤษ
1.4 นักศึกษาเขารวมนําเสนอ
ผลงานเปนภาษาอังกฤษในการ
ประชุมทางวิชาการ
2.1 มี Visiting Professor และ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากตาง
มหาวิทยาลัย หรือตางประเทศ
2.2 มีผลงานตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ

3.1 นักศึกษาสามารถใช
เครื่องมือวิทยาศาสตรขั้นสูง
และโปรแกรมสําเร็จรูป
วิเคราะหผลได
3.2 มีผลงานวิจัยที่เปนสวนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธ

หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอน โดยกําหนดใหระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตมี
สัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2 . การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม – เดือนเมษายน
ภาคฤดูรอน
เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 หลักสูตร แบบ 1.1
(1) ผูเขาศึกษาจะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือกําลังศึกษาอยูใน
ภาคการศึกษาสุดทาย ในสาขาฟสิกส ฟสิกสประยุกต เคมี สิ่งแวดลอม วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมเคมี
หรือสาขาอื่นที่เทียบเทา จากหลักสูตรของสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล
เรือน (ก.พ.) และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
(2) ในกรณี ที่ ผู ส มั ค รมี คุ ณ สมบั ติ ไ ม ต รงตามข อ (1) ให ขึ้ น กั บ ดุ ล พิ นิ จ ของ
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
(3) มีความสามารถดานภาษาตางประเทศตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(4) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.2.2 หลักสูตร แบบ 1.2
(1) ผูเขาศึกษาจะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกําลังศึกษาอยูใน
ภาคการศึกษาสุดทาย ที่มีรายวิชาเรียนทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่เหมาะสม จากหลักสูตร
ของสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง และไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.50
(2) ในกรณี ที่ ผู ส มั ค รมี คุ ณ สมบั ติ ไ ม ต รงตามข อ (1) ให ขึ้ น กั บ ดุ ล พิ นิ จ ของ
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
(3) มีความสามารถดานภาษาตางประเทศตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

(4) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.3.1 คาใชจายในการศึกษาของนักศึกษา
2.3.2 การเลือกเรียนรายวิชาที่ไมหลากหลายสงผลใหมีขอจํากัดและเปนปญหาพื้นฐานที่
จะนําไปสูการทําวิจัยระดับสูง
2.3.3 ประสบการณการใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตร
2.3.4 ภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพือ่ แกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 กิจ กรรมการปฐมนิ เทศ การสํ า รวจป ญ หาของนัก ศึ ก ษาแรกเข า การแนะนํ า
คณาจารยและบุคลากร สิทธิและหนาที่ของนักศึกษา การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมถึงชองทางในการ
รับทราบขอมูลตาง ๆ
2.4.2 หาแหลงทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาในสาขาวิชา
2.4.3 กิจกรรมการเตรียมความพรอมสํ าหรั บ นั กศึกษา ซึ่งประกอบดวยการแนะนํ า
วารสารวิชาการ (Journal) ที่มีคุณภาพ การศึกษาองคความรูจากแหลงตาง ๆ ทักษะการใชเครื่องมือ
และอุปกรณทางวิทยาศาสตร
2.4.4 กิจกรรมการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาเปนภาษาอังกฤษ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
คาดวาจะรับเขาศึกษา
2560
2561
2562
ชั้นปที่ 1
5
5
5
ชั้นปที่ 2
5
5
ชั้นปที่ 3
5
รวม
5
10
15
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
5

2563
5
5
5
15
5

2564
5
5
5
15
5

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย บาท)
ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาฟสิกส มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เทากับ 40,000 บาท/คน/ป ดังนั้น สาขาวิชาฟสิกส ขอ
เสนอตั้งงบประมาณรายรับตามจํานวนนักศึกษาแรกเขาปละ 5 คน ดังนี้
รายละเอียดรายรับ
คาบํารุงการศึกษา (บาท)
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (บาท)
รวมรายรับ

2560
200,000
200,000

2561
400,000
400,000
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ปงบประมาณ
2562
400,000
400,000

2563
400,000
400,000

2564
400,000
400,000

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1.1 งบบุคลากร (บาท)
1.2 งบดําเนินงาน (บาท)
1.3 ทุนการศึกษา (บาท)
1.4 รายจายระดับ
มหาวิทยาลัย (บาท)
รวม (ก)
คาครุภณ
ั ฑ (บาท)
งบที่ดินสิ่งปลูกสราง (บาท)
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา (คน)
คาใชจายตอหัวนักศึกษา
เฉพาะงบดําเนินการ (บาท)
รวมงบลงทุน (บาท)

2560

2561

ปงบประมาณ
2562

126,000
240,000
-

133,560
240,000
-

141,574
240,000
-

150,069
240,000
-

240,110
240,000
-

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

406,000
30,000
30,000
436,000
5
87,200

413,560
30,000
30,000
443,560
10
44,356

421,574
30,000
30,000
451,574
15
30,105

430,069
30,000
30,000
460,069
15
30,671

520,110
30,000
30,000
550,110
15
36,674

2563

2564

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปน แบบชั้นเรียน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ข)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม ว า ด ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ข)
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.1 (3 ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 48 หนวยกิต ใชเวลา
ศึกษาไมเกิน 6 ปการศึกษา แบบ 1.2 (5 ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 72 หนวยกิต ใชเวลา
ศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส มุงเนนใหนักศึกษาไดปฏิบัติงานวิจั ยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู รวมทั้งพื้นฐานทางทฤษฎีอยางลึกซึ้ง จึงไดจัดหลักสูตรเพื่อตอบสนองตอผูที่ประสงค
จะเขาศึกษาตอในหลักสูตรแบบ 1.1 และแบบ 1.2
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1 ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
แบบ 1.2 ไมนอยกวา 72 หนวยกิต
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3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส แบบ 1.1 และแบบ 1.2 เปน
หลักสูตรที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวยกิต และ 72 หนวยกิต ตามลําดับ
โดยสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดั บบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558 ดังนี้

รหัสวิชา
4017101
4017102
4017103

รหัสวิชา
4017201

แบบ 1.1
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
1. หมวดวิชาเฉพาะ
1.1 กลุมวิชาบังคับ
2. วิทยานิพนธ

48 หนวยกิต
- หนวยกิต
ไมนับหนวยกิต
48 หนวยกิต

แบบ 1.2
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
1. หมวดวิชาเฉพาะ
1.1 กลุมวิชาบังคับ
2. วิทยานิพนธ

72 หนวยกิต
- หนวยกิต
ไมนับหนวยกิต
72 หนวยกิต

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร แบบ 1.1
1. หมวดวิชาเฉพาะ
1.1 กลุมวิชาบังคับ
รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
Advanced Research Methodology
สัมมนาฟสิกสขั้นสูง
Advanced Seminar on Physics
การเขียนบทความตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
International Journal Publication Writing
2. วิทยานิพนธ
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ
Dissertation

- หนวยกิต
ไมนับหนวยกิต
ไมนับหนวยกิต
น(ท-ป-ค)
2(1-2-3)
6(0-12-6)
3(2-2-5)
48 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
48(0-96-48)
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รหัสวิชา
4017001
4017101
4017102
4017103

รหัสวิชา
4017201

3.1.4 รายวิชาในหลักสูตร แบบ 1.2
1. หมวดวิชาเฉพาะ
1.1 กลุมวิชาบังคับ
รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
สัมมนาวิจัย
Seminar on Research
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
Advanced Research Methodology
สัมมนาฟสิกสขั้นสูง
Advanced Seminar on Physics
การเขียนบทความตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
International Journal Publication Writing
2. วิทยานิพนธ
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ
Dissertation

- หนวยกิต
ไมนับหนวยกิต
ไมนับหนวยกิต
น(ท-ป-ค)
8(4-8-12)
2(1-2-3)
6(0-12-6)
3(2-2-5)
72 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
72(0-144-72)

ขอกําหนดเฉพาะ
1. นักศึกษาอาจจะตองมี การปรั บ พื้น รายวิช าตามขอ เสนอแนะของคณะกรรมการประจํ า
หลักสูตร
2. นักศึกษาจะตองมีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษและการใชคอมพิวเตอร ตามเกณฑ
ที่คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ผูที่มคี วามรูความสามารถต่ํากวาเกณฑ ที่กําหนดจะตอง
เรียนรายวิชาตอไปนี้ โดยไมนับหนวยกิต
3. หลักสูตร แบบ 1.2 หากนักศึกษามีความจําเปนตองปรับพื้นฐานในบางเรื่องหรือบางรายวิชา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสามารถเปนผูกําหนดได
รหัสวิชา
1555102
4125101

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษขั้นสูงสําหรับบัณฑิตศึกษา
Advanced English for Graduate Studies
คอมพิวเตอรสําหรับบัณฑิตศึกษา
Computer for Graduate Studies
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ความหมายของเลขรหัสวิชา
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับกอนหลัง
ลักษณะเนื้อหาวิชา
ระดับความยากงายหรือชั้นป
หมวดวิชาและหมูวิชา

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

บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
บงบอกถึงความยากงายหรือชั้นป
บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา

หมายเหตุ
เลขตัวที่ 1-3 บงบอกถึงหมวดวิชา
401 หมายถึง หมวดวิชาฟสิกส
เลขตัวที่ 4 บงบอกถึงความยากงาย
7 หมายถึง ระดับปริญญาเอก
เลขตัวที่ 5 บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้
0 หมายถึง กลุมวิชาทีเ่ ปนพื้นฐาน
1 หมายถึง กลุมวิชาบังคับ
2 หมายถึง วิทยานิพนธ
3.1.5 แผนการศึกษา : แบบ 1.1
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
4017101
4017102
4017201
1555102

ชื่อวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
สัมมนาฟสิกสขั้นสูง
วิทยานิพนธ
ภาษาอังกฤษขั้นสูงสําหรับบัณฑิตศึกษา
(สอบวัดคุณสมบัติ)
รวม
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น(ท-ป-ค)
2(1-2-3)
1(0-2-1)
8(0-16-8)
3(3-0-6)
8 หนวยกิต

หมวดวิชา
วิชาบังคับ
วิชาบังคับ
วิทยานิพนธ
ขอกําหนดเฉพาะ

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
4017102
4017103
4017201
4125101

ชื่อวิชา
สัมมนาฟสิกสขั้นสูง
การเขียนบทความตีพมิ พในวารสารระดับนานาชาติ
วิทยานิพนธ
คอมพิวเตอรสําหรับบัณฑิตศึกษา
รวม

น(ท-ป-ค)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
8(0-16-8)
3(3-0-6)
8 หนวยกิต

หมวดวิชา
วิชาบังคับ
วิชาบังคับ
วิทยานิพนธ
ขอกําหนดเฉพาะ

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
4017102
4017201

ชื่อวิชา
สัมมนาฟสิกสขั้นสูง
วิทยานิพนธ
รวม

น(ท-ป-ค)
หมวดวิชา
1(0-2-1)
วิชาบังคับ
8(0-16-8)
วิทยานิพนธ
8 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
4017102
4017201

ชื่อวิชา
สัมมนาฟสิกสขั้นสูง
วิทยานิพนธ
รวม

น(ท-ป-ค)
หมวดวิชา
1(0-2-1)
วิชาบังคับ
8(0-16-8)
วิทยานิพนธ
8 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
4017102
4017201

ชื่อวิชา
สัมมนาฟสิกสขั้นสูง
วิทยานิพนธ
รวม

น(ท-ป-ค)
หมวดวิชา
1(0-2-1)
วิชาบังคับ
8(0-16-8)
วิทยานิพนธ
8 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
4017102
4017201

ชื่อวิชา
สัมมนาฟสิกสขั้นสูง
วิทยานิพนธ
รวม

สรุป

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
ก. หมวดวิชาเฉพาะดาน
(1) กลุมวิชาบังคับ
ข. วิทยานิพนธ
15

น(ท-ป-ค)
หมวดวิชา
1(0-2-1)
วิชาบังคับ
8(0-16-8)
วิทยานิพนธ
8 หนวยกิต
48 หนวยกิต
- หนวยกิต
ไมนับหนวยกิต
48 หนวยกิต

3.1.6 แผนการศึกษา : แบบ 1.2
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
4017001
4017201

ชื่อวิชา
สัมมนาวิจัย
วิทยานิพนธ
รวม

น(ท-ป-ค)
หมวดวิชา
2(1-2-3)
วิชาบังคับ
6(0-12-6)
วิทยานิพนธ
6 หนวยกิต

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
4017001
4017201

ชื่อวิชา
สัมมนาวิจัย
วิทยานิพนธ
รวม

น(ท-ป-ค)
หมวดวิชา
2(1-2-3)
วิชาบังคับ
6(0-12-6)
วิทยานิพนธ
6 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
4017001
4017201

ชื่อวิชา
สัมมนาวิจัย
วิทยานิพนธ
รวม

น(ท-ป-ค)
หมวดวิชา
2(1-2-3)
วิชาบังคับ
6(0-12-6)
วิทยานิพนธ
6 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
4017001
4017201

ชื่อวิชา
สัมมนาวิจัย
วิทยานิพนธ
รวม

น(ท-ป-ค)
หมวดวิชา
2(1-2-3)
วิชาบังคับ
6(0-12-6)
วิทยานิพนธ
6 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
4017101
4017102
4017201
1555102

ชื่อวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
สัมมนาฟสิกสขั้นสูง
วิทยานิพนธ
ภาษาอังกฤษขั้นสูงสําหรับบัณฑิตศึกษา
(สอบวัดคุณสมบัติ)
รวม
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น(ท-ป-ค)
2(1-2-3)
1(0-2-1)
8(0-16-8)
3(3-0-6)
8 หนวยกิต

หมวดวิชา
วิชาบังคับ
วิชาบังคับ
วิทยานิพนธ
ขอกําหนดเฉพาะ

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
4017102
4017103
4017201
4125101

ชื่อวิชา
สัมมนาฟสิกสขั้นสูง
การเขียนบทความตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
วิทยานิพนธ
คอมพิวเตอรสําหรับบัณฑิตศึกษา
รวม

น(ท-ป-ค)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
8(0-16-8)
3(3-0-6)
8 หนวยกิต

หมวดวิชา
วิชาบังคับ
วิชาบังคับ
วิทยานิพนธ
ขอกําหนดเฉพาะ

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
4017102
4017201

ชื่อวิชา
สัมมนาฟสิกสขั้นสูง
วิทยานิพนธ
รวม

น(ท-ป-ค)
หมวดวิชา
1(0-2-1)
วิชาบังคับ
8(0-16-8)
วิทยานิพนธ
8 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
4017102
4017201

ชื่อวิชา
สัมมนาฟสิกสขั้นสูง
วิทยานิพนธ
รวม

น(ท-ป-ค)
หมวดวิชา
1(0-2-1)
วิชาบังคับ
8(0-16-8)
วิทยานิพนธ
8 หนวยกิต

ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
4017102
4017201

ชื่อวิชา
สัมมนาฟสิกสขั้นสูง
วิทยานิพนธ
รวม

น(ท-ป-ค)
หมวดวิชา
1(0-2-1)
วิชาบังคับ
8(0-16-8)
วิทยานิพนธ
8 หนวยกิต

ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
4017102
4017201

ชื่อวิชา
สัมมนาฟสิกสขั้นสูง
วิทยานิพนธ
รวม

สรุป

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
ก. หมวดวิชาเฉพาะดาน
(1) กลุมวิชาบังคับ
ข. วิทยานิพนธ
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น(ท-ป-ค)
หมวดวิชา
1(0-2-1)
วิชาบังคับ
8(0-16-8)
วิทยานิพนธ
8 หนวยกิต
72 หนวยกิต
- หนวยกิต
ไมนับหนวยกิต
72 หนวยกิต

รหัสวิชา
4017001

3.1.7 คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) กลุมวิชาบังคับ
รายวิชาบังคับ
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สัมมนาวิจัย
8(4-8-12)
Seminar on Research
การคนควา การนําเสนอ และการอภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยดานฟสิกส ฟสิกสประยุกต

และเทคโนโลยี
Review, presentation and discussion of research papers related to
physics, applied physics and technology
4017101

ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
2(1-2-3)
Advanced Research Methodology
ระเบียบวิธีวิจั ย ทางฟสิ กส เทคนิคการออกแบบและวัด ผล วิธีทางสถิติในงานวิจั ย
วิทยาศาสตร หลักการและการใชเครื่องมือวิจัยพื้นฐาน การเขียนโครงรางและรายงานวิจัย จริยธรรม
การวิจัย และการอางอิงงานวิจัยในระดับนานาชาติ
Research methodology in physics, design and assessment techniques,
statistical methods in science research, principles and application of basic research
tools, research proposal and report writing, research ethics, and international research
citation
4017102

สัมมนาฟสิกสขั้นสูง
6(0-12-6)
Advanced Seminar on Physics
ปรัชญาวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับฟสิกส การคนควา การนําเสนอ การอภิปรายดาน
องคความรูระดับสูงและงานวิจัยทางฟสิกสจากวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Science philosophy related with physics, review, presentation and
discussion on advanced knowledge and research of international journal
4017103

การเขียนบทความในวารสารระดับนานาชาติ
3(2-2-5)
International Journal Writing
หลั กการ รู ปแบบ ประเภท องคประกอบ และจริยธรรมในการเขียนบทความวิจั ย
การสืบคนขอมูล และการเขียนบทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ
Principles, templates, types, composition, and ethics in research paper
writing, information retrieval and international journal writing
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ข. วิทยานิพนธ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4017201
วิทยานิพนธ
48(0-96-48) / 72(0-144-72)
Dissertation
การวิจัย และพัฒ นาทางดานฟสิกส และฟสิ กสประยุกต ในระดับ ปริ ญญาเอก โดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ภายใตการควบคุมของอาจารยที่ปรึกษา
Research and development in physics and applied physics for doctoral
degree by using science process under advisor supervision
รายวิชาเสริม
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1555102
ภาษาอังกฤษขั้นสูงสําหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Advanced English for Graduate Studies
การพั ฒ นาทั ก ษะในการสื่ อ สารเพื่อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรูท างวิ ช าการกั บ นั ก วิช าการ
ตางชาติ การพูดและอธิบายดวยภาษาเชิงวิชาการเพื่อการนําเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ การ
อานเนื้อหาวิชาการ บทความวิชาการ ผลงานวิจัยและเอกสารวิจัยในระดับนานาชาติ การเขียนประโยค
ในรูปแบบที่หลากหลายการเขียนเชิงวิชาการรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งการเขียนบทความวิชาการ
Skill development in communication for exchanging academic
knowledge with foreign academic expert, speaking and explaining by using academic
language in international research presentation; reading academic text, article, research
result, and international research document; writing variety of sentence, academic
writing and article writing
3(3-0-6)
คอมพิวเตอรสําหรับบัณฑิตศึกษา
Computer for Graduate Studies
ความรูพื้นฐานของการประยุกตใชคอมพิวเตอรมุงเนนที่เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช
งานและการดึงขอมูลผานทางอินเทอรเน็ต ความรูพื้นฐานของโปรแกรมที่นํามาประยุกตใชในการบริหาร
การใชคอมพิวเตอรในการทําวิทยานิพนธ การเขียนสารบัญและการอางอิง การใชคอมพิวเตอรสําหรับ
การนําเสนอ
Basic knowledge of computer applications focusing on information
technology; use and retrieval of information via the Internet; basic knowledge of
applied programs for administration; use of the computer for thesis work; writing a
table of contents and references; use of the computer for presentations
4125101
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