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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาฟิสิกส์ 
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       พระราชวังสนามจันทร์ / บัณฑิตวิทยาลัย / ภาควิชาฟิสิกส์ 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร  25490081107405 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ 
 ภาษาอังกฤษ  Master of Science Program in Physics 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Science (Physics) 
 ชื่อย่อภาษาไทย  วท.ม. (ฟิสิกส์) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.Sc. (Physics) 
 
3. วิชาเอก  
 ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี 
 5.2  ภาษาที่ใช้          ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 5.3  การรับเข้าศึกษา   รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
 



มคอ. 2   2 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 13/2560 วันที่  3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
  
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ปีการศึกษา 2562 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  8.1   ผู้สอนในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
  8.2   นักวิทยาศาสตร์ในภาครัฐและเอกชน 
  8.3   นักวิจัยและผู้ช่วยนักวจิัยในหน่วยงานต่างๆ 
 
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 9.1    นายเสริม  จันทร์ฉาย 
   เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
  ต าแหน่ง  ศาสตราจารย์ 
  คุณวุฒิ  Docteur de troisième cycle (Energétique) Université de Perpignan, 

France (1985) 
   วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2521) 
   วท.บ. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2518) 
 9.2    นางสาวรุ่งรัตน์  วัดตาล 
   เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  คุณวุฒิ  ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553) 
    วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) 
    วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2544) 
 9.3  นางสาวสุมามาลย์  บรรเทิง 
   เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  คุณวุฒิ  Ph.D.(Atmospheric Science) University of Manchester, UK (2010) 

  วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) 
    วท.บ. (ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543) 
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 9.4   นางสาวกรทพิย์  โต๊ะสิงห์ 
   เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
  ต าแหน่ง อาจารย์ 
  คุณวุฒิ  Dr. rer. nat. (Natural Sciences) Leibniz Universität Hannover, Germany 
       (2013) 
   วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546) 
   วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542) 
 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
ที่อยู่ เลขท่ี 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) โดยแผนการพัฒนาประเทศในช่วง 5 ปีนี้จะมุ่งเน้นการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในการพัฒนาดังกล่าวจ าเป็นที่จะต้องมีการสร้างบุคลากรที่มี
ความรู้และความสามารถในด้านต่างๆ รวมถึงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรที่สามารถสร้าง
ผลงานวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศด้วย  
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ในปัจจุบันประเทศไทยยังมีข้อจ ากัดทางด้านคุณภาพของประชากร ทั้งในด้านองค์ความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติ ในด้านบริหารจัดการยังด้อยประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และมีปัญหาคอร์รัปชันเป็นวงกว้าง 
ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีการวางแผนหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางสังคมและสอดคล้อง
กับกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร การสร้างวินัย จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
 จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้มี
ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์  และรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยในการผลิตบุคลากรสาขาฟิสิกส์จ าเป็นต้องมีความ
พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที สามารถเชื่อมโยงฟิสิกส์กับโลกความเป็นจริงและอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติได้ 
มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมือ
อาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่จะมุ่งสู่ความเป็น
เลิศทางเทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่ดีและมีความสามารถ 
 

https://www.uni-hannover.de/en/
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 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาและเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ มีสติปัญญา มีความคิด และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะในการค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและ
พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ หลักสูตรจึงต้องเน้นการผลิตบัณฑิตทางสาขาฟิสิกส์ให้เป็นผู้มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้น า มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีการส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัย รวมไปถึงการเผยแพร่งานวิจัย  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย  และงาน
สร้างสรรค์ระหว่างสถาบันภายในและภายนอก โดยใส่ใจและส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ทางฟิสิกส์เพ่ือพัฒนา
สังคม 
 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 ไม่มี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 
 เสริมสร้างนักฟิสิกส์และการวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ในการแก้ปัญหาได้อย่าง
มีคุณภาพ 
 1.2  ความส าคัญ 
 เนื่องจากปัจจุบันสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวด้านการสอนและการวิจัยสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันดังกล่าวยังคงมีความต้องการบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ เพ่ือการสอนและการ
วิจัย นอกจากนี้ ในอุตสาหกรรมบางประเภทยังคงต้องการบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ เพ่ือปรับปรุงการผลิตและการ
วิจัย ดังนั้น ภาควิชาฟิสิกส์ซึ่งมีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยด้านต่าง ๆ เช่น พลังงาน
รังสีอาทิตย์ ฟิสิกส์บรรยากาศ ฟิสิกส์วิศวกรรม และวัสดุศาสตร์ และมีความพร้อมด้านอุปกรณ์การวิจัย จึงท า
การเปิดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตส าหรับสนองความต้องการในสาขาดังกล่าว 
 1.3  วัตถุประสงค์ 
         1.3.1 เพ่ือผลิตนักฟิสิกส์ระดับมหาบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
         1.3.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยทางฟิสิกส์และเทคโนโลยี โดยให้สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ 
          1.3.3 เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ทางฟิสิกส์และสามารถแก้ปัญหาของสังคมและประเทศชาติ 
 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. 
ก าหนด ภายในสิ้นปีการศึกษา 
2562 

1. ติดตามและประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 
2. ติดตามข้อก าหนดของ สกอ. 
อย่างต่อเนื่อง 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 
3. เอกสารมาตรฐานของ สกอ. 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
และสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้มหาบัณฑิต ภายในปี
การศึกษา 2564  

1. ติดตามการเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการของหน่วยงาน องค์กร 
และสถานประกอบการ 
2. ติดตามการเปลี่ยนแปลงทาง
วิทยาการ เศรษฐกิจ และสังคม 
3. ประเมินคุณภาพของ
มหาบัณฑิต 

1. รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต 
2. ผลการได้งานท าของมหาบัณฑิต
หลังส าเร็จการศึกษาแล้วภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 

3. แผนการส่งเสริมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ภายในสิ้นปีการศึกษา 2563 

1. เพ่ิมพูนทักษะ/ความรู้แก่
อาจารย์ เพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

1. มีกิจกรรมการอบรมเพ่ิมพูน
ทักษะแก่คณาจารย์ 
2. จ านวนผลงานวิจัยในงาน
ประชุมวิชาการ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมประชุมวิชาการ 

4. แผนการพัฒนาอาจารย์ และ
บริการวิชาการ ภายในสิ้นปี
การศึกษา 2564 

1. สนับสนุนบุคลากรในการพัฒนา
องค์ความรู้ให้ก้าวทันวิวัฒนาการ
ใหม่ 
2. สนับสนุนให้มีการน าความรู้ทั้ง
จากภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และ
งานวิจัยไปใช้จริงเพื่อท าประโยชน์
ให้แก่ชุมชน 
3. ความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ 

1. จ านวนงานบริการวิชาการและ
วารสารต่างๆ 
2. จ านวนนักศึกษาและบุคลากรที่
เข้ารับการฝึกอบรม/การร่วม
ประชุม/สัมมนาวิชาการต่างๆ ใน
สาขาที่เก่ียวข้อง 
3. งานวิจัยที่ได้ท าร่วมกับสถาบัน
อ่ืนๆ 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน อาจมีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  ไม่มี 
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1  วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน    
  ภาคการศึกษาต้น  เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
  ภาคการศึกษาปลาย  เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
        2.2.1  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์หรือทางการศึกษา ในสาขาวิชาฟิสิกส์ 
หรือสาขาทีเ่กี่ยวข้องซึ่งได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        2.2.2  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
       2.2.3  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 7 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
        2.3.1  นักศึกษาไม่มีประสบการณ์ในการศึกษาขั้นสูง ตลอดจนความรู้ความช านาญด้าน
คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ขั้นสูง 
        2.3.2  นักศึกษาบางคนยังไมผ่่านเกณฑ์ความสามารถภาษาอังกฤษที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 เสริมสร้างประสบการณ์ในการศึกษาขั้นสูงให้นักศึกษา โดยให้นักศึกษาฝึกฝนการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเองให้มากขึ้น การฝึกฝนประสบการณ์ด้านการวิจัยโดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการท าวิจัย
ต่าง ๆ ที่อาจเก่ียวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ของตน  
        2.4.2 ฝึกฝนเพ่ิมความสามารถทางภาษาอังกฤษให้นักศึกษา โดยให้นักศึกษาอ่านต ารา
ประกอบการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงการอ่านบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ฝึกให้
นักศึกษาปรึกษาพูดคยุกับผู้เชี่ยวชาญต่างชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 ชั้นปีที่  จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 
 
 2.6  งบประมาณตามแผน 
         2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย  บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ค่าบ ารุงการศึกษา 144,500 279,600 279,600 279,600 279,600 
ค่าลงทะเบียน 66,000 114,000 114,000 114,000 114,000 

รวมรายรับ 210,500 393,600 393,600 393,600 393,600 

  
        2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย  บาท) 

หมวดเงิน ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ก. งบด าเนินการ      
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 100,000 150,000 150,000 150,000 150,000 
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

รวม (ก) 110,000 160,000 160,000 160,000 160,000 

ข. งบลงทุน      
ค่าครุภัณฑ์ - 250,000 250,000 250,000 250,000 
รวม (ข) - 250,000 250,000 250,000 250,000 
รวม (ก) + (ข) 110,000 410,000 410,000 410,000 410,000 
จ านวนนักศึกษา 10 20 20 20 20 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา   11,000 20,500 20,500 20,500 20,500 
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2.7  ระบบการศึกษา 
               [ ]     แบบชั้นเรียน 
                 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
                 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
                 [    ]     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 [    ]     แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
 [    ]     อ่ืนๆ (ระบุ)  
 
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
         3.1  หลักสูตร 
              3.1.1  จ านวนหน่วยกิต     รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 
     3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก 2  หมวดวิชาบังคับ จ านวน    14 หน่วยกิต 
     หมวดวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
     วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า  12 หน่วยกิต 
  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรปริญญาวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หรือหลักสูตรอ่ืน โดยความยินยอมจากภาควิชาฟิสิกส์และภาควิชาที่เกี่ยวข้อง 
โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 
      3.1.3  รายวิชา 
                  3.1.3.1   รหัสวิชา     ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม  กลุ่มละสามหลัก 
            เลขสามหลักแรก  เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้นๆ  ดังนี้ 
    511 ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ 
    514 ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ 
           เลขสามหลักหลัง  เป็นเลขบอกรหัสวิชา  ดังนี้ 
    เลขตัวแรก    หมายถึง    ระดับการศึกษา 
    5 และ 6 หมายถึง  รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 
    เลขตัวที่สอง   หมายถึง  กลุ่มของรายวิชา 
     0 หมายถึง  กลุ่มวิชาบังคับ 

    1 หมายถึง  กลุ่มวิชาทฤษฎี 
     2 หมายถึง  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
     3 หมายถึง  กลุ่มวิชาฟิสิกส์บรรยากาศ 
     4 หมายถึง  กลุ่มวิชานิวเคลียร์ฟิสิกส์ 
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     5 หมายถึง  กลุ่มวิชาทัศนศาสตร์ 
     6-7 หมายถึง  กลุ่มวิชาวัสดุศาสตร์ 
     8 หมายถึง  กลุ่มวิชาบังคับพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
     9 หมายถึง  สัมมนาและวิทยานิพนธ์ 
    เลขตัวที่สาม หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชา 

3.1.3.2   การคิดหน่วยกิต 
   รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต  เท่ากับ 1  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
   รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต  เท่ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 
   รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
   รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 4 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 
 ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจากจ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ) ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) 
และชั่วโมงท่ีนักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3 ซึ่งมีวิธีคิด ดังนี้ 
   จ านวนหน่วยกิต   =       บ + ป + น 
                           3 
 การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่างๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 
  เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
  เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
    เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
 3.1.3.3  รายวิชา 
  แผน ก แบบ ก 2 
     หมวดวิชาบังคับ   จ านวน 14  หน่วยกิต 
511 583 วิธีการทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์     3(3-0-6) 
  (Mathematical Methods for Physicists)  
514 501 กลศาสตร์คลาสสิก       3(3-0-6) 
  (Classical Mechanics) 
514 502 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า       3(3-0-6) 
  (Electromagnetic Theory) 
514 503 ทฤษฎีควอนตัม 1       3(3-0-6) 
  (Quantum Theory I) 
514 691 สัมมนา 1        1(0-2-1) 
  (Seminar I) 
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514 692 สัมมนา 2        1(0-2-1) 
  (Seminar II)  
 
     หมวดวิชาเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต (เลือกวิชาใดก็ได้) 
กลุ่มวิชาทฤษฎี 
514 511 กลศาสตร์สถิติ        3(3-0-6) 
  (Statistical Mechanics) 
514 512 ทฤษฎีควอนตัม 2       3(3-0-6) 
  (Quantum Theory II) 
514 513 เทอร์โมไดนามิกส์       3(3-0-6) 
  (Thermodynamics) 
514 514 ฟิสิกส์เชิงค านวณ        3(3-0-6) 
  (Computational Physics) 
514 515 เรื่องคัดเฉพาะทางฟิสิกส์       3(3-0-6) 

(Selected Topics in Physics) 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
514 521 เทคโนโลยีพลังงานรังสีอาทิตย์ในรูปความร้อน    3(3-0-6) 

(Solar Thermal Technology) 
514 522 การแปลงพลังงานรังสีอาทิตย์โดยกระบวนการโฟโตโวลตาอิก   3(3-0-6) 
  (Solar Energy Photovoltaic Conversion) 
514 523 รังสีอาทิตย์        3(3-0-6) 
  (Solar Radiation) 
514 524 เทคโนโลยีการอบแห้งด้วยพลังงานรังสีอาทิตย์    3(3-0-6) 
  (Solar Drying Technology) 
514 525 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีพลังงาน     3(3-0-6) 

(Selected Topics in Energy Technology) 
กลุ่มวิชาฟิสิกส์บรรยากาศ 
514 531 ฟิสิกส์บรรยากาศ        3(3-0-6) 
  (Atmospheric Physics) 
514 532 ฟิสิกส์ของรีโมทเซนซิง       3(2-3-4) 
  (Physics of Remote Sensing) 
514 533 พลศาสตร์บรรยากาศ       3(3-0-6) 

(Atmospheric Dynamics) 
514 534 อุตุนิยมวิทยา        3(3-0-6) 

(Meteorology) 
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514 535 หลักการทางฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
(Principles of Environmental Physics) 

514 536 การวัดทางด้านฟิสิกส์บรรยากาศ      3(3-0-6) 
(Measurement in Atmospheric Physics) 

514 537 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์บรรยากาศ     3(3-0-6) 
(Selected Topics in Atmospheric Science) 

กลุ่มวิชานิวเคลียร์ฟิสิกส์ 
514 541 นิวเคลียร์ฟิสิกส์ขั้นสูง       3(3-0-6) 
  (Advanced Nuclear Physics) 
514 542 เรื่องคัดเฉพาะทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์      3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Nuclear Physics) 
กลุ่มวิชาทัศนศาสตร์ 
514 551 ทัศนศาสตร์ประยุกต์       3(3-0-6) 
  (Applied Optics) 
514 552 เลเซอร์และการประยุกต์       3(3-0-6) 
  (Laser and Applications) 
514 553 ทัศนศาสตร์ฟิล์มบาง       3(3-0-6) 
  (Thin Film Optics) 
514 554 เรื่องคัดเฉพาะทางออปโตอิเล็กทรอนิกส์     3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Optoelectronics) 
กลุ่มวิชาวัสดุศาสตร์ 
514 561 โซลิดสเตตฟิสิกส์        3(3-0-6) 
  (Solid State Physics) 
514 562 เรื่องคัดเฉพาะทางโซลิดสเตตฟิสิกส์     3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Solid State Physics) 
514 563 ผลึกศาสตร์รังสีเอกซ์       3(3-0-6) 
  (X-ray Crystallography) 
514 564 สารกึ่งตัวน า        3(3-0-6) 
  (Semiconductor) 
514 565 เรื่องคัดเฉพาะทางสารตัวน าไฟฟ้ายิ่งยวด     3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Superconductors) 
514 566 การใช้เครื่องมือส าหรับนักฟิสิกส์      3(3-0-6) 
  (Instrumentation for Physicists) 
514 567 เซนเซอร์ยุคใหม่        3(3-0-6) 
  (Modern Sensors) 
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514 568 วัสดุนาโนและนาโนอิเล็กทรอนิกส์      3(3-0-6) 
  (Nanomaterials and Nanoelectronics) 
514 569 ฟิสิกส์ของการบันทึกข้อมูลแม่เหล็ก     3(3-0-6) 
  (Physics of Magnetic Recording) 
514 570 ฟิสิกส์ฟิล์มบาง        3(3-0-6) 
  (Thin Film Physics) 
514 571 การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุ      3(3-0-6) 
  (Materials Characterization) 
514 572 วัสดุแม่เหล็ก        3(3-0-6) 
  (Magnetic Materials) 
 
        วิทยานิพนธ์   มีค่าเทียบเท่า 12  หน่วยกิต 
514 693 วิทยานิพนธ์     มีค่าเทียบเท่า 12  หน่วยกิต 
  (Thesis) 
 
 3.1.4   แสดงแผนการศึกษา 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

511 583 วิธีการทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
514 501 กลศาสตร์คลาสสิก  3(3-0-6) 
514 502 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 
514 503 ทฤษฎีควอนตัม 1 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 12 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
514 691 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 วิชาเลือก 9 

รวมจ านวน 10 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

514 692 สัมมนา 2 1(0-2-1) 
514 693 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

 วิชาเลือก 3 
   

รวมจ านวน 10 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

514 693 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 
รวมจ านวน 6 

 
     3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
 
511 583 วิธีการทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์     3(3-0-6) 
  (Mathematical Methods for Physicists) 
   เวกเตอร์และเมทริกซ์  เทนเซอร์เบื้องต้น ตัวแปรเชิงซ้อน สมการอนุพันธ์ ฟังก์ชัน

พิเศษ  อนุกรมฟูเรียร์ การแปลงอินทิกรัล สมการอินทิกรัล ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข ฟังก์ชันการ
กระจายตัว 

   Vectors and matrices, Introduction to tensor, Complex variables, 
Differential equations, Special functions, Fourier series, Integral transforms, 
Integral equations, Numerical methods, Distribution functions. 

 
514 501 กลศาสตร์คลาสสิก       3(3-0-6) 
  (Classical Mechanics) 

การเคลื่อนที่ของอนุภาค สมการการเคลื่อนที่ของลากรองช์ สมการการเคลื่อนที่ของ
ฮามิลตัน การแปลงคานอนิคัล สมการฮามิลตัน-จาโคบ ี

Motions of particles, Lagrangian’s equations motions, Hamilton’s 
equations of motion, Canonical transformations, Hamilton-Jacobi equations. 

 
514 502 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า       3(3-0-6) 
  (Electromagnetic Theory) 

ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กสถิต สมการแมกซ์เวลล์ การเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
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Electrostatics, Magnetostatics, Maxwell’s equations, Propagation of 
electromagnetic waves, Radiation of electromagnetic waves. 

 
514 503 ทฤษฎีควอนตัม 1       3(3-0-6) 
  (Quantum Theory I) 

พัฒนาการของกลศาสตร์คลื่นและการแปลความหมาย  ศักย์ศูนย์กลาง  ทฤษฎีการ
กระเจิง 

Development of wave mechanics and interpretation, Central 
potential, Scattering theory. 

 
514 511 กลศาสตร์สถิติ        3(3-0-6) 
  (Statistical Mechanics) 

กลศาสตร์สถิติคลาสสิก  คานอนิคัลอองซอมเบลอและแกรนด์คานอนิคัลอองซอม
เบลอ   กลศาสตร์สถิติควอนตัม  เฟอร์มิแก๊สแบบอุดมคติ  โบสแก๊สแบบอุดมคติ  หัวข้อพิเศษ
ทางกลศาสตร์สถิติ 

Classical statistical mechanics, Canonical ensemble and grand 
canonical ensemble, Quantum statistical mechanics, Ideal Fermi gas, Ideal 
Bose gas, Special topics in statistical mechanics. 

 
514 512 ทฤษฎีควอนตัม 2       3(3-0-6) 
  (Quantum Theory II) 

วิชาบังคับก่อน: 514 503 ทฤษฎีควอนตัม 1 
ตัวกระท าและตัวสังเกต   สมมาตร  ทฤษฎีรบกวน   ภาพแบบไฮเซนเบิร์ก  

กระบวนการควอนไทซ์ท่ีสอง 
Operators and observables, Symmetries, Perturbation theory, 

Heisenberg pictures, Second quantization method. 
 

514 513 เทอร์โมไดนามิกส์       3(3-0-6) 
  (Thermodynamics) 

แนวคิดและสัจพจน์ เงื่อนไขของการสมดุล สมการของออยเลอร์และความสัมพันธ์
แบบกิบบ์-ดูเฮม การแปลงแบบเลอจองด์ ความสัมพันธ์แบบแมกซ์เวลล์ เสถียรภาพของระบบ
เทอร์โมไดนามิกส์ การประยุกต ์เทอร์โมไดนามิกส์แบบผันกลับไม่ได้ 

Concepts and postulates, Conditions of equilibrium, Euler’s equation 
and Gibbs-Duhem relation, Legendre transformations, Maxwell relations, 
Stability of thermodynamic systems, Applications, Irreversible 
thermodynamics. 
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514 514 ฟิสิกส์เชิงค านวณ       3(3-0-6) 
  (Computational Physics) 

สมการพีชคณิตเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วงและการประมาณค่านอกช่วง 
สมการอนุพันธ์เชิงเส้น การอธิบายข้อมูลในเชิงสถิติ การสร้างแบบจ าลองจากข้อมูล 

Linear algebraic equations, Interpolation and extrapolation, Linear 
differential equations, Statistical description of data, Data modeling. 

 
514 515 เรื่องคัดเฉพาะทางฟิสิกส์       3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Physics) 

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันทางฟิสิกส์  
Topics of current interest in physics. 

 
514 521 เทคโนโลยีพลังงานรังสอีาทิตย์ในรูปความร้อน    3(3-0-6) 

(Solar Thermal Technology) 
รังสีอาทิตย์เบื้องต้น  พ้ืนฐานของการถ่ายเทความร้อนส าหรับงานด้านพลังงานรังสี

อาทิตย์  ตัวรับรังสีอาทิตย์  เทคโนโลยีพลังงานรังสีอาทิตย์ในรูปความร้อน  
Introduction to solar radiation,  Fundamentals of heat transfers in 

solar energy,  Solar collector,  Solar thermal technologies. 
 
514 522 การแปลงพลังงานรังสอีาทิตย์โดยกระบวนการโฟโตโวลตาอิก  3(3-0-6) 
  (Solar Energy Photovoltaic Conversion) 

รั งสี อ าทิ ต ย์  ท ฤษ ฎี เบื้ อ งต้ น ขอ งส ารกึ่ งตั ว น า  เซ ลล์ แ ส งอ าทิ ต ย์ แ ล ะ 
ปรากฏการณ์โฟโตโวลตาอิก คุณลักษณะเฉพาะของเซลล์แสงอาทิตย์ วัสดุและเทคโนโลยีการ
ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ การประยุกต์เซลล์แสงอาทิตย์  การค านวณขนาดและข้อพิจารณา
ทางด้านเศรษฐกิจ 

Solar radiation, Basic semiconductor theory, Solar cell and 
photovoltaic effect, Solar cell characteristics, Materials and production 
technology of solar cell, Applications of solar cell, Dimensioning and economic 
considerations. 

 
514 523 รังสีอาทิตย์        3(3-0-6) 
  (Solar Radiation) 

สมบัติทางเรขาคณิตของรังสีอาทิตย์ รังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลก บรรยากาศ
โลกและผลที่มีต่อรังสีอาทิตย์ รังสีอาทิตย์ภายใต้สภาวะท้องฟ้าที่ปราศจากเมฆ การหาค่ารังสี
อาทิตย์จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม การวัดรังสีอาทิตย ์การประยุกตใ์ช้ข้อมูลรังสีอาทิตย ์ 

Geometrical properties of solar radiation, Extraterrestrial solar 
radiation, Earth atmosphere and its effect on solar radiation, Solar radiation 
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under cloudless skies, Calculation of solar radiation from satellite image data, 
Measurements of solar radiation, Applications of solar radiation data. 

 
514 524 เทคโนโลยีการอบแห้งด้วยพลังงานรังสอีาทิตย์    3(3-0-6) 
  (Solar Drying Technology) 

รังสีอาทิตย์เบื้องต้น พ้ืนฐานของการถ่ายเทความร้อน หลักการอบแห้ง เครื่อง
อบแห้งพลังงานรังสีอาทิตย ์การจ าลองแบบเครื่องอบแห้งพลังงานรังสีอาทิตย์ 

Introduction to solar radiation, Fundamentals of heat transfers, 
Principles of drying, Solar dryer, Modeling of solar dryer. 

 
514 525 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีพลังงาน     3(3-0-6) 

(Selected Topics in Energy Technology) 
หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีพลังงาน   
Topics of current interest in energy technology. 

 
514 531 ฟิสิกส์บรรยากาศ       3(3-0-6) 
  (Atmospheric Physics) 

บรรยากาศโลก เคมีบรรยากาศ รังสี ในบรรยากาศ เทอร์โมไดนามิกส์ของ
บรรยากาศ ฟิสิกส์ของเมฆ พลศาสตร์บรรยากาศ 

The Earth’s atmosphere, Atmospheric chemistry, Atmospheric 
radiation, Atmospheric thermodynamics, Cloud physics, Atmospheric 
dynamics. 

 
514 532 ฟิสิกส์ของรีโมทเซนซิง       3(2-3-4) 
  (Physics of Remote Sensing) 

หลักการทางฟิสิกส์เกี่ยวกับรีโมทเซนซิงจากดาวเทียมโดยเน้นด้านกระบวนการแผ่
รังสี ระบบเก็บบันทึกข้อมูลและการประมวลผลภาพ 

Physical principles of satellite remote sensing with emphasis on 
radiation process, Data acquisition systems and image processing. 
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514 533 พลศาสตร์บรรยากาศ       3(3-0-6) 
(Atmospheric Dynamics) 

คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับพลศาสตร์บรรยากาศ แรงพ้ืนฐานในบรรยากาศและกฎ
การอนุรักษ์ ระบบพิกัดทางอุตุนิยมวิทยา สมดุลการไหล การประยุกต์พลศาสตร์บรรยากาศใน
ระบบภูมิอากาศแบบต่างๆ 

Basic mathematics for atmospheric dynamics, Fundamental forces in 
the atmosphere and conservation laws, Meteorological coordinate systems, 
Balanced flow, Applications of atmospheric dynamics in different climate 
systems. 

 
514 534 อุตุนิยมวิทยา        3(3-0-6) 

(Meteorology) 
บรรยากาศโลก  รังสีอาทิตย์  อุณหภูมิอากาศ  ความชื้น  การควบแน่นและเมฆ  

การเกิดเมฆและหยาดน้ าฟ้า  ความกดอากาศและลม  ปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ   

The Earth’s atmosphere, Solar radiation, Air temperature, Humidity, 
Condensation and cloud, Cloud formation and precipitation, Air pressure and 
winds, Meteorological phenomena, Impact of climate change. 

 
514 535 หลักการทางฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 

(Principles of Environmental Physics) 
ขอบข่ายทางฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม กฎของแก๊ส กฎการล าเลียง การถ่ายเทโมเมนตัม 

การถ่ายเทความร้อน การถ่ายเทมวล สมดุลความร้อน การแผ่รังสีในสิ่งแวดล้อม 
Scope of environmental physics, Gas laws, Transport laws, 

Momentum transfer, Heat transfer, Mass transfer, Heat balance, Radiation in 
environment. 

 
514 536 การวัดทางด้านฟิสิกส์บรรยากาศ      3(3-0-6) 

(Measurement in Atmospheric Physics) 
การสังเกตการณ์และการวัดทางด้านฟิสิกส์บรรยากาศ เครื่องมือวัดภาคพ้ืนดิน

และดาวเทียม การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดทางฟิสิกส์บรรยากาศ 
Atmospheric observations and measurements, Ground and satellite-

based instruments, Calibrations of atmospheric physic instruments. 
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514 537 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์บรรยากาศ    3(3-0-6) 

(Selected Topics in Atmospheric Science) 
หัวข้อที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์บรรยากาศ  
Topics of current interest in atmospheric science. 

 
514 541 นิวเคลียร์ฟิสิกส์ขั้นสูง       3(3-0-6) 
  (Advanced Nuclear Physics) 

โครงสร้างของนิวเคลียส แรงนิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ 
นิวเคลียร์ฟิชชัน และนิวเคลียร์ฟิวชัน แบบจ าลองของนิวเคลียส ฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐาน 

Nuclear structure, Nuclear forces, Nuclear reactions, Nuclear energy, 
Nuclear fission and fusion, Nuclear models, Physics of fundamental particles. 

 
514 542 เรื่องคัดเฉพาะทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์     3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Nuclear Physics) 

วิชาบังคับก่อน: 514 541 นิวเคลียร์ฟิสิกส์ขั้นสูง 
หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์ 
Topics of current interest in nuclear physics. 

 
514 551 ทัศนศาสตร์ประยุกต์       3(3-0-6) 
  (Applied Optics) 

ทัศนูปกรณ์ เมเซอร์ เลเซอร์และการประยุกต์ ฮอโลกราฟี เส้นใยน าแสง  ทัศน
ศาสตร์แบบไม่เชิงเส้น 

Optical instrument, Maser, Laser and applications, Holography, Fiber 
optics, Non-linear optics. 

 
514 552 เลเซอร์และการประยุกต์       3(3-0-6) 
  (Laser and Applications) 

หลักการเลเซอร์ การวัดและการตรวจสอบด้วยเลเซอร์ ฮอโลกราฟี การสื่อสารด้วย
แสง กระบวนการใช้เลเซอร์ในงานโลหะและอโลหะ ความปลอดภัยในการใช้เลเซอร์ 

Laser principles, Detections and measurements using laser, 
Holography, Optical communication, Laser processing of metals and non-
metals, Laser safety. 
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514 553 ทัศนศาสตร์ฟิล์มบาง       3(3-0-6) 
  (Thin Film Optics) 

สมการของแมกซ์เวลล์ส าหรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในฉนวนเนื้อเดียว หลักการของ
ทัศนศาสตร์ฟิล์มบาง การสะท้อนและการหักเหของแสงที่ผิวรอยต่อระหว่างฉนวนเนื้อเดียว
สองชนิด การสะท้อนและการหักเหของแสงที่ผิวต่างๆ 

Maxwell’s equation for electromagnetic wave in an isotropic 
dielectric, Principle of thin film optics, The reflection and refraction of light on 
a boundary between two isotropic dielectrics, The reflection and refraction of 
light at several refracting surfaces. 

 
514 554 เรื่องคัดเฉพาะทางออปโตอิเล็กทรอนิกส์     3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Optoelectronics) 

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันทางออปโตอิเล็กทรอนิกส์ 
Topics of current interest in optoelectronics. 

 
514 561 โซลิดสเตตฟิสิกส์       3(3-0-6) 
  (Solid State Physics) 

วิชาบังคับก่อน: 514 503 ทฤษฎีควอนตัม 1 
ทฤษฎีแถบพลังงานของของแข็ง ทฤษฎีอิเล็กตรอนเดี่ยว ทฤษฎีบทบลอช การ

ค านวณโครงสร้างแถบพลังงานของอิเล็กตรอน สมการฮาร์ทรี-ฟ็อค การศึกษาผิวเฟอร์มี 
ปรากฏการณ์เดอฮาสวอน-อัลเฟน อิเล็กตรอนในของแข็งที่ไม่เป็นผลึก สมบัติของการขนส่งใน
ของแข็งอสัณฐาน 

Band theory of solids, One electron theory, Bloch theorem, 
Electronic band structure calculations, Hartree-Fock equation, Fermi surface 
studies, De Haas-van Alphen effects, Electrons in noncrystalline solids, 
Transport properties of amorphous solids. 

 
514 562 เรื่องคัดเฉพาะทางโซลิดสเตตฟิสิกส์     3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Solid State Physics) 

เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาฟิสิกส์ 
หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันทางโซลิดสเตตฟิสิกส์ 
Topics of current interest in solid state physics. 
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514 563 ผลึกศาสตร์รังสีเอกซ์       3(3-0-6) 
  (X-ray Crystallography) 

การกระท าเชิงสมมาตรและสเปซกรุป  การเก็บรวบรวมความเข้มของข้อมูล ทฤษฎี
ของตัวประกอบโครงสร้างและการสังเคราะห์ฟูเรียร์ ปัญหาเรื่องเฟส วิธีอะตอมหนัก วิธีลอง
ผิดลองถูก วิธีตรง วิธีเวกเตอร์ วิธีปรับต าแหน่งโครงสร้างผลึก ความคลาดเคลื่อนเชิงสุ่มและ
เชิงระบบ ผลที่ได้จากโครงสร้างผลึก 

Symmetry operations and space groups, Intensity-data collection, 
Theory of structure factors and Fourier synthesis, Phase problems. Heavy-atom 
methods, Trial-and-error methods, Direct methods, Vector methods, Methods 
of refining crystal structures, Random and systematic errors, Derived results of 
crystal structures. 

 
514 564 สารกึ่งตัวน า        3(3-0-6) 
  (Semiconductor) 

สมบัติเบื้องต้นของอิเล็กตรอนในสารกึ่งตัวน า สารกึ่งตัวน าในสภาวะสมดุล ประจุ
พาหะในสารกึ่งตัวน า การวัดสมบัติพ้ืนฐานของสารกึ่งตัวน า 

Introduction to property of electrons in semiconductors, 
Semiconductors in equilibrium, Charge carriers in semiconductors, 
Measurement of basic properties of semiconductors. 

 
514 565 เรื่องคัดเฉพาะทางสารตัวน าไฟฟ้ายิ่งยวด     3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Superconductors) 

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันทางสารตัวน าไฟฟ้ายิ่งยวด 
Topics of current interest in superconductors. 

 
514 566 การใช้เครื่องมือส าหรับนักฟิสิกส์      3(3-0-6) 
  (Instrumentation for Physicists)  

การประยุกต์ใช้ระบบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์วงจร เครื่องมือ
บันทึกผลแบบแอนะล็อกและแบบดิจิทัล อุปกรณ์และเครื่องมือวัด 

Applications of electronic instrument systems,  Analysis of circuits,  
Analog and digital recording instruments,  Measuring devices and instruments. 
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514 567 เซนเซอร์ยุคใหม่        3(3-0-6) 
  (Modern Sensors) 

หลักการและคุณลักษณะเฉพาะทางกายภาพของเซนเซอร์ การเชื่อมต่อทาง
อิเล็กทรอนิกส์กับเซนเซอร์ การสร้างเซนเซอร์ เทคโนโลยีเซนเซอร์ในปัจจุบัน 

Principles and physical characteristics of sensors,  Electronic interfacing 
with sensors,  Fabrication of sensors,  Current sensor technology. 

 
514 568 วัสดุนาโนและนาโนอิเล็กทรอนิกส์     3(3-0-6) 
  (Nanomaterials and Nanoelectronics) 

นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้นและการประยุกต์  การสร้างวัสดุ และอุปกรณ์นาโน  
คุณลักษณะเฉพาะทางกายภาพของวัสดุนาโน  นาโนอิเล็กทรอนิกส์   

Introduction to nanotechnology and applications, Fabrication of 
nanomaterials and nanodevices, Physical characteristics of nanomaterials,  
Nanoelectronics. 

 
514 569 ฟิสิกส์ของการบันทึกข้อมูลแม่เหล็ก     3(3-0-6) 
  (Physics of Magnetic Recording) 

ฟิสิกส์ของการบันทึกข้อมูลแม่เหล็กเบื้องต้น แผ่นบันทึกข้อมูล กระบวนการเขียน
และอ่าน การจ าลองทางแม่เหล็กไมโคร เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลแม่เหล็กในปัจจุบัน 

Introduction to physics of magnetic recording, Recording media, Write 
and read processes, Micromagnetic simulation, Current magnetic recording 
technologies. 

 
514 570 ฟิสิกส์ฟิล์มบาง        3(3-0-6) 
  (Thin Film Physics) 

เทคโนโลยีสุญญากาศเบื้องต้น การเคลือบโดยไอเชิงฟิสิกส์ โกล์วดิสชาร์จและ
พลาสมา กระบวนการสปัตเตอริง การเกิดฟิล์มและโครงสร้าง เอพิแทกซี การศึกษา
ลักษณะเฉพาะของฟิล์มบาง วัสดุฟิล์มบางและการประยุกต์ 

Introduction to vacuum technology, Physical vapor deposition, Glow 
discharges and plasma, Sputtering processes, Film formation and structure, 
Epitaxy, Characterization of thin films, Thin film materials and applications. 
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514 571 การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุ      3(3-0-6) 
  (Materials Characterization) 

การศึกษาลักษณะเฉพาะทางกายภาพ ทางโครงสร้าง ทางเคมี ทางไฟฟ้า ทางแสง 
ทางความร้อน และทางแม่เหล็กของวัสดุ 

Physical, structural, chemical, electrical, optical, thermal and 
magnetic characterization of materials. 

 
514 572 วัสดุแม่เหล็ก        3(3-0-6) 
  (Magnetic Materials) 

สมบัติทางแม่เหล็กของสาร ไดอาแมกเนทิซึมและพาราแมกเนทิซึม สารแม่เหล็ก
เฟอโร แอนไทเฟอโรและเฟอริ พลังงาน โดเมน แมกเนทิกแอนไอโซโทรปี 

Magnetic properties of materials, Diamagnetism and paramagnetism, 
Ferro- antiferro- and ferri- magnetic materials, Energy, Domain, Magnetic 
anisotropy. 

 
514 691 สัมมนา 1        1(0-2-1) 
  (Seminar I) 
  เงื่อนไข: โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

สัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันทางฟิสิกส์  
Seminar on topics of current interest in physics. 

 
514 692 สัมมนา 2        1(0-2-1) 
  (Seminar II) 

เงื่อนไข: โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันทางฟิสิกส์ หรือหัวข้องานวิจัยของนักศึกษา 
Seminar on topics of current interest in physics or the research topic 

undertaken by the student. 
 
514 693 วิทยานิพนธ์    มีค่าเทียบเท่า  12  หน่วยกิต 
  (Thesis) 

วิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจทางฟิสิกส์ ในความดูแลของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
Research on topics of interest in physics under supervision of thesis 

advisor(s). 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   
 3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

    

ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
1 ศ. ดร. เสริม  จันทร์ฉาย 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 
Docteur de troisième cycle 
(Energétique) Université de 
Perpignan, France (1985) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2521) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2518) 

20 20 

2 ผศ. ดร. รุ่งรัตน์  วัดตาล 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2553) 
วท.ม. (ฟิสิกส)์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2548) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2544) 

20 20 

3 ผศ. ดร. สุมามาลย์  บรรเทิง 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Atmospheric Science) 
University of Manchester, UK 
(2010) 
วท.ม. (ฟิสิกส์)  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2548) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543) 

20 20 

4 อ. ดร. กรทิพย์  โต๊ะสิงห์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Dr.rer.nat. (Natural Sciences) 
Leibniz Universität Hannover, 
Germany (2013) 
วท .ม . (ฟิ สิ ก ส์ ) มห าวิ ท ย าลั ย
ศิลปากร (2546) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2542) 

20 20 

 
 
 
 

https://www.uni-hannover.de/en/
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    3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
1 ศ. ดร. เสริม  จันทร์ฉาย 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 
Docteur de troisième cycle 
(Energétique) Université de 
Perpignan, France (1985) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2521) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2518) 

20 20 

2 ผศ. ดร. รุ่งรัตน์  วัดตาล 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2553) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2548) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2544) 

20 20 

3 ผศ. ดร. สุมามาลย์  บรรเทิง 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Atmospheric Science) 
University of Manchester, 
UK (2010) 
วท.ม. (ฟิสิกส์)  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2548) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับ 
2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543) 

20 20 

4 อ. ดร. กรทิพย์  โต๊ะสิงห์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Dr.rer.nat. (Natural Sciences) 
Leibniz Universität 
Hannover, Germany (2013) 
วท.ม . (ฟิสิกส์ ) มหาวิทยาลั ย
ศิลปากร (2546) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2542) 

20 20 

5 รศ. ดร. มนัส  แซ่ด่าน 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Docteur de Physicoxhimie 
(Materiaux 
Macromoleculaires) 
Université Louis-Pasteur, 

20 10 

https://www.uni-hannover.de/en/
https://www.uni-hannover.de/en/
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ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
France (1992) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2526) 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์ ฟิสิกส์) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(2521) 

6 ผศ. ดร. ประสาน  ปานแก้ว 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Geography) University 
of Southampton, UK (2013) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2548) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2544) 

20 15 

7 ผศ. ดร. บดินทร์  ด ารงศักดิ์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Electronic 
Engineering) University of 
Southampton, UK (2009) 
วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง (2544) 
วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง (2539) 

20 20 

8 ผศ. ดร. อิสระ  มะศิริ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Radiation and 
Climatology) University of 
Tasmania, Australia (2008) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2547) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2543) 

20 10 

9 ผศ. ดร. สมเจตน์  ภัทรพานิชชัย 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2554) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2551) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัย

20 10 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
ศิลปากร (2548) 

10 ผศ. ดร. มนตรี  เอ่ียมพนากิจ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Material Science) 
Linköping University, 
Sweden (2013) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2547) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2540) 

20 15 

11 อ. ดร. พงษ์ลัดดา  ปัญญาจิรวุฒิ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Physics) University of 
Wisconsin-Madison, USA 
(2010) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับ 
1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546) 

20 15 

     
              3.2.3  อาจารย์พิเศษ 

อาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษเป็นรายภาคการศึกษา 
  
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
 ไม่มี 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์ 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
 หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่นักศึกษาสนใจ หรือประเด็นที่
เป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการท าวิทยานิพนธ์ มีขอบเขต
วิทยานิพนธ์ที่สามารถท าส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ภายใต้การควบคุมและแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  (1) นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ 
  (2) นักศึกษามีสามารถท าวิจัยเบื้องต้น 
  (3) นักศึกษามีสามารถเขียนรายงานผลการวิจัยเพื่อน าเสนอสู่สังคมได้ด้วยตนเอง 
 5.3  ช่วงเวลา  ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2   
 5.4  จ านวนหน่วยกิต มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
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 5.5  การเตรียมการ 
(1) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 (2) มีการก าหนดเวลาการท าปฏิบัติการวิจัยของนักศึกษา 
 (3) มีการเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการท าวิจัยของนักศึกษา 
 (4) มีตัวอย่างงานตีพิมพ์และงานวิจัยที่ผ่านมาให้ศึกษา 
 (5) มีสถานที่ท างานของนักศึกษาแต่ละคน 
 (6) มีคอมพิวเตอร์ซึ่งเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตให้นักศึกษาทุกคน 
 (7) มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอ่ืนทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศมาให้ความรู้ หรือ

ให้ค าปรึกษา 
 

 5.6  กระบวนการประเมินผล 
การประเมินผลวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 4 และหมวดที่ 6 (ภาคผนวก ก) และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
รวมถึงให้นักศึกษาเสนอความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 ภาควิชาฟิสิกส์ จัดให้มีการเรียนการสอนเพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม มีการท างานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีบุคลิกภาพที่ดี มีภาวะความ
เป็นผู้น าและเป็นผู้ร่วมงานที่ดี นอกจากนี้มหาบัณฑิตจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และมีวินัยในตนเองและ
สังคมด้วย ดังนี้ 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ: 
ให้นักศึกษามีกิริยา วาจา และการแต่ง
กายท่ีเหมาะสม และมีความม่ันใจใน
ตัวเอง 

มีการแนะน าวิธีการพูดและการน าเสนอผลงานเพื่อให้นักศึกษา
พูดจาไพเราะ พร้อมทั้งมีความพร้อมและความมั่นใจส าหรับน าไป
ปรับใช้ในการท างานและการใช้ชีวิต 
มีการแนะน าให้นักศึกษาแต่งกายให้เรียบร้อยและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่างๆ 
มีการแนะน าการวางตัวให้เหมาะสม เช่น เรียบร้อย สุภาพอ่อน
น้อม  

ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ: 
ให้นักศึกษาใช้ความรู้ในทางที่เป็น
ประโยชน์ 

มีการมอบเอกสารจรรยาบรรณนักวิจัยให้นักศึกษาไปศึกษาและใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานวิจัย หรือการแสดงตัวอย่างให้เห็น 

ด้านภาวะผู้น า ความรับผิดชอบ และมี
วินัยในตนเอง: 
ให้นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ 

มีการมอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มทั้งงานภาคสนามและ/
หรืองานในห้องปฏิบัติการ หรือการส่งนักศึกษาไปฝึกงานกับ
หน่วยงานภายนอกหรือท าวิจัยระยะยาวกับอุตสาหกรรม มีการ
ก าหนดกฎระเบียบต่างๆ ที่เหมาะสมให้นักศึกษาปฏิบัติตาม 

การคิดวิเคราะห์และการสร้างสรรค์ 
ผลงานทางวิชาการ: 
ให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ 

ฝึกให้นักศึกษาคิดและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ มีการน าผลจากการ
วิเคราะห์มาอภิปรายในกลุ่มหรือกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือให้นักศึกษาเกิดแนวคิดสร้างสรรค์ข้ึน และสามารถน า
สร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อน าเสนอในงานประชุมวิชาการหรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ: 
ให้นักศึกษามีทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดี 

มีการมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าต าราหรือเอกสารงานวิจัยที่เป็น
ภาษาอังกฤษ และ/หรือให้นักศึกษาปฏิบัติงานวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญ
จากต่างประเทศ 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
      2.1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
          1) ในด้านของคุณธรรม ต้องการให้นักศึกษามีความตระหนักถึงการใช้ความรู้ การ
วิจัย และเทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ โดยไม่ใช้ในทางท าลาย 
           2) ในด้านของจริยธรรม ต้องการให้นักศึกษามีจริยธรรมในวิชาการและวิชาชีพของ
ตนเอง มีวินัย เคารพกฎระเบียบของสังคม 
   2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
          1) ในการเรียนการสอนจะสอดแทรกตัวอย่างด้านคุณธรรมของนักวิทยาศาสตร์ที่
ผลงานวิจัยมีผลกระทบต่อสังคม  
           2) ให้นักศึกษาศึกษาจริยธรรมนักวิจัย พร้อมทั้งมีการก าหนดกฎเกณฑ์ของงานที่
ได้รับมอบหมาย การเข้าชั้นเรียน หรือการใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆ 
   2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
          1) ประเมินจากรายงานผลการวิจัย และวิทยานิพนธ์ โดยตรวจสอบการยึดหลัก
จรรยาบรรณนักวิจัย เช่น การอ้างอิงเมื่อน าผลงานของผู้อื่นมาใช้  
           2) ประเมินจากการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ตามก าหนดเวลา 

 2.2 ด้านความรู้ 
   2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) ให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาฟิสิกส์ 
   2) ให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ และทักษะที่
เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา 
   3) ให้นักศึกษามีความรู้ระดับพ้ืนฐานในสาขาที่ท าวิจัย 
   2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาไปศึกษาทบทวนหลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญทาง
ฟิสิกส์ 
   2) มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้พ้ืนฐานในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา    
ต่างๆ 
   3) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มอบหมายให้นักศึกษาไปค้นคว้าจากต าราพ้ืนฐาน
ของสาขาที่ท าวิจัย และทบทวนวรรณกรรม (literature review) ในหัวข้อเรื่องที่ท าวิจัย และให้น าเสนอ
สัมมนา 
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   2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) ประเมินจากงานที่มอบหมายให้นักศึกษาท า หรือการทดสอบย่อย 
   2) ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน หรือการน าเสนอ
ผลงานวิจัย 
   3) ประเมินจากวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาน าเสนอ 
      2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
   2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) สามารถสืบค้น แสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ ในประเด็นต่างๆ ที่
ต้องการ 
   2) สามารถท างานวิจัยหรืองานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเองได้ 
   2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) การอภิปรายในชั้นเรียน 
   2) มอบหมายให้นักศึกษาท าการการค้นคว้าหรือด าเนินกิจกรรมวิจัย และน าผลมา
อภิปรายกับอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้สอน 
   2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจาก
การน าเสนองาน การวิเคราะห์วิจารณ์ การอภิปราย และการสัมมนา 
        2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเก่ียวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน
คนที่มาจากสถาบันอื่นๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะ
ปรับตัวให้เข้ากับคนกลุ่มต่างๆ เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นนักศึกษาจึงควรต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   1) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
   2) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน และอาจารย์ผู้สอน 
   2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) มีการมอบหมายงานให้รับผิดชอบ เช่น การดูแลเครื่องมือและการเก็บข้อมูล 
   2) จัดให้มีกิจกรรมการเรียนหรือวิจัยที่มีการท างานร่วมกัน 
   2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
   1) ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน 
   2) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม 
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        2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถ
แปลความหมายของข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
   2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง และการเขียน 
   3) รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศ  ตลอดจนใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ บุคคล และกลุ่มบุคคล 
   2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) มอบหมายงานการวิเคราะห์ข้อมูล 
   2) จัดให้มีการพูดสัมมนา หรือการอภิปรายในชั้นเรียน 
   3) จัดเตรียมอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้นักศึกษา 
   2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) ประเมินผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
   2) ประเมินผลจากการสัมมนา หรือการอภิปรายในชั้นเรียน 
   3) ประเมินผลจากความสามารถของนักศึกษาในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ในการ
วิจัย 
 
3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
      1.1 ในด้านของคุณธรรม ต้องการให้นักศึกษามีความตระหนักถึงการใช้การวิจัย ความรู้ และ
เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ โดยไม่ใช้ในทางท าลาย 
      1.2 ในด้านของจริยธรรม ต้องการให้นักศึกษามีจริยธรรมในวิชาการและวิชาชีพของตนเอง มีวินัย 
เคารพกฎระเบียบของสังคม 
 2. ด้านความรู้ 

     2.1 ให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
ฟิสิกส์ 

     2.2 ให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ และทักษะที่เหมาะสมในการ
แก้ไขปัญหา 

     2.3 ให้นักศึกษามีความรู้ระดับพ้ืนฐานในสาขาที่ท าวิจัย 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
      3.1 สามารถสืบค้น แสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ ในประเด็นต่างๆ ที่ต้องการ 
      3.2 สามารถท างานวิจัยหรืองานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเองได้ 
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 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      4.1 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
      4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน และอาจารย์ผู้สอน 
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      5.1 สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถแปล
ความหมายของข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
      5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง และการเขียน 
      5.3 รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศ  ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ บุคคล และกลุ่มบุคคล 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   

 
รายวิชา 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู ้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 
4.ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 
511  583    วิธีการทางคณติศาสตร์ส าหรับนักฟสิิกส ์             
514  501    กลศาสตร์คลาสสิก             
514  502    ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า             
514  503    ทฤษฎีควอนตัม 1             
514  511    กลศาสตร์สถิต ิ             
514  512    ทฤษฎีควอนตัม 2             
514  513    เทอร์โมไดนามิกส ์             
514  514    ฟิสิกสเ์ชิงค านวณ             
514  515    เรื่องคัดเฉพาะทางฟิสิกส ์             
514  521    เทคโนโลยีพลังงานรงัสีอาทิตย์ในรูปความร้อน             
514  522    การแปลงพลังงานรังสีอาทิตย์โดยกระบวนการโฟโตโวลตา
อิก 

            

514  523    รังสีอาทิตย ์             
514  524    เทคโนโลยีการอบแห้งด้วยพลังงานรังสีอาทิตย ์             
514  525    เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีพลังงาน             



มคอ. 2   35 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   

 
รายวิชา 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู ้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 
4.ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 
514  531    ฟิสิกส์บรรยากาศ             
514  532    ฟิสิกส์ของรีโมทเซนซิง             
514  533    พลศาสตร์บรรยากาศ             
514  534    อุตุนิยมวิทยา             
514  535    หลักการทางฟิสิกสส์ิง่แวดล้อม             
514  536    การวัดทางด้านฟสิิกส์บรรยากาศ             
514  537    เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์บรรยากาศ             
514  541    นิวเคลยีร์ฟิสิกส์ขั้นสงู             
514  542    เรื่องคัดเฉพาะทางนวิเคลียร์ฟิสิกส ์             
514  551    ทัศนศาสตร์ประยุกต์             
514  552    เลเซอร์และการประยุกต ์             
514  553    ทัศนศาสตร์ฟิลม์บาง             
514  554    เรื่องคัดเฉพาะทางออปโตอิเล็กทรอนิกส ์             
514  561    โซลดิสเตตฟสิิกส ์             
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู ้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 
514  562    เรื่องคัดเฉพาะทางโซลิดสเตตฟิสิกส ์             
514  563    ผลึกศาสตรร์ังสีเอกซ์             
514  564    สารกึ่งตัวน า             
514  565    เรื่องคัดเฉพาะทางสารตัวน าไฟฟ้ายิ่งยวด             
514  566    การใช้เครื่องมือส าหรับนักฟิสิกส ์             
514  567    เซนเซอร์ยุคใหม ่             
514  568    วัสดุนาโนและนาโนอิเล็กทรอนิกส ์             
514  569    ฟิสิกส์ของการบันทกึข้อมูลแม่เหล็ก             
514  570    ฟิสิกส์ฟลิ์มบาง             
514  571    การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสด ุ             
514  572    วัสดุแม่เหล็ก             
514  691    สัมมนา 1             
514  692    สัมมนา 2             
514  693    วิทยานิพนธ์             

 
 



มคอ. 2   37 

หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
      การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษา
ระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2550 หมวดที่ 4 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา 

  2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา ให้ประเมินและวัดผลการศึกษาตามลักษณะเฉพาะของ
รายวิชา โดยมีอาจารย์พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน รวมทั้งก าหนดเป้าหมาย
ที่ผู้เรียนพึงจะได้รับ 

  ในทุกรายวิชามีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมิน
ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 

  ก าหนดระยะเวลาและกรอบในการท าวิทยานิพนธ์ และก าหนดให้การประเมินผลวิทยานิพนธ์
มีผู้ทรงคุณวุฒิจากท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกปี และจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

2.2   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  มีการติดตามสัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง และน าผลที่ได้มา

ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยอาจด าเนินการ
ดังนี้ 

  2.2.1 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้าน
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

  2.2.2 การส ารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ 

 2.2.3 การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
  2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืนๆ โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามระดับความพึง

พอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ  

  2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอ
ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น  
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  2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนักศึกษา 

  2.2.7 ผลงานของนักศึกษา เช่น จ านวนสิทธิบัตร จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ จ านวน
ผลงานวิจัย 

 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1   มีการปฐมนิเทศและให้ค าแนะน าการท างานแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
 1.2   จัดให้มีกระบวนการอบรมทักษะการสอนก่อนมอบหมายภาระงานสอน 
 1.3   จัดให้มีระบบพ่ีเลี้ยงแก่อาจารย์ใหม่ 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1   การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล โดยความร่วมมือจาก
คณะวิทยาศาสตร์ 
   2.1.1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าปี 
   2.1.2 เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวัดประเมินผล
ให้ทันสมัย 
   2.1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
   2.1.4 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

 2.1.5 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณาจารย์ 
 2.2   การพัฒนาวิชาการหรือวิชาชีพด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร โดยความร่วมมือของคณะ
วิทยาศาสตร์ 
   2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัย สนับสนุนด้านการฝึกอบรม การเข้าร่วมในการประชุมทาง
วิชาการท้ังในและต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 
   2.2.3 มีการกระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
   2.2.4 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านฟิสิกส์ 
   2.2.5 ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
   2.2.6 จัดสรรงบประมาณส าหรับท าการวิจัย 
   2.2.7 ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของภาควิชาและคณะ 
  2.2.8 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของภาควิชาและคณะ 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน พร้อมทั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์ที่มีหน้าที่บริหารจัดการดูแลหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้ ตาม
กรอบมาตรฐานคณุวุฒิ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
2.  บัณฑิต 
  หลักสูตรโดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชา จัดให้มีการด าเนินการด้านคุณภาพ
ของบัณฑิต ดังต่อไปนี้ 
 2.1 ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
 2.2 ส ารวจความต้องการก าลังคน เพ่ือใช้ในการประกอบในการวางแผนการรับนักศึกษา 
 2.3 ส ารวจอัตราการได้งานท า/การศึกษาต่อของบัณฑิตในระยะเวลา 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 
 2.4 ประเมินผลการส ารวจและหาแนวทางในการแก้ปัญหาปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของสังคม  
3.  นักศึกษา 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพ่ือวางแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
เช่น กระบวนการรับนักศึกษา จ านวนการรับนักศึกษา การก าหนดวันสอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการสอบคัดเลือกและกรรมการออกข้อสอบข้อเขียน (โดยให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมอยู่ด้วย) และ
การให้ทุนการศึกษา เป็นต้น เพ่ือเสนอให้ภาควิชาพิจารณาและเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
 หลักสูตรมีการวางแผนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา เช่น การจัดปฐมนิเทศเพ่ือให้ความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการศึกษา การพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือชี้แจงแนวทางในการท าวิจัย  
 หลักสูตรมีระบบและการวางแผนการควบคุมวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาให้ เหมาะสมกับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาสนใจ และมีท าการประเมินผลความพึงพอใจด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
พร้อมทั้งมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการด้วย  
4.  อาจารย์ 
 4.1  การรับอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของ สกอ. โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้น
ไปในสาขาวิชาฟิสิกส์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

4.2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน การควบคุมวิทยานิพนธ์ การวัดและประเมินผลก่อนเปิดภาคการศึกษา และการรวบรวมข้อมูล
การด าเนินงานเพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 

4.3  การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ จะเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงและมีความเชี่ยวชาญพิเศษ และมีวุฒิ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโท มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกภาคการศึกษา/ทุกครั้งที่มีการสอน 
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  4.4  หลักสูตรมีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยการสนับสนุนและส่งเสริม
การไปเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้พัฒนาศักยภาพในการ
ท าวิจัย เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองไปสู่ต าแหน่งวิชาการท่ีสูงขึ้น 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรมีการออกแบบและการวางแผนการเรียนการสอน รวมถึงการวางระบบผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาเพ่ือให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ในการด าเนินงานด้านการเรียนการสอนมี
การประเมินผู้เรียน การประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1  การบริหารงบประมาณ 
      หลักสูตรร่วมกับภาควิชาฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ

เงินรายได้ เพ่ือจัดซื้อทรัพยากรการเรียนการสอนให้เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
  6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

      มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านัก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือทางฟิสิกส์ และด้านอ่ืนๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่ให้สืบค้น ส่วนระดับภาควิชาก็มีหนังสือ 
ต าราเฉพาะทาง รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอดังนี้ 
   6.2.1 ห้องปฏิบัติการที่มีวัสดุ อุปกรณ์เฉพาะแต่ละสาขาของงานวิจัย  
   6.2.2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ในวิชาปฏิบัติการและการสืบค้นข้อมูล 
   6.2.3 ห้องสมุดภาควิชา  
   6.2.4 ส านักงานภาค/คณะฯ ที่มีบุคลากรสายสนับสนุนคอยประสานงาน เป็นต้น  

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
      ภาควิชาฯ โดยความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์  
   6.3.1 ส ารวจข้อมูลทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือใช้ประกอบการวางแผนจัดหา
ทรัพยากรดังกล่าวให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของหลักสูตร 
   6.3.2 ให้อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาเสนอรายชื่อสื่อ และต าราในสาขาวิชาที่รับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการ 
   6.3.3 คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปีและจัดซื้อต าราและสื่อต่างๆ  
   6.3.4 ประสานงานกับส านักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เก่ียวข้อง 
   6.3.5 ติดตามความต้องการและการใช้ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทาง
ปฏิบัติและการวิจัยให้ทันสมัย 
   6.3.6 จัดหาส่วนสนับสนุนสื่อการสอนในรูปแบบต าราหรือ e-journal 
 
 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
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เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 
2561 

ปี
2562 

ปี  
2563 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X 

 (6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

  X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

X X X 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 

 X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 11 12 
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เกณฑ์ประเมิน 

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณา

จากจ านวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
2561 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9  ตัว 
2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
     1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 1.1.1  ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
 1.1.2  จัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา 
     1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 1.2.1  นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนด 
 1.2.2  ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงต่อไป 
 1.2.3  ภาควิชาโดยความร่วมมือของคณะฯ รวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการ
ปรับปรุงทักษะการสอน เพ่ือน ามาวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม
กับรายวิชาและสถานการณ์ของภาควิชา 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1  การประเมินการด าเนินงานด้านต่างๆ ของหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาและบัณฑิต 
 2.2  การประเมินการด าเนินงานด้านต่างๆ ของหลักสูตรในภาพรวมโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 2.3  การประเมินการด าเนินงานด้านต่างๆ ของหลักสูตรในภาพรวมโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้
ประเมินภายนอก 
 2.4  การประเมินการด าเนินงานด้านต่างๆ ของหลักสูตรในภาพรวมโดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอื่นๆ 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเกณฑ์การประเมิน ให้เป็นไปตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะๆ และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่าง
น้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1    การปรับปรุงรายวิชาจากการรวบรวมข้อมูลและการประเมินการสอนของอาจารย์  กรณีที่พบ
ปัญหาของรายวิชาสามารถปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มี
ผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร 
 4.2    การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของ
หลักสูตรจะท าทุก 5 ปี เมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
   4.2.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่
จ าเป็นในการปรับปรุง 
   4.2.2 จัดประชุมเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 
   4.2.3 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
   4.2.4 หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรพิจารณาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
 

โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรงุขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศลิปากรวา่ดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวทิยาลยัศิลปากร พ.ศ. 2530 สภามหาวิทยาลัย

ศลิปากร ในการประชุมครัง้ที3่/2550เมื่อวนัที9่ พฤษภาคม 2550 จงึออกขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปน้ี 
ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีเรยีกวา่ "ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศลิปากรวา่ดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2550" 
ขอ้ 2 ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีกบันกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาทีเ่ขา้ศกึษาตัง้แต่ปีการศกึษา 2550 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3 ใหย้กเลกิ 
3.1 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศลิปากรวา่ดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2542 
3.2 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศลิปากรวา่ดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 
3.3 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศลิปากรวา่ดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2545 
3.4 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศลิปากรวา่ดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา (ฉบบัที4่) พ.ศ. 2548 

บรรดาขอ้บงัคบั ระเบยีบ ค าสัง่ หรอืประกาศอื่นใด ทีม่คีวามก าหนดไวแ้ล้วในขอ้บงัคบัน้ี หรอืซึง่ขดั หรอืแยง้กบัความใน
ขอ้บงัคบัน้ี ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีแทน 

ขอ้ 4 ใหค้ณบดบีณัฑติวทิยาลยัรกัษาการตามขอ้บงัคบัน้ี และใหม้อี านาจออกระเบยีบไดเ้ท่าทีไ่มข่ดักบัขอ้บงัคบัน้ี 

หมวดท่ี 1 
บททัว่ไป 

ขอ้ 5 การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ใหใ้ชร้ะบบหน่วยกติแบบทวภิาค หรอืระบบอื่นทีเ่ทยีบเท่า 
ขอ้ 6 นกัศกึษา หมายถงึ ผูท้ีไ่ดข้ึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษาเรยีบรอ้ยแลว้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คอื 

6.1 นกัศกึษาสามญั ไดแ้ก่ ผูท้ีส่อบคดัเลอืกได ้หรอืไดร้บัการคดัเลอืกเขา้ศกึษาตามขอ้บงัคบัน้ี 
6.2 นักศึกษาทดลองศึกษา ได้แก่ ผู้ที่สอบคดัเลือกได้ หรอืได้รบัการคดัเลอืกเขา้ศกึษาตามข้อบงัคบัน้ีใน

ลกัษณะทดลองศึกษาในภาคแรกของการศึกษา และเมื่อได้ปฏิบตัติามเงื่อนไขในข้อ 16.1 แล้ว จงึจะ
ปรบัสถานภาพเป็นนกัศกึษาสามญัได 

6.3 นกัศกึษาพเิศษ ไดแ้ก่ ผูท้ีบ่ณัฑติวทิยาลยัไดอ้นุมตัใิหเ้ขา้ท าการวจิยั หรอืเขา้ศกึษาเป็นกรณีพเิศษโดย
ไม่รบัปรญิญา หรอืเป็นผูท้ี่ศกึษาเพื่อขอโอนหน่วยกติไปยงัมหาวทิยาลยั หรอืสถาบนัอุดมศกึษาที่ตน
สงักดั ตามระเบยีบวา่ดว้ยการรบัสมคัรนกัศกึษาพเิศษของบณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยัศลิปากร 

ขอ้ 7 คณุสมบตัขิองผูม้สีทิธเิขา้ศกึษาเป็นนกัศกึษาตามขอ้ 6.1 และ 6.2 มดีงัน้ี 
7.1 ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑติ ต้องส าเรจ็การศกึษาขัน้ปรญิญาบณัฑติหรอืเทียบเท่าจากมหาวทิยาลยั

หรอืสถาบนัการศกึษาทีม่หาวทิยาลยัศลิปากรรบัรอง 
7.2 ระดบัปรญิญามหาบณัฑติ ต้องส าเรจ็การศกึษาขัน้ปรญิญาบณัฑติหรอืเทยีบเท่าจากมหาวทิยาลยัหรอื

สถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรองและมีคุณสมบัติอื่นเพิ่ม เติมตามเงื่อนไข  ที่
คณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจ าคณะ หรอืคณะกรรมการที่เรยีกชื่ออย่างอื่นที่มฐีานะเทียบเท่าคณะ
ก าหนด 

7.3 ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สูง ต้องส าเรจ็การศึกษาขัน้ปรญิญามหาบณัฑิตหรอืเทียบเท่าจาก
มหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัการศกึษาทีม่หาวทิยาลยัศลิปากรรบัรอง 

7.4 ระดบัปรญิญาดุษฎีบณัฑิต ต้องส าเรจ็การศึกษาขัน้ปรญิญาบัณฑิต หรอืปรญิญามหาบณัฑิต หรือ
เทยีบเท่าจากมหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัการศกึษาที่มหาวทิยาลยัศลิปากรรบัรอง และผ่านการพจิารณา
ของสาขาวชิาแลว้ ดงัน้ี 

7.4.1 ส าหรบัผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติ หรอืเทยีบเท่า ตอ้งมผีลการเรยีนดมีาก หรอืด ี
และเป็นผู้มีประสบการณ์ในสาขาวิชานัน้ๆ ดีเด่น และมีพื้นความรู้ความสามารถและ
ศกัยภาพเพยีงพอทีจ่ะท าวทิยานิพนธไ์ด ้

7.4.2 ส าหรบัผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญามหาบณัฑติหรอืเทยีบเท่า ตอ้งมผีลการเรยีนด ีหรอืผู้
ที่ก าลงัศึกษาหลกัสูตรระดบัปริญญามหาบณัฑิตและเรยีนรายวชิาต่างๆ ตามที่สาขาวิชา
ก าหนด ไดผ้ลดเีป็นพเิศษ หรอืผา่นการพจิารณาของสาขาวชิาแลว้ 

7.5 เป็นผูม้คีวามประพฤตดิ ี
7.6 มสีขุภาพสมบูรณ์แขง็แรงและไมเ่ป็นโรคตามทีก่ าหนดในกฎ ก.พ. 
7.7 มคีณุสมบตัอิยา่งอื่นเพิม่เตมิตามทีภ่าควชิาและบณัฑติวทิยาลยัก าหนด 
7.8 เป็นผูส้อบคดัเลอืกได ้หรอืไดร้บัการคดัเลอืก 
7.9 ไมเ่คยถูกลงโทษใหพ้น้สภาพการเป็นนักศกึษาจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร ตามขอ้ 9 

ขอ้ 8 ใหบ้ณัฑติวทิยาลยัด าเนินการเกี่ยวกบัการรบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ โดยพจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสอบคดัเลอืก 
หรอืคดัเลอืกผูส้มคัรเขา้ศกึษาในบณัฑติวทิยาลยั เป็นนกัศกึษาตามขอ้ 6.1 และขอ้ 6.2 
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ขอ้ 9 การลงโทษนกัศกึษาทีก่ระท าผดิ 
9.1 ในกรณีที่นักศึกษากระท าผิดข้อบังคับ  ระเบียบ ค าสัง่ หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  หรือ

มหาวทิยาลยัศิลปากร หรอืมคีวามประพฤติเสยีหาย ให้คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผู้
พจิารณาลงโทษตามควรแก่ความผดินัน้ ดงัน้ี 

9.1.1 ภาคทณัฑ ์
9.1.2 พกัการศกึษา 
9.1.3 พน้สภาพการเป็นนกัศกึษา 

ระยะเวลาทีน่กัศกึษาถูกพกัการศกึษาใหน้บัรวมอยูใ่นระยะเวลาการศกึษาดว้ย 
9.2 ในกรณีทีน่ักศกึษากระท าผดิเกีย่วกบัการสอบทุกประเภทตามระเบยีบการสอบของบณัฑติวทิยาลยั ให้

คณะกรรมการประจ าบณัฑติวทิยาลยัร่วมกบักรรมการควบคุมการสอบ เป็นผูพ้จิารณาว่าเป็นความผดิ
ประเภททุจรติ หรอืส่อเจตนาทุจรติ หรอืเป็นความผดิอย่างอื่น และให้คณะกรรมการประจ าบณัฑิต
วทิยาลยัพจิารณาลงโทษนกัศกึษาทีก่ระท าผดิระเบยีบการสอบดงัน้ี 

9.2.1 หากเป็นความผดิประเภททุจรติ ใหถ้อืวา่นกัศกึษาผูน้ัน้สอบตกหมด 
ทุกวชิาทีไ่ดล้งทะเบยีนศกึษาไวใ้นภาคการศกึษานัน้ และใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศกึษาดว้ย 
9.2.2 หากเป็นความผิดประเภทส่อเจตนาทุจริตหรือความผิดอย่างอื่นนอกจากข้อ  9.2.1 ให้

คณะกรรมการประจ าบณัฑติวทิยาลยั เป็นผูพ้จิารณาลงโทษตามควรแก่ความผดิ 
ให้คณบดบีณัฑติวทิยาลยัเป็นผู้ส ัง่ลงโทษนักศกึษาผูก้ระท าความผดิตามที่คณะกรรมการประจ าบณัฑติวทิยาลยัได้

พจิารณาแลว้ 
ขอ้ 10 การนับวนัต่างๆ ตามข้อบงัคบัน้ี ใหน้ับทุกวนัไม่เวน้วนัหยุดราชการ และใหถ้ือก าหนดวนัตามปฏิทนิการศึกษา 

ซึ่งมหาวทิยาลยัจะประกาศใหท้ราบเป็นปีๆ ไป เวน้แต่วนัสุดท้ายของ การนับวนัตามก าหนดวนัในขอ้บงัคบัน้ีตรงกบัวนัหยุดราชการ
ใหถ้อืเอาวนัท าการถดัไปเป็นวนัสดุทา้ย 

หมวดท่ี 2 
การจดัการศึกษา 

ขอ้ 11 ในปีการศกึษาหน่ึง แบ่งเป็น 2 ภาคการศกึษาปกติ คอื ภาคการศกึษาต้น และ ภาคการศึกษาปลาย แต่ละภาค
การศกึษามเีวลาการศกึษาไมน้่อยกวา่ 15 สปัดาห ์

บณัฑติวทิยาลยัอาจจะจดัการศกึษาภาคการศกึษาพเิศษฤดูรอ้นต่อจากภาคการศึกษาปลายอกีภาคหน่ึงกไ็ด้ โดยมเีวลา
การศกึษาประมาณ 8 สปัดาห์ แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 6 สปัดาห ์ทัง้น้ี ใหจ้ดัชัว่โมงการศกึษาในแต่ละรายวชิาใหเ้ท่ากบัภาคการศกึษา
ปกต ิ

บณัฑติวทิยาลยัอาจเปิดสอนหลกัสูตรในลกัษณะโครงการพเิศษ และหลกัสูตรนานาชาตซิึ่งไดร้บัความเหน็ชอบจากสภา
มหาวทิยาลยั 

ขอ้ 12 การนบัเวลาการศกึษา ใหน้บัเฉพาะภาคการศกึษาปกตทิีเ่ปิดท าการสอน โดยนับรวมเวลาที่นกัศกึษาไดร้บัอนุมตัิ
ใหล้าพกัการศกึษา ยกเวน้นกัศกึษาทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหล้าพกัการศกึษาตาม ขอ้ 19.1.1.1 

ขอ้ 13 ก าหนดระยะเวลาการศกึษาเป็นดงัน้ี 
13.1 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หรอืประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สูงให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน  3 ปี

การศกึษา 
13.2 หลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ ใหใ้ชเ้วลาการศกึษาไมเ่กนิ 5 ปีการศกึษา 
13.3 หลกัสูตรปรญิญาดุษฎีบณัฑิต ส าหรบักรณีรบัจากนักศึกษาผู้ส าเรจ็การศึกษาปรญิญาบณัฑิต  ให้ใช้

เวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และส าหรบักรณีรบัจากนักศึกษาผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญามหาบณัฑติ  ให้ใช้เวลา
การศกึษาไม่เกนิ 6 ปีการศกึษา ในกรณีทีเ่ป็นโครงการพเิศษ หรอืหลกัสตูรนานาชาต ิใหเ้ป็นไปตามระเบยีบของบณัฑติวทิยาลยั
ตามเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจ าคณะหรอืคณะกรรมการทีเ่รยีกชื่ออยา่งอื่นทีม่ฐีานะเทยีบเท่าก าหนด 

ทัง้น้ี ”ปีการศึกษา” ให้นับตัง้แต่วนัเปิดภาคการศึกษาต้นถึงวนัก่อนเปิดภาคการศึกษาต้นของปีการศึกษาถดัไป หรอื
นบัตัง้แต่วนัเปิดภาคการศกึษาปลายถงึวนัก่อนเปิดภาคการศกึษาปลายของปีการศกึษาถดัไป แลว้แต่กรณี 

ขอ้ 14 การวดัปรมิาณการศกึษาตามลกัษณะงานของแต่ละรายวชิาให้ใช้ระบบ "หน่วยกติ" การก าหนดค่าหน่วยกติของ
รายวชิาในหน่ึงภาคการศกึษาปกต ิใหก้ าหนดตามเกณฑด์งัน้ี 

14.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรอือภิปรายปัญหา  1 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ หรอืไม่น้อยกว่า 15 
ชัว่โมงตลอดภาคการศึกษาปกติ และมกีารเตรยีม หรอืการศึกษานอกเวลาอกีไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ หรอืไม่น้อยกว่า 
30 ชัว่โมงตลอดภาคการศกึษาปกต ิใหม้คีา่เท่ากบั 1 หน่วยกติ 

14.2 รายวชิาภาคปฏบิตัทิี่ใช้เวลาฝึก หรอืทดลอง 2 หรอื 3 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ หรอืตัง้แต่ 30 ถึง 45 ชัว่โมง
ตลอดภาคการศกึษาปกติ และเมื่อรวมกบัการศึกษานอกเวลาแล้ว นักศกึษา ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3 ชัว่โมงต่อสปัดาหต์ลอดภาค
การศกึษาปกต ิใหม้คีา่เท่ากบั 1 หน่วยกติ 

14.3 การฝึกงานหรอืฝึกภาคสนามทีใ่ช้เวลาฝึก 3 ถงึ 6 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์หรอืตัง้แต่ 45 ถงึ 90 ชัว่โมงตลอด
ภาคการศกึษาปกตใิหม้คีา่เท่ากบั 1 หน่วยกติ 
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14.4 การคน้ควา้อสิระ หรอืวทิยานิพนธท์ี่ใช้เวลาการศึกษาคน้ควา้ 3 ถงึ 4 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ หรอืตัง้แต่ 45 
ถงึ 60 ชัว่โมง ตลอดภาคการศกึษาปกต ิใหม้คีา่เท่ากบั 1 หน่วยกติ 

ขอ้ 15 การก าหนดวชิาและหน่วยกติของแต่ละรายวชิา ใหเ้ป็นไปตามหลกัสูตรของแต่ละสาขาวชิา แต่อย่างน้อยที่สุดใน
ทุกสาขาวชิาจะตอ้งมปีรมิาณการศกึษาดงัต่อไปน้ี 

15.1 ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑติ หรอืระดบัประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สูงจะต้อง มจี านวนหน่วยกติรวมต
ลอดหลกัสตูร ไมน้่อยกวา่ 24 หน่วยกติ 

15.2 ระดบัปรญิญามหาบณัฑติ จะต้องมจี านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ โดย
แบ่งการศกึษาเป็น 2 แผน ดงัน้ี 

15.2.1 แผน ก. เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวจิยั โดยมีการท าวทิยานิพนธ์การศึกษาตามแผน ก. 
แบ่งเป็น 2 แบบ คอื 

15.2.1.1 แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และ
อาจศกึษารายวชิาหรอืท ากจิกรรมทางวชิาการอื่นเพิม่เตมิโดยไมน่บัหน่วยกติ 

15.2.1.2 แบบ ก 2 ท าวทิยานิพนธ ์ซึ่งมคีา่เทยีบไดไ้ม่น้อยกวา่ 12 หน่วยกติ และตอ้งศกึษา
รายวชิาอกีไมน้่อยกวา่ 12 หน่วยกติ 

15.2.2 แผน ข. เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวชิาโดยไม่ต้องท าวทิยานิพนธ์ แต่ต้องมี
การคน้ควา้อสิระไมน้่อยกวา่ 3 หน่วยกติ แต่ไมเ่กนิ 6 หน่วยกติ และมกีารสอบประมวลความรอบรู ้

15.3 ระดบัปรญิญาดษุฎบีณัฑติ แบ่งการศกึษาเป็น 2 แบบ ดงัน้ี 
15.3.1 แบบ 1 มวีทิยานิพนธ ์ และอาจมรีายวชิาหรอืกจิกรรมทางวชิาการอื่นเพิม่เตมิโดยไมน่บัหน่วย

กติ ทัง้น้ี จ านวนหน่วยกติของวทิยานิพนธใ์หเ้ป็นไปตามเกณฑด์งัน้ี 
15.3.1.1 แบบ  1.1 ผู้ เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตต้องท า

วทิยานิพนธ ์ไมน้่อยกวา่ 48 หน่วยกติ 
15.3.1.2 แบบ 1.2 ผู้เขา้ศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาบณัฑิตต้องท าวทิยานิพนธ์ 

ไมน้่อยกวา่ 72 หน่วยกติ 
ทัง้น้ี วทิยานิพนธต์ามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะตอ้งมคีณุภาพและมาตรฐานเดยีวกนั 
15.3.2 แบบ  2 มีวิทยานิพนธ์ และมีรายวิชาที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมโดยมีจ านวนหน่วยกิตของ

วทิยานิพนธ ์และรายวชิาตามเกณฑ ์ดงัน้ี 
15.3.2.1 แบบ  2.1 ผู้ เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตต้องท า

วทิยานิพนธไ์มน้่อยกวา่ 36 หน่วยกติ และศกึษารายวชิาอกีไมน้่อยกวา่ 12 หน่วยกติ 
15.3.2.2 แบบ 2.2 ผูเ้ขา้ศกึษาทีส่ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติตอ้งท าวทิยานิพนธไ์ม่

น้อยกวา่ 48 หน่วยกติ และศกึษารายวชิาอกีไมน้่อยกวา่ 24 หน่วยกติ 
ทัง้น้ี วทิยานิพนธต์ามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะตอ้งมคีณุภาพและมาตรฐานเดยีวกนั 

ขอ้ 16 การปรบัสถานภาพและการจ าแนกสถานภาพนักศกึษา 
16.1 นกัศกึษาทดลองศกึษาอาจไดร้บัการปรบัสถานภาพเป็นนักศกึษาสามญัไดเ้มื่อสิน้ภาคการศกึษาที่ 1 

ตามเงื่อนไขต่อไปน้ี 
16.1.1 ได ้S ทุกรายวชิาทีไ่มน่บัหน่วยกติตามหลกัสตูร 
16.1.2 ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต ่ ากว่า 3.00 และส าหรบัระดบัปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้องได้ค่าระดบัผล

การศกึษาไมต่ ่ากวา่ B ทุกรายวชิาทีน่บัหน่วยกติตามหลกัสตูรดว้ย 
16.1.3 นักศึกษาทดลองศึกษาแผน ก. แบบ ก 1 ในระดบัปรญิญามหาบณัฑติ หรอืแบบ 1 ในระดบั

ปรญิญาดษุฎบีณัฑติจะตอ้งไดร้บัการประเมนิความกา้วหน้าจากภาควชิาโดยไดร้บัสญัลกัษณ์ SP 
16.2 สถานภาพของนกัศกึษาสามญั ใหจ้ าแนกสถานภาพเมื่อสิน้ภาคการศกึษาปกตทิุกภาคดงัน้ี 

16.2.1 นกัศกึษาปกต ิไดแ้ก่ 
16.2.1.1 นักศึกษาสามญัแผน ก. แบบ ก 1 ในระดบัปรญิญามหาบัณฑิต หรอืนักศึกษา

สามญัแบบ 1 ในระดบัปรญิญาดุษฎีบัณฑิต ที่ได้รบัการประเมินความก้าวหน้าจากภาควิชาในระหว่างที่ยงัไม่ได้ลงทะเบียน
วทิยานิพนธ ์โดยไดร้บัสญัลกัษณ์ SP และหรอืไดร้บัสญัลกัษณ์ IP หลงัจากลงทะเบยีนวทิยานิพนธแ์ลว้ 

16.2.1.2 นกัศกึษาสามญัในระดบัประกาศนียบตัรบณัฑติ หรอืระดบัประกาศนียบตัรบณัฑติ
ชัน้สูง หรอืนักศึกษาสามญั แผน ก. แบบ ก 2 หรอืแผน ข. ในระดบัปรญิญามหาบณัฑติ หรอืนักศึกษาสามญัแบบ 2 ในระดบั
ปรญิญาดุษฎีบณัฑติที่สอบไล่ไดค้่าระดบัเฉลีย่ประจ าภาคการศกึษาที่ 1 ตัง้แต่ 3.00 ขึน้ไปหรอืไดค้่าระดบัเฉลีย่สะสมส าหรบัภาค
การศกึษาปกต ิตัง้แต่ ภาคการศกึษาที ่2 เป็นตน้ไป ตัง้แต่ 3.00 ขึน้ไป 

ภายใต้ข้อบงัคบัขอ้ 16.2.1.1 หรอื 16.2.1.2 แล้วแต่กรณี หากนักศึกษา ไดล้งทะเบียนเรยีนรายวชิาที่
ไมน่ับหน่วยกติในภาคการศกึษานัน้ นักศกึษาจะต้องไดร้บัสญัลกัษณ์ S ทุกรายวชิา และหากไดล้งทะเบยีนวทิยานิพนธ์ หรอืการ
คน้ควา้อสิระแลว้แต่กรณี กจ็ะตอ้งไดร้บัสญัลกัษณ์ IP ดว้ย 

16.2.2 นกัศกึษารอพนิิจ ไดแ้ก่ 
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16.2.2.1 นักศึกษาสามัญแผน ก. แบบ ก 1 ในระดบัปริญญามหาบัณฑิตหรือนักศึกษา
สามญัแบบ 1 ในระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต ที่ได้สญัลกัษณ์ U ในรายวิชาใดวชิาหน่ึง ที่ลงทะเบียนเรียน และหรือได้รบัการ
ประเมนิความกา้วหน้าจากภาควชิาในระหว่างที่ยงัไมไ่ดล้งทะเบยีนวทิยานิพนธ์ โดยไดส้ญัลกัษณ์ UP และหรอืไดส้ญัลกัษณ์ NP 
หลงัจากลงทะเบยีนวทิยานิพนธแ์ลว้ 

16.2.2.2 นักศึกษาสามญัระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต หรอืระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต
ชัน้สูง หรอืนักศึกษาสามญัแผน ก. แบบ ก 2 หรอื แผน ข. ในระดบัปรญิญามหาบณัฑติ หรอืนักศึกษาสามญัแบบ 2 ในระดบั
ปรญิญาดุษฎีบณัฑติ ที่สอบไล่ได้ค่าระดบัเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ต ่ากว่า 3.00 หรอืได้ค่าระดบัเฉลี่ยสะสมส าหรบัภาค
การศึกษาปกติตัง้แต่ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป ต ่ากว่า 3.00 และหรอืได้สญัลกัษณ์ U ในรายวชิาใดวชิาหน่ึงที่ลงทะเบียน
เรยีน และ หรอืไดส้ญัลกัษณ์ NP หลงัจากลงทะเบยีนวทิยานิพนธ ์หรอืการคน้ควา้อสิระแลว้ 

ขอ้ 17 การเปลี่ยนแผนการศกึษา การเปลี่ยนสาขาวชิา การเปลี่ยนระดบัการศกึษา การโอนหน่วยกติของรายวชิาระดบั
บณัฑติศกึษาทัง้จากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัศลิปากร และการเทยีบโอนผลการเรยีนจากการศกึษานอกระบบหรอืการศกึษา
ตามอธัยาศยั ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบของบณัฑติวทิยาลยั 

ขอ้ 18 การรบัโอนนกัศกึษาต่างสถาบนัและการเทยีบโอนหน่วยกติใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยัศลิปากร 
ขอ้ 19 การลาพกัการศกึษา การกลบัเขา้ศกึษา และการลาออกจากการศกึษา 

19.1 การลาพกัการศกึษาและการกลบัเขา้ศกึษา 
19.1.1 นกัศกึษาที่มเีหตุจ าเป็นอนัสมควร อาจลาพกัการศกึษาในภาคการศกึษาใดภาคการศกึษาหน่ึง

กไ็ด้ เมื่อไดศ้กึษาในบณัฑติวทิยาลยัมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศกึษา โดยยื่นค ารอ้งต่อคณบดบีณัฑติวทิยาลยัภายใน 30 วนั
นบัจากวนัเปิดภาคการศกึษา หากพน้ก าหนดการยื่นค ารอ้งขอลาพกัการศกึษาดงักล่าวแล้ว นักศกึษาอาจขอลาพกัการศกึษาเป็น
กรณีพเิศษในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

19.1.1.1 นกัศกึษาถูกเกณฑ ์หรอืระดมเขา้รบัราชการทหารกองประจ าการ 
19.1.1.2 นักศึกษาเจบ็ป่วยต้องพกัรกัษาตวัเป็นเวลานานตามค าสัง่แพทย์โดยมีใบรบัรอง

แพทยจ์ากสถานพยาบาลของทางราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ หรอืสถานพยาบาลเอกชนที่ทางราชการรบัรองตามที่กระทรวงการคลงั
ก าหนด 

19.1.1.3 นักศึกษามีเหตุจ าเป็นอนัสมควร หรอืมีความจ าเป็นสุดวิสยัในกรณีที่นักศึกษา
ไดร้บัอนุมตัใิหล้าพกัการศกึษา ใหน้ับระยะเวลาทีล่าพกัรวมอยู่ในระยะเวลาการศกึษาดว้ย ยกเวน้นกัศกึษาที่ไดร้บัอนุมตัใิหล้าพกั
การศกึษาไดต้ามขอ้ 19.1.1.1 

นักศึกษาที่ได้รบัอนุมัติให้ลาพักการศึกษา  ต้องช าระค่าธรรมเนียมเพื่อรกัษาสถานภาพทุกภาค
การศึกษา ยกเวน้นักศึกษาที่ได้รบัอนุมตัิให้ลาพกัการศึกษาหลงัจากที่ได้ลงทะเบียนรายวชิาแล้ว  และในกรณีน้ีให้นักศึกษาได้
สญัลกัษณ์ W ในทุกรายวชิาทีไ่ดล้งทะเบยีนไวใ้นภาคการศกึษา ทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหล้าพกัการศกึษา 

19.1.2 ใหค้ณบดบีณัฑติวทิยาลยัเป็นผูพ้จิารณาเหตุจ าเป็นอนัสมควร หรอืความจ าเป็นสุดวสิยัในการ
ลาพกัการศกึษา และมอี านาจอนุมตัิใหล้าพกัการศกึษาได้ครัง้ละไม่เกนิ 2 ภาคการศึกษาปกติตดิต่อกนั แต่รวมเวลาการลาพกั
การศกึษาทัง้หมดตอ้งไมเ่กนิ 4 ภาคการศกึษาปกต ิ

19.1.3 นักศึกษาที่ได้รบัอนุมตัิให้ลาพกัการศึกษา หรอืถูกสัง่พกัการศึกษาเมื่อจะกลบัเข้าศึกษาใหม่ 
จะต้องยื่นค ารอ้งขอกลบัเขา้ศกึษาต่อคณบดบีณัฑติวทิยาลยัก่อนวนัเปิด ภาคการศกึษาไม่น้อยกว่า 14 วนั มฉิะนัน้จะไม่มสีทิธิ
ลงทะเบยีนรายวชิาในภาคการศกึษานัน้ ทัง้น้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุมตัจิากคณบดบีณัฑติวทิยาลยัเป็นกรณีพเิศษ 

19.2 การลาออกจากการศึกษา ให้นักศึกษาที่ประสงค์ลาออกยื่นค าร้องต่อบณัฑิตวทิยาลยัก่อนการสอบ
ประจ าภาค และในระหว่างที่ยงัไม่ได้รบัอนุมตัิให้ลาออกน้ี ให้ถือว่านักศึกษาผู้ประสงค์ขอลาออกนัน้ยงัคงมีสถานภาพเป็น
นักศึกษาที่จะต้องปฏิบตัิตามข้อบงัคบั ระเบียบ ประกาศ และค าสัง่ต่างๆ ของบณัฑิตวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัศิลปากรทุก
ประการ 

ขอ้ 20 นกัศกึษาจะพน้สภาพการเป็นนักศกึษาในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
20.1 นักศึกษาสามญัที่สอบได้ค่าระดบัเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ต ่ากว่า 2.50 หรอืนักศึกษาทดลอง

ศกึษาทีส่อบไดค้า่ระดบัเฉลีย่ประจ าภาคการศกึษาที่ 1 ต ่ากวา่ 3.00 และหรอืไดร้บัสญัลกัษณ์ U ในรายวชิาใดรายวชิาหน่ึง 
20.2 สอบไดค้า่ระดบัเฉลีย่สะสมต ่ากวา่ 2.50 
20.3 เป็นนกัศกึษารอพนิิจ 2 ภาคการศกึษาปกตติ่อเน่ืองกนั 
20.4 สอบประมวลความรอบรูไ้มผ่่านเป็นครัง้ที่ 2 ตามขอ้ 34.1.6 ส าหรบันักศกึษาระดบัปรญิญามหาบณัฑติ 

และตามขอ้ 34.2.2 ส าหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาดุษฎบีณัฑติ หรอืสอบวดัคณุสมบตัไิมผ่า่นเป็นครัง้ที่ 2 ตามขอ้ 33.5 
20.5 ไม่ได้รบัอนุมตัิหวัข้อและโครงการวิทยานิพนธ์หรอืการค้นคว้าอิสระภายใน 3 ปีการศึกษา ส าหรบั

การศกึษาระดบัปรญิญามหาบณัฑติ และระดบัปรญิญาดษุฎบีณัฑติกรณีที่มาจากพืน้ฐานระดบัปรญิญามหาบณัฑติ หรอืภายใน 5 
ปีการศกึษา ส าหรบัการศกึษาระดบัปรญิญาดุษฎบีณัฑติ 

กรณีทีม่าจากพืน้ฐานระดบัปรญิญาบณัฑติของก าหนดเวลาการศกึษาของนกัศกึษาผูน้ัน้ 
20.6 ไมส่ามารถส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรภายในก าหนดเวลาตามขอ้ 13 
20.7 ถูกลงโทษใหพ้น้สภาพการเป็นนักศกึษาตามขอ้ 9 
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20.8 ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพกัการศึกษาและการกลบัเข้าศึกษาตามข้อ  19.1 หรอืไม่ลงทะเบียน
รายวชิาในภาคการศกึษาปกตติามขอ้ 22.1 และขอ้ 22.2 

20.9 สอบวทิยานิพนธต์ก 
20.10 ไดร้บัอนุมตัใิหล้าออกจากการเป็นนกัศกึษาบณัฑติวทิยาลยั 
20.11 ขาดคณุสมบตัขิองการเขา้เป็นนกัศกึษาตามขอ้ 7 
20.12 ตาย 

นักศกึษาที่พน้สภาพตามขอ้ 20.8 หรอืขอ้ 20.10 อาจขอกลบัเขา้เป็นนักศกึษาใหม่ภายในก าหนดระยะเวลา 2 ปี นับจาก
วนัทีน่ักศกึษาพน้สภาพการเป็นนักศกึษา และบณัฑติวทิยาลยัเหน็สมควร กอ็าจอนุมตัใิหก้ลบัเขา้ศกึษาใหม่ได้ โดยใหค้ดิระยะเวลาที่
พน้สภาพการเป็นนักศกึษานัน้รวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาทัง้หมด ในกรณีเช่นน้ีนักศกึษาจะต้องเสยีค่าธรรมเนียมเสมอืนเป็นผูล้า
พกัการศกึษา รวมทัง้คา่ธรรมเนียมอื่นๆ ทีต่อ้งช าระหรอืคา้งช าระดว้ย 

หมวดท่ี 3 
การขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนรายวิชา 

ขอ้ 21 การขึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษา 
21.1 ผูท้ี่สอบคดัเลอืกหรอืไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ขา้ศกึษา ใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษาตามที่บณัฑติวทิยาลยั

ประกาศก าหนด 
21.2 ผูท้ี่ไม่สามารถขึน้ทะเบยีนเป็นนักศกึษาตามวนั เวลาที่ก าหนดโดยไม่แจง้สาเหตุอนัสมควร ใหถ้อืว่าผู้

นัน้สละสทิธิใ์นการเขา้เป็นนกัศกึษา 
ขอ้ 22 การลงทะเบยีนรายวชิา 

22.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนทุกภาคการศึกษาตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษาโดยต้องได้รบัความ
เหน็ชอบจากอาจารยท์ี่ปรกึษา หรอืหวัหน้าภาควชิา ทัง้น้ี นักศกึษาต้องช าระค่าธรรมเนียมและหน้ีสนิต่างๆ (ถ้าม)ี ใหเ้รยีบรอ้ย
ตามวธิกีารทีบ่ณัฑติวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัศลิปากรก าหนด จงึจะถอืวา่การลงทะเบยีนนัน้สมบูรณ์ 

22.2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนภายใน 14 วนัแรกของภาคการศึกษาปกติ หรอืภายใน 7 วนัแรกของภาค
การศึกษาพิเศษฤดูร้อนนับจากวนัเปิดภาคการศึกษา  มิฉะนัน้ จะไม่มีสิทธิลงทะเบียน ในภาคการศึกษานัน้ เว้นแต่จะได้รบั
ความเหน็ชอบจากอาจารย์ที่ปรกึษา และได้รบัอนุมตัิจากคณบดบีณัฑิตวทิยาลยัเป็นกรณีพิเศษ ทัง้น้ี นักศึกษาจะต้องมีเวลา
ศกึษาต่อไปไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของเวลาศกึษาทัง้หมดในภาคการศกึษานัน้ 

22.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนหลงัจากวนัที่ก าหนดจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพิม่เป็นกรณีพเิศษตามอตัราที่
ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัศลิปากรวา่ดว้ยอตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาในบณัฑติวทิยาลยั 

22.4 นักศกึษาที่ไม่ลงทะเบยีนรายวชิาในภาคการศกึษาใดจะต้องลาพกัการศกึษาส าหรบัภาคการศกึษานัน้ 
ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 19.1 หากไมป่ฏบิตัดิงักล่าว ใหน้กัศกึษาผูน้ัน้พน้สภาพการเป็นนักศกึษา 

22.5 คณบดีบัณฑิตวิทยาลยัโดยความเห็นชอบของหวัหน้าภาควิชาอาจอนุมตัิให้นักศึกษาปกติตามข้ อ 
16.2.1 ลงทะเบยีนศึกษารายวชิาใดในระดบับณัฑติศกึษาของสถาบนัอุดมศกึษาอื่นได้ ในกรณีที่รายวชิานัน้ไม่ไดเ้ปิดสอนอยู่ใน
บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร และจะเป็นประโยชน์แก่นกัศกึษา โดยมเีงื่อนไข ดงัน้ี 

22.5.1 นักศึกษาระดบัประกาศนียบัตรบัณฑิต หรอืระดบัประกาศนียบตัรบัณฑิตชัน้สูง หรอืระดบั
ปรญิญามหาบณัฑติ จะลงทะเบยีนรายวชิาไดไ้มเ่กนิ 9 หน่วยกติ และใหน้ ามานบัหน่วยกติและค านวณคา่ระดบัเฉลีย่ดว้ย 

22.5.2 นกัศกึษาระดบัปรญิญาดษุฎบีณัฑติจะไมน่ ามานบัหน่วยกติในหลกัสตูร 
22.6 นักศึกษาแผน ก. แบบ ก 1 ในระดบัปรญิญามหาบณัฑติ หรอืนักศกึษาแบบ 1 ในระดบัปรญิญาดุษฎี

บณัฑิต ที่ไม่มกีารลงทะเบียนรายวชิาหรอืวทิยานิพนธ์ ให้ลงทะเบียนรกัษาสถานภาพ ทุกภาคการศึกษาตามก าหนดเวลาใน
ปฏทินิการศกึษา 

22.7 นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต หรอืระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สูง หรอืระดบัปรญิญา
มหาบณัฑติแผน ก. แบบ ก 2 หรอืแผน ข. หรอืระดบัปรญิญาดษุฎบีณัฑติแบบ 2 ที่ศกึษารายวชิาครบตามหลกัสตูรแลว้แต่ยงัไม่
ส าเรจ็การศึกษา หรอืยงัไม่ลงทะเบียนวทิยานิพนธ์หรอื การค้นคว้าอิสระ ต้องลงทะเบียนรกัษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาค
การศกึษาปกต ิ

22.8 จ านวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนแต่ละภาคการศกึษาซึ่งไม่นับรวมหน่วยกิตของรายวชิาที่ต้อง
ศกึษาโดยไมน่บัหน่วยกติ มดีงัน้ี 

22.8.1 ภาคการศกึษาปกต ิ
22.8.1.1 นกัศกึษาปกตติอ้งลงทะเบยีนไมน้่อยกวา่ 6 หน่วยกติ แต่ไมเ่กนิ 15 หน่วยกติ 
22.8.1.2 นกัศกึษารอพนิิจตอ้งลงทะเบยีนไมน้่อยกวา่ 3 หน่วยกติ แต่ไมเ่กนิ 9 หน่วยกติ 
22.8.1.3 นักศึกษาทดลองศกึษาต้องลงทะเบยีนในภาคการศึกษาที่ 1 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วย

กติ แต่ไมเ่กนิ 9 หน่วยกติ ตามค าแนะน าของหวัหน้าภาควชิา 
22.8.1.4 นกัศกึษาพเิศษใหล้งทะเบยีนตามค าแนะน าของหวัหน้าภาควชิา 

22.8.2 ภาคการศกึษาพเิศษฤดูรอ้น ใหน้กัศกึษาลงทะเบยีนไดไ้ม่เกนิ 6 หน่วยกติ  
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นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่า หรอืเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 22.8.1 และข้อ 22.8.2 ให้ยื่นค า
รอ้งต่อคณบดบีณัฑติวทิยาลยัเพื่อขออนุมตัเิป็นกรณีพเิศษ 

ในกรณีที่นักศกึษาเหลือหน่วยกติที่ต้องลงทะเบียนตามหลกัสูตรน้อยกว่า  ตามที่ก าหนดไวใ้น ข้อ 22.8.1.1 
และขอ้ 22.8.1.2 ใหล้งทะเบยีนเรยีนไดโ้ดยไมต่อ้งขออนุมตั ิ

ขอ้ 23 การขอถอน และขอเพิม่รายวชิา 
23.1 การขอถอนรายวชิาใหก้ระท าไดโ้ดยมเีงื่อนไขและมผีลดงัต่อไปน้ี 

23.1.1 ในกรณีที่ขอถอนภายใน 14 วนัแรกของภาคการศึกษาปกติ หรอืภายใน 7 วนัแรกของภาค
การศกึษาพเิศษฤดรูอ้น โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากอาจารยท์ีป่รกึษา รายวชิาทีข่อถอนนัน้จะไมป่รากฏในระเบยีน 

23.1.2 ในกรณีที่ขอถอนภายใน 84 วนัแรกของภาคการศึกษาปกติ หรอืภายใน 42 วนัแรกของภาค
การศึกษาพิเศษฤดูร้อน โดยได้รบัความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรกึษานักศึกษาจะได้ร ับสญัลกัษณ์ W ใน
รายวชิาทีข่อถอน 

23.1.3 การขอถอนรายวชิาใดเมื่อพ้นก าหนดตามข้อ 23.1.2 จะกระท ามไิด้เว้นแต่จะไดร้บัความเห็น
ชอบจากอาจารยผ์ูส้อนและอาจารยท์ี่ปรกึษา และคณะกรรมการประจ าบณัฑติวทิยาลยัพจิารณาแล้วเหน็สมควรอนุมตัใิหถ้อนได้ 
ในกรณีเช่นน้ีนกัศกึษาจะไดร้บัสญัลกัษณ์ W ในรายวชิาทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหถ้อนนัน้ 

23.2 การขอเพิม่รายวชิาใหก้ระท าภายใน 14 วนัแรกของภาคการศกึษาปกติ หรอืภายใน 7 วนัแรกของภาค
การศึกษาพิเศษฤดูร้อน โดยได้รบัความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรกึษา  เว้นแต่ในกรณีที่นักศึกษาขอเพิ่ม
รายวชิาเมื่อพน้ระยะเวลาทีก่ าหนดจะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากอาจารยผ์ูส้อนและอาจารยท์ี่ปรกึษาและไดร้บัอนุมตัจิากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลยัก่อน ทัง้น้ี นักศึกษา ผู้นัน้จะต้องมีเวลาศึกษาต่อไปไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 ของเวลาศึกษาทัง้หมดในภาค
การศกึษานัน้ 

ขอ้ 24 ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ รวมทัง้กรณีที่นักศึกษาอาจได้รบัค่าธรรมเนียมคืน ให้เป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัศลิปากรวา่ดว้ยอตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาในบณัฑติวทิยาลยั 

หมวดท่ี 4 
การวดัผลและการประเมินผลการศึกษา 

ขอ้ 25 การวดัผลการศกึษา 
25.1 ให้มกีารวดัผลการศกึษาทุกรายวชิาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้แต่ละภาคการศกึษา  โดยอาจท าการ

วดัผลระหว่างภาคการศึกษาด้วยวิธีการทดสอบ  การเขียนรายงาน การมอบหมายงานให้ท าหรือวิธีอื่นๆ และเมื่อสิ้นภาค
การศึกษาให้มีการสอบไล่ส าหรบัแต่ละรายวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษานัน้  หรือจะใช้วิธีการวดัผลอย่างอื่นที่เหมาะสมกับ
ลกัษณะวชิานัน้ๆ กไ็ด ้

บณัฑติวทิยาลยัอาจก าหนดระเบยีบที่ไมข่ดักบัขอ้บงัคบัน้ี เพื่อใชใ้นการวดัผล ตามความเหมาะสมของแต่ละ
สาขาวชิาหรอืรายวชิา 

25.2 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค นักศึกษาจะมีสิทธิเ์ข้าสอบไล่ หรือได้รบั การวดัผลในรายวิชาใด
ต่อเมื่อมีเวลาศึกษาในรายวิชานัน้มาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษา ทัง้หมดในภาคการศึกษานัน้ หรือมีผลการ
ทดสอบระหวา่งภาคการศกึษา หรอืมผีลงานทีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นทีพ่อใจของอาจารยผ์ูส้อน 

ขอ้ 26 การประเมนิผลการศกึษา 
26.1 รายวชิาทีม่กีารวดัผลเป็นระดบั ใหแ้บ่งคา่ระดบัโดยมสีญัลกัษณ์ดงันี 

ผลการศกึษา สญัลกัษณ์ คา่ระดบั 
ดมีาก A 4.0 
ด ี B+ 3.5 
 B 3.0 
พอใช้ C+ 2.5 
 C 2.0 
อ่อน D+ 1.5 
 D 1.0 
ตก F 0 

26.2 ในกรณีทีห่ลกัสตูรก าหนดใหม้กีารวดัผลในรายวชิาใดโดยไมม่คีา่ระดบัใหแ้สดงผลการศกึษาในรายวชิา
นัน้ดว้ยสญัลกัษณ์ดงัน้ี 

สญัลกัษณ์ ผลการศกึษา 
S (satisfactory) เป็นทีพ่อใจ 
U (unsatisfactory) ไมเ่ป็นทีพ่อใจ 

26.3 ในกรณีทีร่ายวชิาใดยงัมไิดท้ าการวดัผล หรอืไมม่กีารวดัผล ใหร้ายงานผลการศกึษารายวชิานัน้ดว้ย
สญัลกัษณ์อย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

สญัลกัษณ์ ผลการศกึษา 
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I (incomplete) ไมส่มบูรณ์ 
W (withdrawn) ถอนรายวชิา 
Au (audit) ศกึษาโดยไมน่บัหน่วยกติ 
IP (in progress) มคีวามกา้วหน้า 

(ส าหรบัรายวชิาทีใ่ช้เวลาปฏบิตังิานต่อเน่ืองและไมส่ามารถ
ด าเนินการใหเ้สรจ็ก่อนสิน้ภาคการศกึษา) 

SP (satisfactory progress) ความก้าวหน้าเป็นที่พอใจ 
UP (unsatisfactory progress) ความก้าวหน้าไมเ่ป็นที่พอใจ 

26.4 การประเมนิผลวทิยานิพนธ ์หรอืการคน้ควา้อสิระ 
26.4.1 ใหใ้ชส้ญัลกัษณ์ IP (in progress) หรอื NP (no progress) ส าหรบัวทิยานิพนธ ์ หรอืการ

คน้ควา้อสิระซึง่อยูใ่นระหวา่งการเรยีบเรยีง โดยนกัศกึษาไดล้งทะเบยีนแลว้ 
26.4.2 การประเมนิผลวทิยานิพนธ ์ หรอืการคน้ควา้อสิระซึง่เรยีบเรยีงเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้ าหนด

เป็น 4 ระดบั ดงัน้ี 
ดมีาก Excellent 
ด ี Good 
ผา่น Passed 
ตก Failed 

26.5 การใหส้ญัลกัษณ์ F จะใหใ้นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
26.5.1 นกัศกึษาไมผ่า่นการวดัผลหรอืสอบไมผ่า่นตามขอ้ 25.1 
26.5.2 นกัศกึษาไมม่สีทิธิเ์ขา้สอบ หรอืไม่ไดร้บัการวดัผลตามขอ้ 25.2 
26.5.3 นกัศกึษาท าผดิระเบยีบการสอบ และไดร้บัโทษใหส้อบตกตาม ขอ้ 9.2.1 
26.5.4 นกัศกึษาไมแ่ก้คา่ I ตามขอ้ 26.6 
26.5.5 นกัศกึษาขาดสอบโดยไมไ่ดร้บัอนุมตัจิากบณัฑติวทิยาลยั 
26.5.6 นกัศกึษาไมไ่ดร้บัอนุมตัใิหถ้อนรายวชิาตามขอ้ 23.1.3 

26.6 การใหส้ญัลกัษณ์ I จะใหใ้นกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
26.6.1 นักศกึษาป่วยระหว่างการสอบรายวชิานัน้ หรอืขาดสอบ เน่ืองจากป่วย โดยมใีบรบัรองแพทย์

จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรอืรฐัวสิาหกิจ หรอืสถานพยาบาลเอกชนที่ทางราชการรบัรองตามที่กระทรวงการคลงั
ก าหนด หรอืขาดสอบโดยไดร้บัอนุมตัจิากคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

26.6.2 นกัศกึษาท างานที่เป็นส่วนหน่ึงของการศกึษารายวชิานัน้ยงัไม่ครบถ้วนและอาจารยผ์ูส้อนเหน็
ว่ายงัไม่สมควรวดัผลการศกึษาขัน้สุดท้ายของนักศกึษาการแก้ค่า I นักศกึษาจะต้องสอบและ/หรอืปฏิบตัิงานที่ไดร้บัมอบหมาย
จากอาจารยผ์ู้สอนให้ครบถ้วนเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนวดัผลและส่งผลการศึกษาของนักศึกษาแก่บณัฑติวทิยาลยั ภายใน 10 วนั
หลงัจากวนัเปิดภาคการศกึษาปกตถิดัไป 

26.7 การให้สญัลกัษณ์ S จะให้ในกรณีที่รายวชิาซี่งมีผลการศึกษาเป็นที่พอใจและหลกัสูตรระบุให้วดัผล
การศกึษาโดยไมม่คีา่ระดบัหรอืในกรณีไดร้บัอนุมตัใิหโ้อนหน่วยกติตามขอ้ 17   

การให้สญัลักษณ์ U จะให้เฉพาะรายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ   และหลักสูตรระบุให้วดัผล
การศกึษาโดยไมม่คีา่ระดบั 

26.8 การให้สญัลกัษณ์ SP จะให้เฉพาะกรณีที่นักศึกษายงัไม่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ และภาควิชา
พจิารณาผลการศกึษาเมื่อสิน้ภาคการศกึษามคีวามกา้วหน้าเป็นทีพ่อใจ 

การให้สญัลกัษณ์ UP จะใหเ้ฉพาะกรณีที่นักศกึษายงัไม่ไดล้งทะเบยีนวทิยานิพนธ ์และภาควชิาพจิารณาผล
การศกึษาเมื่อสิน้ภาคการศกึษามคีวามกา้วหน้าไมเ่ป็นทีพ่อใจ 

26.9 การให้สญัลกัษณ์ IP จะใหส้ าหรบัวทิยานิพนธ ์หรอืสารนิพนธ ์หรอืการศกึษาค้นควา้ดว้ยตนเอง หรอื
รายวชิาทีก่ารเรยีนการสอนมลีกัษณะเฉพาะดงัน้ี 

26.9.1 ให้เพื่อแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  ที่อยู่ระหว่างการเรียบเรียงว่ามี
ความก้าวหน้าเมื่อสิน้ภาคการศกึษาปกตทิุกภาค นับตัง้แต่ภาคการศกึษาแรกที่นักศกึษาลงทะเบยีนวทิยานิพนธห์รอืการคน้ควา้
อสิระ 

26.9.2 ให้ส าหรบัรายวชิาที่การเรยีนการสอนมลีกัษณะเฉพาะ โดยมขี้อก าหนดให้นักศึกษาใช้เวลา
ปฏิบัติงานต่อเน่ือง และไม่สามารถด าเนินการให้เสรจ็สิ้นก่อนภาคการศึกษานัน้ๆ  ตามที่ก าหนดไว้ในหลกัสูตร หรอืตามที่
อธกิารบดโีดยอนุมตัขิองทีป่ระชุมคณบดจีะไดป้ระกาศก าหนดไวน้ัน้ เมื่อไดท้ าการวดัผลแลว้ ใหใ้ชค้่าระดบัจากการวดัผลนัน้แทน
สญัลกัษณ์ IP 

26.10 การให้สญัลกัษณ์ NP จะให้เพื่อแสดงฐานะของวทิยานิพนธห์รอืการค้นคว้าอิสระที่อยู่ในระหว่างการ
เรียบเรียงว่าไม่มีความก้าวหน้าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาคนับตัง้แต่  ภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษาลงทะเบียนท า
วทิยานิพนธ ์หรอืการคน้ควา้อสิระ 

26.11 การใหส้ญัลกัษณ์ W จะใหเ้ฉพาะกรณีทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 19.1.1 ขอ้ 23.1.2 และขอ้ 23.1.3 
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26.12 การใหส้ญัลกัษณ์ Au จะใหใ้นรายวชิาทีล่งทะเบยีนศกึษาโดยไมน่บัหน่วยกติ 
ขอ้ 27. การนบัหน่วยกติและการลงทะเบยีนรายวชิาซ ้า 

27.1 การนับหน่วยกิตเพื่อให้ครบหลกัสูตรตามข้อบงัคบัน้ี ส าหรบันักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต 
หรอืระดบัประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สูง หรอืระดบัปรญิญามหาบณัฑติ ใหน้บัหน่วยกติเฉพาะรายวชิาทีน่ักศกึษาสอบไดค้า่ระดบั
ผลการศกึษาไม่ต ่ากว่า C หรอืไดร้บัสญัลกัษณ์ S เท่านัน้ เวน้แต่รายวชิาที่หลกัสูตรก าหนดไวเ้ป็นวชิาบงัคบัหรอืรายวชิาบงัคบั
เลอืก นักศึกษาต้องสอบไดค้่าระดบั ผลการศกึษาไม่ต ่ากว่า B หรอืไดร้บัสญัลกัษณ์ S ในกรณีที่หลกัสูตรก าหนดไวว้่าต้องได้ S 
สว่นนกัศกึษาระดบัปรญิญาดุษฎบีณัฑติ ใหน้บัหน่วยกติเฉพาะรายวชิาทีน่กัศกึษาสอบไดค้า่ระดบัผลการศกึษาไมต่ ่ากวา่ B 

27.2 นักศกึษาที่สอบได้ค่าระดบัผลการศึกษาต ่ากว่า B หรอืไดร้บัสญัลกัษณ์ U ในรายวชิาที่เป็นวชิาบงัคบั
ตอ้งลงทะเบยีนรายวชิานัน้ใหมใ่หไ้ดค้า่ระดบัผลการศกึษาไมต่ ่ากวา่ B หรอืไดร้บัสญัลกัษณ์ S แลว้แต่กรณ 

27.3 ในกรณีทีน่ักศกึษาสอบไดค้า่ระดบัผลการศกึษาต ่ากวา่ B หรอืไดร้บัสญัลกัษณ์U ในรายวชิาบงัคบัเลอืก 
นกัศกึษามสีทิธลิงทะเบยีนรายวชิาเดมินัน้ใหม่ หรอือาจลงทะเบยีนรายวชิาอื่นในกลุ่มเดยีวกนักไ็ด ้

27.4 รายวชิาบงัคบั หรอืรายวชิาบงัคบัเลอืกที่นักศกึษาสอบไดค้่าระดบัผลการศกึษาไม่ต ่ากว่า B นักศกึษา
ไมม่สีทิธิล์งทะเบยีนรายวชิานัน้อกี 

27.5 นกัศกึษาที่สอบไดค้่าระดบัผลการศกึษาต ่ากว่า B หรอืไดร้บัสญัลกัษณ์ U ในรายวชิาที่เป็นวชิาเลอืกมี
สทิธลิงทะเบยีนรายวชิาเดมินัน้ใหม่ หรอือาจลงทะเบยีนรายวชิาเลอืกอื่นแทนกไ็ด ้

27.6 ในกรณีที่นักศกึษาต้องลงทะเบยีนรายวชิาใดซ ้า หรอืแทนตามที่หลกัสูตรก าหนดการนับหน่วยกติตาม
ขอ้ 27.1 ใหน้บัหน่วยกติไดเ้พยีงครัง้เดยีว 

ขอ้ 28. ให้มกีารประเมนิผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค โดยค านวณหาค่าระดบัเฉลี่ยประจ าภาคของ
รายวชิาที่นักศกึษาไดล้งทะเบยีนไวใ้นภาคการศกึษานัน้ และค านวณหา ค่าระดบัเฉลี่ยสะสมส าหรบัรายวชิาทัง้หมดทุกภาคการศกึษา 
ตัง้แต่เริม่เขา้ศกึษาจนถงึภาคการศกึษาปัจจบุนั 

ขอ้ 29. การคดิค่าระดบัเฉลี่ยประจ าภาคใหค้ านวณโดยน าผลรวมของผลคูณระหวา่งคา่ระดบัของแต่ละรายวชิาที่ไดร้บัใน
ภาคการศกึษานัน้กบัจ านวนหน่วยกติของรายวชิานัน้ แลว้หารดว้ยจ านวนหน่วยกติทัง้หมดที่ลงทะเบยีนไวใ้นภาคการศกึษานัน้ โดย
ใหค้ดิทศนิยมสองต าแหน่ง หากทศนิยมต าแหน่งทีส่าม มคีา่ตัง้แต่ 5 ขึน้ไป ใหเ้พิม่คา่ทศนิยมในต าแหน่งทีส่องขึน้อกีหน่ึงหน่วย 

การคดิค่าระดบัเฉลี่ยสะสม ใหค้ านวณโดยน าผลรวมของผลคูณระหว่างค่าระดบัของแต่ละรายวชิาที่ลงทะเบยีนตัง้แต่เริม่
เขา้ศกึษารวมถงึภาคการศกึษาปัจจุบนักบัหน่วยกติของรายวชิานัน้ แล้ว หารดว้ยจ านวนหน่วยกติทัง้หมดที่ไดล้งทะเบียนไว้ โดยให้
คดิทศนิยมสองต าแหน่ง หากทศนิยมต าแหน่งทีส่ามมคีา่ตัง้แต่ 5 ขึน้ไป ใหเ้พิม่คา่ทศนิยมในต าแหน่งทีส่องขึน้อกีหน่ึงหน่วย 

ขอ้ 30. รายวชิาใดที่มกีารรายงานผลการศึกษาโดยใช้สญัลกัษณ์ I, S, U, SP, UP, IP, NP, W และ Au ไม่ให้น ารายวชิา
นัน้มาค านวณหาคา่ระดบัเฉลีย่ประจ าภาค และคา่ระดบัเฉลีย่สะสมตามขอ้ 29 

ขอ้ 31. ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนศึกษารายวิชาใดซึ่งคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลยั ได้เทียบให้เท่ากับ
รายวชิาทีอ่นุมตัใิหโ้อนหน่วยกติตามขอ้ 17 และขอ้ 18 มใิหน้ าผลการศกึษารายวชิานัน้มาค านวณคา่ระดบัเฉลีย่ 

หมวดท่ี 5 
การสอบภาษาต่างประเทศ การสอบประมวลความรอบรู้และการสอบวดัคณุสมบติั 

ขอ้ 32. การสอบภาษาต่างประเทศ 
32.1 นักศึกษาทุกสาขาวิชาในระดับปริญญามหาบัณฑิตและระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้องสอบ

ภาษาต่างประเทศอยา่งน้อยหน่ึงภาษาตามทีบ่ณัฑติวทิยาลยัก าหนด 
32.1.1 นกัศกึษาชาวต่างประเทศต้องสอบผ่านการสอบภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาของตนตามเงื่อนไขของ

บณัฑติวทิยาลยั 
32.1.2 ให้บัณฑิตวิทยาลยัก าหนดระยะเวลาการสอบภาษาต่างประเทศไว้ในปฏิทินการศึกษา  ให้

คณบดบีณัฑติวทิยาลยัแต่งตัง้คณะกรรมการสอบภาษาต่างประเทศ และใหแ้สดงผลการสอบภาษาต่างประเทศโดยใชส้ญัลกัษณ์ 
S หรอื U ในกรณีทีน่กัศกึษาสอบไดส้ญัลกัษณ์ U นกัศกึษามสีทิธขิอสอบไดอ้กี 

32.2 นักศึกษาอาจได้ร ับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศ  โดยได้ศึกษาและหรือสอบผ่าน
ภาษาต่างประเทศในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

32.2.1 นักศึกษาสามารถสอบผ่านภาษาต่างประเทศที่บณัฑติวทิยาลยัจดัใหส้อบในการสอบคดัเลอืก
เขา้ศกึษาต่อในบณัฑติวทิยาลยั 

32.2.2 นกัศกึษาศกึษาและสอบผา่นภาษาต่างประเทศทีบ่ณัฑติวทิยาลยัจดัอบรมนอกหลกัสตูร 
32.2.3 นักศึกษาศึกษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามที่ก าหนดไวใ้นหลกัสูตร  โดยไม่นับหน่วย

กติสปัดาหล์ะไม่น้อยกวา่ 2 ชัว่โมง โดยใหแ้สดงผลการสอบเป็นสญัลกัษณ์ S หรอืU นักศกึษาทีส่อบไดส้ญัลกัษณ์ S มสีทิธไิดร้บั
การยกเวน้ไมต่อ้งสอบภาษาต่างประเทศอกี 

32.2.4 นักศึกษาศึกษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรไม่น้อยกว่า  2 
หน่วยกติ และก าหนดใหว้ดัผลเป็นค่าระดบั นักศกึษาที่สอบไดค้่าระดบัผลการศกึษาไม่ต ่ากว่า B มสีทิธิไ์ดร้บัการยกเวน้ไม่ต้อง
สอบภาษาต่างประเทศอกี 
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32.2.5 นักศกึษาสอบผ่านภาษาต่างประเทศจากสถาบนัอื่น ทัง้ในและต่างประเทศที่บณัฑติวทิยาลยั
รบัรองมาตรฐาน 

ขอ้ 33. การสอบวดัคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หมายถึง การสอบเพื่อวดัความรอบรู้ในวิชาการตามที่
หลกัสตูรระดบัปรญิญาดษุฎบีณัฑติก าหนด และวดัความสามารถในการวเิคราะหค์วามรูต้ลอดจนการน าไปใชใ้นการวจิยัต่อไป 

33.1 ใหน้ักศกึษาระดบัปรญิญาดษุฎบีณัฑติแบบ 1 สอบวดัคณุสมบตัก่ิอนทีจ่ะท าวทิยานิพนธ์ ส่วนนกัศกึษา
ระดบัปรญิญาดษุฎบีณัฑติแบบ 2 ใหส้อบวดัคณุสมบตัหิลงัจากสอบผา่นรายวชิาบงัคบัตามที่หลกัสตูรก าหนด 

33.2 ใหบ้ณัฑติวทิยาลยัก าหนดระยะเวลาการสอบวดัคณุสมบตัไิวใ้นปฏทินิการศกึษา 
33.3 ใหค้ณบดบีณัฑติวทิยาลยัแต่งตัง้คณะกรรมการสอบวดัคณุสมบตัติามค าแนะน าของภาควชิา 
33.4 ใหแ้สดงผลการสอบโดยใชส้ญัลกัษณ์ S หรอื U 
33.5 นักศึกษาที่สอบวดัคุณสมบตัิไม่ผ่านเป็นครัง้ที่  2 จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรอือาจได้รบัการ

พจิารณาใหเ้ปลีย่นระดบัการศกึษาเป็นนกัศกึษาในระดบัปรญิญามหาบณัฑติในสาขาวชิาเดยีวกนั 
ขอ้ 34. การสอบประมวลความรอบรู้ ใหน้กัศกึษาซึ่งไดศ้กึษารายวชิาและไดห้น่วยกติสะสมครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้

ในหลกัสตูร มสีทิธสิอบประมวลความรอบรู ้
34.1 นกัศกึษาระดบัปรญิญามหาบณัฑติ 

34.1.1 นกัศกึษาที่ศกึษาตามหลกัสตูรแผน ก. แบบ ก 2 จะตอ้งสอบประมวลความรอบรู ้หากหลกัสตูร
ก าหนดวา่มกีารสอบประมวลความรอบรู ้

34.1.2 นกัศกึษาทีศ่กึษาตามหลกัสตูรแผน ข. ตอ้งสอบประมวลความรอบรู ้
34.1.3 ใหบ้ณัฑติวทิยาลยัก าหนดระยะเวลาการสอบประมวลความรอบรูไ้วใ้นปฏทินิการศกึษา 
34.1.4 ให้คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั แต่งตัง้คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ตามค าแนะน าของ

ภาควชิา 
34.1.5 ใหแ้สดงผลการสอบประมวลความรอบรูโ้ดยใชส้ญัลกัษณ์ S หรอื U 
34.1.6 หากนกัศกึษาสอบประมวลความรอบรูไ้มผ่า่นเป็นครัง้ที่ 2 ใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศกึษา 

34.2 นกัศกึษาระดบัปรญิญาดษุฎบีณัฑติ 
34.2.1 การสอบประมวลความรอบรูข้องนกัศกึษาระดบัปรญิญาดษุฎบีณัฑติใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไว้

ในหลกัสตูรของแต่ละสาขาวชิา 
34.2.2 นกัศกึษาทีส่อบประมวลความรอบรูไ้ม่ผา่นเป็นครัง้ที่ 2 ใหพ้น้สภาพการเป็นนักศกึษา หรอือาจ

ไดร้บัการพจิารณาใหเ้ปลีย่นระดบัการศกึษาเป็นนกัศกึษาในระดบัปรญิญามหาบณัฑติในสาขาวชิาเดยีวกนั 

หมวดท่ี 6 
การท าวิทยานิพนธ์ 

ขอ้ 35. การท าวทิยานิพนธ ์
35.1 การอนุมตัหิวัขอ้และโครงการวทิยานิพนธ ์

35.1.1 นกัศกึษาระดบัปรญิญามหาบณัฑติ 
35.1.1.1 นักศึกษาแผน ก. แบบ ก 1 ผู้มีสิทธิขออนุมตัิหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์

จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากภาควชิาก่อน 
35.1.1.2 นักศึกษาแผน ก. แบบ ก 2 ผู้มีสิทธิขออนุมตัิหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์

จะตอ้งศกึษาในบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร มาแลว้ไมน้่อยกวา่ 1 ปีการศกึษา และมจี านวนหน่วยกติสะสมไมน้่อยกว่า 
12 หน่วยกติ 

35.1.1.3 นักศึกษาต้องได้รบัอนุมตัิหวัข้อและโครงการวทิยานิพนธ์ภายใน  3 ปีการศึกษา
ของก าหนดเวลาการศกึษาของนักศกึษาผูน้ัน้ มฉิะนัน้จะพน้สภาพการเป็นนักศกึษา 

35.1.2 นกัศกึษาระดบัปรญิญาดษุฎบีณัฑติ 
35.1.2.1 นกัศกึษาผูม้สีทิธขิออนุมตัหิวัขอ้และโครงการวทิยานิพนธจ์ะต้องสอบผา่นการสอบ

วดัคุณสมบตัแิละการสอบภาษาต่างประเทศ รวมทัง้ต้องผ่านเงื่อนไขตามที่สาขาวชิาก าหนดและผ่านความเหน็ชอบจากภาควชิา
แลว้ 

35.1.2.2 นักศึกษาต้องได้รบัอนุมตัิหวัข้อและโครงการวทิยานิพนธ์ภายใน  3 ปีการศึกษา
ของก าหนดเวลาการศกึษาของนกัศกึษาผูน้ัน้ กรณีมาจากพืน้ฐานปรญิญามหาบณัฑติหรอืภายใน 5 ปีการศกึษาของก าหนดเวลา
การศึกษาของนักศึกษาผู้นัน้ กรณีมาจากพื้นฐานปรญิญาบณัฑติ มฉิะนัน้จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรอืได้รบัอนุมตัิจาก
บณัฑติวทิยาลยัใหเ้ปลีย่นระดบัการศกึษาไปเป็นนักศกึษาระดบัปรญิญามหาบณัฑติสาขาเดยีวกนัหรอืใกล้เคยีงกนั 

35.1.3 ใหค้ณบดบีณัฑติวทิยาลยัแต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อพจิารณาหวัข้อและโครงการวทิยานิพนธ์
ตามค าแนะน าของภาควชิา 

35.1.4 ให้คณบดีบณัฑิตวทิยาลยัแต่งตัง้อาจารย์ประจ าเป็นอาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์หลกัของ
วทิยานิพนธท์ีไ่ดร้บัอนุมตัหิวัขอ้และโครงการวทิยานิพนธแ์ลว้ ทัง้น้ี ในกรณีที่จ าเป็นอยา่งยิง่ บณัฑติวทิยาลยัอาจพจิารณาแต่งตัง้
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ผูท้รงคุณวุฒภิายนอกมหาวทิยาลยัศลิปากรเป็นอาจารย์ ที่ปรกึษาวทิยานิพนธห์ลกักไ็ด้ ส่วนอาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธร์่วม
อาจเป็นอาจารยป์ระจ า หรอืผูท้รงคณุวฒุภิายนอกมหาวทิยาลยัศลิปากร ทัง้น้ี อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธจ์ะตอ้งไมเ่กนิ 3 คน 

35.1.5 หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับโครงการวิทยานิพนธ์ที่ได้รบัอนุมตัิแล้วที่ไม่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงสาระส าคญัของวทิยานิพนธ์ ให้นักศกึษายื่นค ารอ้งขออนุมตัิการเปลี่ยนแปลงต่อคณบดีบณัฑติวทิยาลยัโดยไดร้บั
ความเหน็ชอบจากอาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธห์ลกั แต่ถ้าเป็น การเปลี่ยนแปลงสาระส าคญัของวทิยานิพนธ์ นักศกึษาต้องขอ
อนุมตัหิวัขอ้และโครงการวทิยานิพนธท์ีเ่ปลี่ยนแปลงใหค้ณะกรรมการตามขอ้ 35.1.3 เพื่อพจิารณาใหม ่

35.2 การลงทะเบยีนท าวทิยานิพนธ ์
35.2.1 ผูม้สีทิธลิงทะเบยีนท าวทิยานิพนธ์ คอื นักศกึษาที่ไดร้บัอนุมตัหิวัขอ้และโครงการวทิยานิพนธ์

แลว้ 
35.2.2 การลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา  โดยอาจ

ลงทะเบยีนทัง้หมดในครัง้เดยีว หรอืลงทะเบยีนบางหน่วยกติเป็นงวดๆ ตามทีภ่าควชิาหรอืสาขาวชิาพจิารณาโดยความเหน็ชอบ
ของบณัฑติวทิยาลยั 

35.2.3 ในระหว่างการเรยีบเรยีงวทิยานิพนธ์ ให้อาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์หลกัเป็นผู้ประเมนิผล
ความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนท า
วทิยานิพนธ ์โดยรายงานผลเป็นสญัลกัษณ์ IP หรอื NP แลว้แต่กรณ ี

35.3 การเสนอและการขออนุมตัวิทิยานิพนธ ์
35.3.1 การเสนอวทิยานิพนธท์ี่ไดเ้รยีบเรยีงเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้วเพื่อขอรบัอนุมตันิัน้ นักศกึษาตอ้งเรยีน

รายวชิาครบตามทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสูตรและสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ ในกรณีทีม่กี าหนดไวใ้นหลกัสตูรหรอืสอบผา่น
การสอบวดัคณุสมบตั ิรวมทัง้สอบผา่นภาษาต่างประเทศ และจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกั 

35.3.2 รปูแบบของวทิยานิพนธท์ีเ่สนอใหเ้ป็นไปตามแบบทีบ่ณัฑติวทิยาลยัก าหนด 
35.3.3 การเสนอวิทยานิพนธ์อาจเสนอเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ ก็ได้ ตามที่หลกัสูตร

ก าหนด ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในหลกัสูตรอาจใช้ภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษก็ไดห้ากประสงค์จะใช้ภาษาต่างประเทศอื่นๆ 
จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากบณัฑติวทิยาลยัก่อน 

35.3.4 ใหค้ณะกรรมการประจ าบณัฑติวทิยาลยัแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ จ านวน
อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยประกอบด้วยหวัหน้าภาควชิาหรอืผู้ที่หวัหน้าภาควชิามอบหมาย  ซึ่งต้องมใิช่อาจารย์ที่
ปรกึษาวทิยานิพนธเ์ป็นประธาน อาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ เป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒอิกีไม่เกิน 3 คน ทัง้น้ี 
ตอ้งเป็นผูท้รงคณุวฒุภิายนอกมหาวทิยาลยั ศลิปากรอยา่งน้อย 1 คน 

35.3.5 ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธไ์ดต้รวจพจิารณาและสอบวทิยานิพนธแ์ล้วเหน็ควรให้
แกไ้ขปรบัปรุงเลก็น้อย ใหถ้อืวา่การประเมนิผลนัน้ปราศจากเงื่อนไขมาตัง้แต่แรกถา้วทิยานิพนธน์ัน้มขีอ้บกพรอ่งทีต่้องแกไ้ขมาก 
ให้นักศึกษาแก้ไขวทิยานิพนธ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ให้เสรจ็สิ้นภายใน  45 วนันับแต่วนัสอบ
วทิยานิพนธ ์หรอืตามเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธเ์หน็สมควร ทัง้น้ี ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธแ์จ้ง
ใหบ้ณัฑติวทิยาลยัทราบและให้คณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธป์ระเมนิผลหลงัจากวนัที่นักศกึษาไดแ้ก้ไขวทิยานิพนธต์าม
ค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

35.3.6 การวนิิจฉัยตดัสนิของคณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธใ์หถ้อืมติใหผ้่านเป็นเอกฉันท์ หาก
กรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธม์คีวามเหน็ไมต่รงกนั ใหค้ณะกรรมการประจ าบณัฑติวทิยาลยัเป็นผูพ้จิารณาชีข้าด 

35.3.7 การประเมนิผลวทิยานิพนธท์ีเ่รยีบเรยีงเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ 26.4.2 
35.3.8 นักศึกษาต้องส่งวทิยานิพนธ์ที่ผ่านการประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์

พร้อมทัง้บทคดัย่อภาษาไทยและภาษาองักฤษ และหรอืภาษาต่างประเทศตามที่ก าหนดในหลกัสูตร ให้บณัฑิตวทิยาลยัตาม
จ านวนและรูปแบบที่บณัฑติวทิยาลยัก าหนดเพื่อให้บณัฑติวทิยาลยัอนุมตัิ กรณีที่ไม่ไดก้ าหนดไว้ในหลกัสูตรอาจใช้ภาษาไทย
หรอืภาษาองักฤษกไ็ด ้หากประสงคจ์ะใชภ้าษาต่างประเทศอื่นๆ จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากบณัฑติวทิยาลยัก่อน 

35.3.9 วิทยานิพนธ์ซึ่งได้รบัอนุมัติแล้วให้นับเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรบัปริญญาระดับ
บณัฑติศกึษา การน าออกโฆษณาเผยแพรต่อ้งไดร้บัอนุมตัจิากบณัฑติวทิยาลยัก่อน 

35.3.10 ลขิสทิธิข์องวทิยานิพนธเ์ป็นของบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร 
35.3.11 ใหบ้ณัฑติวทิยาลยัออกระเบยีบแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัวทิยานิพนธไ์ดโ้ดยไมข่ดักบัขอ้บงัคบัน 

ขอ้ 36. การคน้ควา้อสิระของนักศกึษาระดบัปรญิญามหาบณัฑติ หมายถงึ สารนิพนธห์รอืรายงานอื่นใดที่มลีกัษณะ
เป็นการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองตามหลกัสตูรแผน ข. 

36.1 ผูท้ีจ่ะมสีทิธลิงทะเบยีนการคน้ควา้อสิระ ตอ้งมคีณุสมบตัคิรบตามทีภ่าควชิาก าหนด 
36.2 ใหภ้าควชิาโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑติวทิยาลยัก าหนดระเบยีบแนวทางปฏบิตัิ

เกีย่วกบัการคน้ควา้อสิระทีไ่มข่ดักบัขอ้บงัคบัน้ี 
36.3 ใหค้ณบดบีณัฑติวทิยาลยัแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาการคน้ควา้อสิระ 1 คน 
36.4 ใหค้ณบดบีณัฑติวทิยาลยัแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบการคน้ควา้อสิระ จ านวนไมเ่กนิ 3 คน 
36.5 รปูแบบของการคน้ควา้อสิระใหน้ ารปูแบบของวทิยานิพนธท์ีบ่ณัฑติวทิยาลยัก าหนดมาใชโ้ดยอนุโลม 
36.6 การประเมนิผลการคน้ควา้อสิระ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ 26.4.2 
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หมวดท่ี 7 
การส าเรจ็การศึกษา 

ขอ้ 37. คณุสมบตัขิองผูส้ าเรจ็การศกึษา 
37.1 มเีวลาศกึษาไมเ่กนิกวา่ทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 13 
37.2 มปีรมิาณการศกึษาตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 15 
37.3 ได้ค่าระดบัเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 ยกเวน้นักศึกษาระดบัปรญิญามหาบณัฑิต แผน ก. แบบ ก 1 

และนกัศกึษาระดบัปรญิญาดุษฎบีณัฑติแบบ 1 
37.4 ไดค้่าระดบัผลการศกึษาไม่ต ่ากว่า B ในรายวชิาบงัคบั หรอืบงัคบัเลือกทุกวชิาที่หลกัสูตรก าหนดให้มี

การวดัผลเป็นระดบั ยกเวน้นกัศกึษาระดบัปรญิญาดษุฎบีณัฑติ ตอ้งไดค้า่ระดบั ผลการศกึษาไมต่ ่ากวา่ B ในทุกรายวชิา 
37.5 ไดส้ญัลกัษณ์ S ในรายวชิาทีห่ลกัสตูรก าหนดใหว้ดัผลเป็น S หรอื U 
37.6 ไดส้ญัลกัษณ์ S ในการสอบภาษาต่างประเทศ หรอืไดร้บัการยกเวน้การสอบ 
ภาษาต่างประเทศตามขอ้ 32.2 
37.7 ไดส้ญัลกัษณ์ S ในการสอบประมวลความรอบรูใ้นหลกัสตูรที่ระบุวา่มกีารสอบประมวลความรอบรู้ และ

ส าหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาดษุฎบีณัฑติจะตอ้งไดส้ญัลกัษณ์ S ในการสอบวดัคณุสมบตัอิกีดว้ย 
37.8 สอบวทิยานิพนธห์รอืการคน้ควา้อสิระไมต่ ่ากวา่ระดบัผ่าน 
37.9 ไดส้่งวทิยานิพนธห์รอืการคน้ควา้อสิระฉบบัสมบูรณ์ ซึ่งคณบดบีณัฑติวทิยาลยัไดอ้นุมตัแิลว้ต่อบณัฑติ

วทิยาลยั 
37.10 ผลงานวทิยานิพนธ์ของนักศึกษาระดบัปรญิญามหาบณัฑิตแผน ก. แบบ ก 1 และแบบ ก 2 จะต้อง

ไดร้บัการตพีมิพ์ หรอือย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรอืส่วนหน่ึงของผลงานไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพ์ในวารสาร  หรอืสิง่พมิพ์
ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม  (proceeding) หรอืผลงานสร้างสรรค์ได้รบัการเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดบัปริญญาดุษฏีบณัฑิตจะต้องได้รบัการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้
ผลงาน หรอืส่วนหน่ึงของผลงาน ไดร้บัการยอมรบัให้ตีพมิพ์ในวารสาร หรอืสิง่พมิพ์ทางวชิาการที่มกีรรมการภายนอกมาร่วม
กลัน่กรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรบัในสาขาวิชานั ้น  หรือผลงานสร้างสรรค์ได้รบัการเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

ขอ้ 38. เมื่อนักศึกษามคีุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 37 แล้ว ให้ยื่นค าร้องขอจบการศึกษาต่อบณัฑิตวทิยาลยั เพื่อ
ขอใหค้ณะกรรมการประจ าบณัฑติวทิยาลยัพจิารณาการส าเรจ็การศกึษา 

ขอ้ 39. คณุสมบตัขิองผูม้สีทิธริบัปรญิญา 
39.1 มคีณุสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 37 
39.2 ไมม่หีน้ีสนิกบัมหาวทิยาลยั 
39.3 มคีวามประพฤตดิ ี

บทเฉพาะกาล 

ขอ้ 40. นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2550 ให้ใช้ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดบั
บณัฑติศกึษา พ.ศ. 2542 และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ จนกวา่จะส าเรจ็การศกึษาหรอืพน้สภาพการเป็นนกัศกึษา 

ขอ้ 41 ในระหว่างที่ยงัไม่มรีะเบียบและประกาศที่ออกใช้บงัคบัโดยอาศยัอ านาจตามข้อบงัคบัน้ี  ให้น าระเบียบและ
ประกาศตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศลิปากรว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2542 และฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิ มาใช้บงัคบั
โดยอนุโลม 

 
 

ประกาศ  ณ  วนัที ่14  พฤษภาคม พ.ศ. 2550 
 

(ลงนาม) ชุมพล ศลิปอาชา 
(นายชุมพล ศลิปอาชา)  

นายกสภามหาวทิยาลยัศลิปากร 
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ภาคผนวก ข 
ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2   60 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ชื่อ-นามสกุล 
 นายเสริม จันทร์ฉาย 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Docteur de troisième cycle (Energétique) Université de Perpignan, France (1985) 
 วท.ม. (ฟิสิกส์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2521) 

วท.บ. (ฟิสิกส์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2518) 
 

สังกัด 
 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

เสริม จันทร์ฉาย, กรทิพย์  โต๊ะสิงห์, รุ่งรัตน์ วัดตาล, อิสระ มะศิริ, สุมามาลย์  
บรรเทิง, ประสาน ปานแก้ว และสมเจตน์ ภัทรพานิชชัย. (2559). “การ
ส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกส าหรับอบแห้ง
สมุนไพร” นครปฐม, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (331 
หน้า) 

เสริม จันทร์ฉาย, สุมามาลย์ บรรเทิง, รุ่งรัตน์ วัดตาล และสมเจตน์ ภัทรพานิชชัย. 
(2559). “การศึกษาโอโซนในประเทศไทย” นครปฐม, สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร. (124 หน้า) 

เสริม จันทร์ฉาย, กรทิพย์  โต๊ะสิงห์, รุ่งรัตน์ วัดตาล, อิสระ มะศิริ,  สุมามาลย์  
บรรเทิง, ประสาน ปานแก้ว และสมเจตน์ ภัทรพานิชชัย. (2558). “การน า
ร่องส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกส าหรับชุมชน
ปี 2557” นครปฐม, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (256 
หน้า) 



มคอ. 2   61 

เสริม จันทร์ฉาย, กรทิพย์  โต๊ะสิงห์, รุ่งรัตน์ วัดตาล, อิสระ มะศิริ, สุมามาลย์  
บรรเทิง, ประสาน ปานแก้ว และสมเจตน์ ภัทรพานิชชัย. (2558). “การ
ส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับชุมชนอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่” นครปฐม, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (174 
หน้า) 

เสริม จันทร์ฉาย, อิสระ มะศิริ, สุมามาลย์ บรรเทิง, รุ่งรัตน์ วัดตาล, หนึ่งฤทัย 
ตันติพลับทอง, ภักดี  จันทร์ เกษ และฐิติกร  จรรยาธรรม. (2558). 
“การศึกษาสมบัติทางฟิสิกส์ของเมฆและผลกระทบของฝุ่นละอองที่มีต่อเมฆ
ในประเทศไทย”นครปฐม,  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. (137 หน้า) 
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Chiwpreecha, K., Buntoung, S. and Janjai, S.  (2014). “Estimation of 
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Pankaew, P., Pattarapanitchai, S., Buntoung, S., Wattan, R., Masiri, I., 
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photosynthetically active radiation using an artificial neural 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 30 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 

514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 
514 493 โครงงานวิจัย 1 
514 494 โครงงานวิจัย 2 
 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 514 502 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 

514 523 รังสีอาทิตย์ 
514 524 เทคโนโลยีการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
514 691 สัมมนา 1 
514 693 วิทยานิพนธ์ 

 514 800 วิทยานิพนธ์ 
 514 801 สัมมนา 1 
 514 802 สัมมนา 2 
 514 803 สัมมนา 3 
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                  ลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

                                                     

              (ศาสตราจารย์ ดร. เสริม จันทร์ฉาย) 
              วันที่  5  เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ชื่อ-นามสกุล 
 นางสาวรุ่งรัตน์  วัดตาล 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ปร.ด. (ฟิสิกส์)  มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553) 
 วท.ม. (ฟิสิกส์)  มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) 

วท.บ. (ฟิสิกส์)  มหาวิทยาลัยศิลปากร (2544) 
 

สังกัด 
 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

เสริม จันทร์ฉาย, กรทิพย์  โต๊ะสิงห์, รุ่งรัตน์ วัดตาล, อิสระ มะศิริ, สุมามาลย์ 
บรรเทิง, ประสาน ปานแก้ว และสมเจตน์ ภัทรพานิชชัย. (2559). “การ
ส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกส าหรับอบแห้ง
สมุนไพร” นครปฐม, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. 
(331 หน้า) 

เสริม จันทร์ฉาย, สุมามาลย์ บรรเทิง, รุ่งรัตน์ วัดตาล และสมเจตน์ ภัทรพานิชชัย 
(2559) “การศึกษาโอโซนในประเทศไทย” นครปฐม, สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร. (124 หน้า) 

เสริม จันทร์ฉาย, กรทิพย์  โต๊ะสิงห์, รุ่งรัตน์ วัดตาล, อิสระ มะศิริ, สุมามาลย์ 
บรรเทิง, ประสาน ปานแก้ว และสมเจตน์ ภัทรพานิชชัย. (2558). “การ
ส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับชุมชนอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่” นครปฐม, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (174 
หน้า) 
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เสริม จันทร์ฉาย, อิสระ มะศิริ, สุมามาลย์ บรรเทิง, รุ่งรัตน์ วัดตาล, หนึ่งฤทัย 
ตันติพลับทอง, ภักดี  จันทร์ เกษ และฐิติ กร  จรรยาธรรม (2558) 
“การศึกษาสมบัติทางฟิสิกส์ของเมฆและผลกระทบของฝุ่นละอองที่มีต่อเมฆ
ในประเทศไทย”นครปฐม,  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย . (137 
หน้า) 

เสริม จันทร์ฉาย, กรทิพย์  โต๊ะสิงห์, รุ่งรัตน์ วัดตาล, อิสระ มะศิริ, สุมามาลย์ 
บรรเทิง, ประสาน ปานแก้ว และสมเจตน์ ภัทรพานิชชัย. (2558). “การน า
ร่องส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกส าหรับ
ชุมชนปี 2557” นครปฐม, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน. (256 หน้า) 

รุ่งรัตน์ วัดตาล (2557). “โครงการศึกษาแบบจ าลองส าหรับค านวณรังสีกระจาย
ของดวงอาทิตย์บนระนาบเอียง”นครปฐม,กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะ
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร. (100 หน้า)  

เสริม จันทร์ฉาย, กรทิพย์  โต๊ะสิงห์, รุ่งรัตน์ วัดตาล, อิสระ มะศิริ, สุมามาลย์ 
บรรเทิง, ประสาน ปานแก้ว และสมเจตน์ ภัทรพานิชชัย. (2557). “การ
พัฒนาศูนย์ทดสอบเทียบเครื่องวัดรังสีดวงอาทิตย์ปี 2557” นครปฐม, กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (193 หน้า) 

 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Wattan, R. and Janjai, S. (2016). “An investigation of the 
performance of 14 models for estimating hourly diffuse 
irradiation on inclined surfaces at tropical sites” Renewable 
Energy 93: 667-674. (Web of Science, ISI) 

Janjai, S., Wattan, R. and Sripradit, A. (2015). “Modeling the ratio of 
photosynthetically active radiation to broadband global solar 
radiation using ground and satellite-based data in the tropics” 
Advances in Space Research 56: 2356–2364. (Web of Science, 
ISI) 

Janjai, S., Pattarapanitchai, S., Prathumsit, J., Buntoung, S., Wattan, R. 
and Masiri, I. (2014). “A method for mapping monthly average 
hourly diffuse illuminance from satellite data in Thailand” Solar 
Energy 102: 162–172. (Web of Science, ISI) 
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Janjai, S., Prathumsit, J., Buntoung, S., Wattan, R., Pattarapanitchai, S. 
and Masiri, I. (2014). “Modeling the luminous efficacy of direct 
and diffuse solar radiation using information on cloud, aerosol 
and water vapor in the tropics” Renewable Energy 66: 111-117. 
(Web of Science, ISI) 

 
   หนังสือรวมบทความวิจัย 

Wattan, R. and Janjai S. (2 0 1 5 ) .  “Development of a luminous 
efficacy model using ground and satellite-based data from the 
tropics” In A. Sayigh (editor): “Renewable Energy in the Service 
of Mankind Vol I” Springer, Berlin, pp. 569-576. 

 
   Proceedings  

Nopparat, N., Yangsuai, P. and Wattan, R. (2016). “Development of a 
model for estimating daily photosynthetically active radiation 
in Thailand” In Proceedings of the 9th Silpakorn University 
International Conference on Academic Research and Creative 
Arts: Integration of Art and Science, February 11-21, 2016. O31-
O38. 

Peengam. S., Chaibin, S. and Wattan, R. (2016). “Evaluation of a 
model to estimate global radiation on inclined surfaces using 
data measured at Nakhon Pathom” In Proceedings of the 9th 
Silpakorn University International Conference on Academic 
Research and Creative Arts: Integration of Art and Science, 
February 11-21, 2016. O11-O17. 

Thongrasmee, W., Pattrapanitchai, S., Wattan, R. and Janjai, S. 
(2015). “Performance evaluation of a model for estimating 
monthly average daily global radiation on inclined south 
facing surfaces using measured data at Nakhon Pathom” In 
Proceedings of the 8th Silpakorn University International 
Conference on Academic Research and Creative Arts: 
Integration of Art and Science, Silpakorn University, Sanam 
Chandra Palace, Nakhon Pathom, Thailand, February 12-13, 
2015. O163-O168. 
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Pankaew, P., Pattarapanitchai, S., Buntoung, S., Wattan, R., Masiri, I., 
Sripradit, A. and Janjai, S. (2014). “Estimating 
photosynthetically active radiation using an artificial neural 
network” In Proceedings of the International Conference and 
Utility Exhibition 2014 on Green Energy for Sustainable 
Development (ICUE 2014), Jomtien Palm Beach Hotel and 
Resort, Pattaya, Thailand, March 19-21, 2014. 1-4.   

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  6  ปี 
 ระดับปริญญาตรี 

084 108 โลกและดาราศาสตร์ 
514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 
514 104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 
514 105 ฟิสิกส์ทั่วไป  
514 315 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น 
514 491 สัมมนา 
514 493 โครงงานวิจัย 1 
514 494 โครงงานวิจัย 2 
 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 514 693 วิทยานิพนธ์ 
 514 800 วิทยานิพนธ์ 
 514 801 สัมมนา 1 
 514 802 สัมมนา 2 
 514 803 สัมมนา 3 
 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

                        
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งรตัน์  วัดตาล) 

 วันที่  5   เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ชื่อ-นามสกุล 
 นางสาวสุมามาลย์  บรรเทิง 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D. (Atmospheric Science) University of Manchester, UK (2010) 
 วท.ม. (ฟิสิกส์)  มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) 

วท.บ. (ฟิสิกส์)  เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543) 
 

สังกัด 
 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

เสริม จันทร์ฉาย, สุมามาลย์ บรรเทิง, รุ่งรัตน์ วัดตาล และสมเจตน์ ภัทรพานิชชัย. 
(2559). “การศึกษาโอโซนในประเทศไทย” นครปฐม, สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร. (124 หน้า) 

เสริม จันทร์ฉาย, อิสระ มะศิริ, สุมามาลย์ บรรเทิง, รุ่งรัตน์ วัดตาล, หนึ่งฤทัย 
ตันติพลับทอง, ภักดี  จันทร์เกษ  และฐิติกร  จรรยาธรรม. (2558). 
“การศึกษาสมบัติทางฟิสิกส์ของเมฆและผลกระทบของฝุ่นละอองที่มีต่อเมฆ
ในประเทศไทย”นครปฐม,  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. (137 หน้า) 

สุมามาลย์  บรรเทิง. (2558). “การศึกษาผลกระทบของฝุ่นละอองและเมฆที่มีต่อ
ความเข้มรังสีอัลตราไวโอเลตที่พ้ืนผิวโลก”นครปฐม, โครงการสนับสนุน
นักวิจัยใหม่ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (69 หน้า) 
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  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Janjai, S., Buntoung, S. Nunez, M., Chiwpreecha, K. and 
Pattarapanitchai, S. (2016). “Meteorological factors affecting 
lower stratospheric ozone mixing ratios in Bangkok, Thailand” 
Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 147: 76-
89. (Web of Science, ISI) 

Janjai, S., Nimnuan, P., Nunez, N., Buntoung, S. and  Cao, J. (2015). 
“An assessment of three satellite-based precipitation data sets 
as applied to the Thailand region” Physical Geography 36(4): 
282-304. (Web of Science, ISI) 

Wang, S., Welton, E.J., Holben, B.N., Tsay, S., Lin, N., Giles, D., 
Stewart, S.A., Janjai, S., Nguyen, X.A., Hsiao, T., Chen, W., Lin, T., 
Buntoung, S., Chantara, S. and Wiriya, W. (2015). “Vertical 
distribution and columnar optical properties of springtime 
biomass-burning aerosols over northern Indochina during 2014 
7-SEAS campaign” Aerosol and Air Quality Research 15: 2037–
2050. (Web of Science, ISI) 

Janjai, S., Pattarapanitchai, S., Prathumsit, J., Buntoung, S., Wattan, 
R. and Masiri, I. (2014). “A method for mapping monthly average 
hourly diffuse illuminance from satellite data in Thailand” Solar 
Energy 102, 162–172. (Web of Science, ISI) 

Janjai, S., Prathumsit, J., Buntoung, S., Wattan, R., Pattarapanitchai, 
S. and Masiri, I. (2014). “Modeling the luminous efficacy of direct 
and diffuse solar radiation using information on cloud, aerosol 
and water vapor in the tropics” Renewable Energy 66, 111-117. 
(Web of Science, ISI) 

Buntoung, S., Janjai, S., Nunez, M., Choosri, P., Pratummasoot, N. 
and Chiwpreecha, K. (2014). “Sensitivity of erythemal UV/global 
irradiance ratios to atmospheric parameters: application for 
estimating erythemal radiation at four sites in Thailand” 
Atmospheric Research 149, 24-34. (Web of Science, ISI) 

 
   หนังสือรวมบทความวิจัย 
    ไม่มี 
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   Proceedings  
Pratummasoot, N., Buntoung, S. and janjai, S. (2015). “A model for 

the estimation of cloud cover from satellite data” In 
Proceeding of International Conference on Science and 
Technology, RMUTT. 53-55. 

Buntoung, S., Choosri, P., Chiwprecha, K., Janjai, S. and Nunez, M. 
(2014). “A model for estimating diffuse erythemal ultraviolet 
radiation in the tropics: A case study at Nakhon Pathom, 
Thailand” In Proceeding of the 2014 UV workshop UV 
Radiation: Effects on Human Health and the Environment, 
Auckland, New Zealand, April 14-18, 2014. 1-2. 

Pankaew, P., Pattarapanitchai, S., Buntoung, S., Wattan, R., Masiri, I., 
Sripradit, A. and Janjai, S. (2014). “Estimating 
photosynthetically active radiation using an artificial neural 
network” In Proceeding of International Conference and Utility 
Exhibition 2014 on Green Energy for Sustainable Development 
(ICUE2014), Pattaya, Thailand, March 19-21, 2014. 1-4. 

Chiwpreecha, K., Buntoung, S. and Janjai, S. (2014). “Estimation of 
total ozone column using UV spectrum data at Silpakorn 
University, Nakhon Pathom, Thailand” In Proceeding of 5th 
International Conference on Sustainable Energy and 
Environment (SEE2014), Science, Technology and Innovation 
for ASEAN Green Growth, Bangkok, Thailand, November 19-21, 
2014. 482-485. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  15   ปี 
 ระดับปริญญาตรี 

084 108 โลกและดาราศาสตร์ 
514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 
514 104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 
514 301 แม่เหล็กไฟฟ้า 1 
514 314 ฟิสิกส์บรรยากาศเบื้องต้น 
514 392 สิ่งตีพิมพ์ทางฟิสิกส์ 
514 491 สัมมนา 
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514 493 โครงงานวิจัย 1 
514 494 โครงงานวิจัย 2 
 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 514 693 วิทยานิพนธ์ 
 514 800 วิทยานิพนธ์ 
 514 801 สัมมนา 1 
 514 802 สัมมนา 2 
 514 803 สัมมนา 3 
 
 

ลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมามาลย์  บรรเทิง) 

    วันที่  5  เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ชื่อ-นามสกุล 
 นางสาวกรทิพย์   โต๊ะสิงห์ 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Dr. rer. nat. (Natural Sciences) Leibniz Universität Hannover, Germany (2013) 
 วท.ม. (ฟิสิกส์)  มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546) 

วท.บ. (ฟิสิกส์)  มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542) 
 

สังกัด 
 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

เสริม จันทร์ฉาย, กรทิพย์  โต๊ะสิงห์, รุ่งรัตน์ วัดตาล, อิสระ มะศิริ, สุมามาลย์  
บรรเทิง, ประสาน ปานแก้ว และสมเจตน์ ภัทรพานิชชัย. (2559). “การ
ส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกส าหรับอบแห้ง
สมุนไพร” นครปฐม, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (331 
หน้า) 

เสริม จันทร์ฉาย, กรทิพย์  โต๊ะสิงห์, รุ่งรัตน์ วัดตาล, อิสระ มะศิริ, สุมามาลย์  
บรรเทิง, ประสาน ปานแก้ว และสมเจตน์ ภัทรพานิชชัย. (2558). “การน า
ร่องส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกส าหรับชุมชน
ปี 2557” นครปฐม, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (256 
หน้า) 

 
 
เสริม จันทร์ฉาย, กรทิพย์  โต๊ะสิงห์, รุ่งรัตน์ วัดตาล, อิสระ มะศิริ, สุมามาลย์  

บรรเทิง, ประสาน ปานแก้ว และสมเจตน์ ภัทรพานิชชัย. (2558). “การ
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ส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับชุมชนอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่” นครปฐม, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน . (174 
หน้า) 

เสริม จันทร์ฉาย, กรทิพย์  โต๊ะสิงห์, รุ่งรัตน์ วัดตาล, อิสระ มะศิริ, สุมามาลย์  
บรรเทิง, ประสาน ปานแก้ว และสมเจตน์ ภัทรพานิชชัย. (2557). “การ
พัฒนาศูนย์ทดสอบเทียบเครื่องวัดรังสีดวงอาทิตย์ปี 2557” นครปฐม, กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (193 หน้า) 

 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

  Pattarapanitchai, S., Janjai, S., Tohsing, K. and Prathumsit, J. (2015). 
“A technique to map monthly average global illuminance from 
satellite data in the tropics using a simple semi-empirical 
model” Renewable Energy 74: 170-175. (Web of Science, ISI) 

 
   หนังสือรวมบทความวิจัย 
    ไม่มี 
 
   Proceedings  

 Tohsing, K., Klomkliang, W., Masiri, I. and Janjai, S. (2016). “An 
investigation of sky radiance from the measurement at a 
tropical site” In Proceeding of the International Radiation 
Symposium 2016, Auckland, New Zealand, April 16 -22, 2016. 1-
4. 

 Janjai, S., Tohsing, K., Pattarapanitchai, S. and Detkhon, P. (2016). 
“Verification of the ISO calibration method for field 
pyranometers under tropical sky conditions” In Proceeding of 
the International Radiation Symposium 2016, Auckland, New 
Zealand, April 16 -22, 2016. 1-4. 

 Tohsing, K. and Klomkliang, W. (2015). “Clear sky radiance 
distributions from the measurement” In Proceeding of the 
International Conference on Science and Technology, 
Pathumthani, Thailand, November 4-6, 2015. 478-480. 

 Pattarapanitchai, S., Tohsing, K., Pankaew, P. and Janjai, S. (2014). 
“Generation of typical meteorological year data sets for 20 
stations in Thailand” In Proceeding of the International 
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Conference and Utility Exhibition on Green Energy for Suitable 
Development, Pattaya City, Thailand, March 19 – 21, 2014. 1-6. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  15  ปี 
 ระดับปริญญาตรี 

084 108 โลกและดาราศาสตร์ 
514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 
514 104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 
514 201 กลศาสตร์ 1 
514 203 กลศาสตร์ 2 
514 491 สัมมนา 
514 493 โครงงานวิจัย 1 
514 494 โครงงานวิจัย 2 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 514 501 กลศาสตร์คลาสสิค 

514 535 หลักการทางฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม 
 514 693 วิทยานิพนธ์ 

514 800 วิทยานิพนธ์ 
 514 801 สัมมนา 1 
 514 802 สัมมนา 2 
 514 803 สัมมนา 3 
 510 640 ฟิสิกส์ส าหรับนิติวิทยาศาสตร์ 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

(อาจารย์ ดร. กรทิพย์   โต๊ะสิงห์) 
วันที่  5  เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ชื่อ-นามสกุล 
 นายมนัส   แซ่ด่าน 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Docteur de Physicoxhimie (Materiaux Macromoleculaires) Université Louis-Pasteur,  

France (1992) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2526) 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์ ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2521) 
 

สังกัด 
 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ไม่มี 
 

  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

 Lopattananon, N., Tanglakwaraskul, S., Kaesaman, A., Seadan, M. and 
Sakai, T. (2014). “Effect of nanoclay addition on morphology 
and elastomeric properties of dynamically vulcanized natural 
rubber/polypropylene nanocomposites” International Polymer 
Processing 9(3): 332-341. (Scopus) 
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 Sotho, K., Seadan, M. and Suttiruengwong, S. (2014). “Effect of 
glycerol and reactive compatibilizers on poly (butylene 
succinate)/starch blends” Journal of Renewable Materials, 
Number 1 / March: 85-92(8). (Scopus)  

 
   หนังสือรวมบทความวิจัย 
    ไม่มี 
 
   Proceedings  

Nanthananon, P., Seadan, M., Pivsa-Art, S. and Suttiruengwong, S. 
(2015). “Enhanced crystallization of poly (lactic acid) through 
reactive aliphatic bisamide” In Proceeding of IOP Conference 
Series: Materials Science and Engineering 87(1), Art. No. 012067, 
July 2015. 1-7. 

Likittanaprasong, N., Seadan, M. and Suttiruengwong, S. (2015). 
“Impact property enhancement of poly (lactic acid) with 
different flexible copolymers” In Proceeding of IOP Conference 
Series: Materials Science and Engineering 87(1), Art. No. 012069, 
July 2015. 1-7. 

Bureepukdee, C., Suttireungwong, S. and Seadan, M. (2015). “A study 
on reactive blending of (poly lactic acid) and poly (butylene 
succinate co adipate)” In Proceeding of IOP Conference Series: 
Materials Science and Engineering 87(1), Art. No. 012070, July 
2015. 1-7. 

Cherykhunthod, W., Seadan, M. and Suttiruengwong, S. (2015). “Effect 
of peroxide and chain extender on mechanical properties and 
morphology of poly (butylene succinate)/poly (lactic acid) 
blends” In Proceeding of IOP Conference Series: Materials 
Science and Engineering 87(1), Art. No. 012073, July 2015. 1-7. 

Pitivut, S., Suttiruengwong, S. and Seadan, M. (2015). “Effect of 
reactive agent and transesterification catalyst on properties of 
PLA/PBAT blends” In proceeding of IOP Conference Series: 
Materials Science and Engineering 87(1), Art. No. 012090, July 
2015. 1-8. 
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Hongdilokkul, P., Keeratipinit, K., Chawthai, S., Hararak, B., Seadan, M. 
and Suttiruengwong, S. (2015). “A study on properties of 
PLA/PBAT from blown film process” In Proceeding of IOP 
Conference Series: Materials Science and Engineering 87(1), Art. 
No. 012112, July 2015. 1-8. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  35  ปี 
 ระดับปริญญาตรี 

514 101  ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
514 102  ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
514 103  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 
514 104  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 
514 303  ฟิสิกส์เชิงความร้อน 
514 381  ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า 
514 382  ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 
514 484  เรื่องคัดเฉพาะทางฟิสิกส์ 1  
 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 514 592  สัมมนาฟิสิกส์ 1 
 514 692  สัมมนาฟิสิกส์ 2 

  
 

                          ลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
        (รองศาสตราจารย์ ดร. มนัส  แซ่ด่าน) 
                           วันที่  5  เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ชื่อ-นามสกุล 
 นายประสาน  ปานแก้ว 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ph.D. (Geography) University of Southampton, UK (2013) 
 วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) 
 วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2544) 
สังกัด 
 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

เสริม จันทร์ฉาย, กรทิพย์  โต๊ะสิงห์ , รุ่งรัตน์ วัดตาล, อิสระ มะศิริ, สุมามาลย์ 
บรรเทิง, ประสาน ปานแก้ว และสมเจตน์ ภัทรพานิชชัย. (2558). “การน า
ร่องส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกส าหรับชุมชน
ปี 2557” นครปฐม, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (256 
หน้า) 

 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

 Pankaew, P., Janjai, S., Nilnont, W., Phusampao, C. and Bala, B.K. 
(2016). “Moisture desorption isotherm, diffusivity and finite 
element simulation of drying of macadamia nut (Macadamia 
integrifolia)” Food and Bioproducts Processing 100: 16–24. 
(Web of Science, ISI) 
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 Janjai, S., Piwsaoad, J., Nilnont, W., and Pankaew, P. (2015). 
“Experimental performance and neural network modeling of a 
large-scale greenhouse solar dryer for drying natural rubber 
sheets” Journal of Control Science and Engineering 1: 48-53. 
(Scopus) 

 Janjai, S., Masiri, I., Promsen, W., Pattarapanitchai, S., Pankaew, P., 
Laksanaboonsong, J., Bischoff-Gauss, I. and Kalthoff, K. (2014). 
“Evaluation of wind energy potential over Thailand by using an 
atmospheric mesoscale model and a GIS approach” Journal of 
Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 129: 1–10. 
(Web of Science, ISI) 

 
   หนังสือรวมบทความวิจัย 
    ไม่มี 
 
   Proceedings  

 Pankeaw, P., Mundpookhier, T. and Janjai, S. (2016). “Latent heat of 
vaporization of banana” In Proceedings of the 12th Conference 
on Energy Network of Thailand. Wangchan Riverview Hotel, 
Phitsanulok, Thailand, June 8-10, 2016. 1202-1205. 

 Pankaew, P., Tohsing, K., Mahayothee, B. and Janjai, S. (2016). “A 
large-scale parabolic greenhouse type solar dryer: field 
performance and utilization in agro-industries of dried bananas 
in Thailand” In Proceedings of the 20th International Drying 
Symposium (IDS 2016), Gifu, Japan, August 7-10, 2016. 1-5. 

 Phusampao, C., Pankeaw, P., Nilnont, W. and Janjai, S. (2015). “Thin 
layer drying of macadamia nuts” In Proceedings of the 53th 
Kasetsart University conference, February 4, 2015. 50-58. 

 Mundpookhier, T., Pankeaw, P., Sangjaroe, A. and Janjai, S. (2015). 
“Development of an air heating system using rice husk as fuel 
to supply auxiliary heat to a greenhouse solar dryer” In 
Proceedings of the 8th Silpakorn University International 
Conference on Academic Research and Creative Arts: Integration 
of Art and Science, Silpakorn University, Sanam Chandra Palace, 
Nakhon Pathom, Thailand, February 12-13, 2015. O169-O174. 
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 Pankaew, P., Pattarapanitchai, S., Buntoung, S., Wattan, R., Masiri, I., 
Sripradit, A. and Janjai, S. (2014). “Estimating photosynthetically 
active radiation using an artificial neural network” In 
Proceedings of the International Conference and Utility 
Exhibition 2014 on Green Energy for Sustainable Development 
(ICUE 2014), Jomtien Palm Beach Hotel and Resort, Pattaya, 
Thailand, March 19-21, 2014. 1-4. 

 Pattarapanitchai, S., Tohsing, K., Pankaew, P. and Janjai, S. (2014). 
“Generation of typical meteorological year data sets for 20 
stations in Thailand” In Proceedings of the International 
Conference and Utility Exhibition 2014 on Green Energy for 
Sustainable Development (ICUE 2014), Jomtien Palm Beach 
Hotel and Resort, Pattaya, Thailand, March 19-21, 2014. 1-6. 

  
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  9  ปี 
 ระดับปริญญาตรี 

514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2  
514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1       
514 104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2    
514 382 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 
514 392 สิ่งตีพิมพ์ทางฟิสิกส์  
 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 514 522  การแปลงพลังงานแสงอาทิตย์โดยกระบวนการโฟโตโวลตาอิก 
 514 640  ฟิสิกส์ส าหรับนิติวิทยาศาสตร์ 
 
 

               ลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  
             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสาน  ปานแก้ว) 
       วันที่  5  เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ชื่อ-นามสกุล 
 นายบดินทร์  ด ารงศักดิ์ 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D. (Electronic Engineering) University of Southampton, UK (2009) 
 วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2544) 

วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2539) 
 

สังกัด 
 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

Damrongsak, B. (2015). “HF MFM characterization of advanced write 
heads” Bangkok Thailand, Western Digital (Thailand) Co. Ltd. ( 8 0 
หน้า) 

 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Coomkeaw S. and Damrongsak B. (2015). “Micromagnetic modeling 
for a study of spin transfer torque in ferromagnetic materials” 
Applied Mechanics and Materials 781: 219-222. (Scopus) 

 
   หนังสือรวมบทความวิจัย 
    ไม่มี 
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   Proceedings  

อัญชลี ชื่นชม และบดินทร์ ด ารงศักดิ์. (2557). “การจ าลองไมโครแมกเนติกส์
ส าหรับศึกษาแผ่นบันทึกข้อมูลชนิดเอ็กเชนจ์คอบเปิ้ลคอมโพสิต” การ
ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่  37 (EECON-37), 19-21 
พฤศจิกายน 2557. ประเทศไทย. 941-944. 

สมัชชา คุ้มแก้ว และบดินทร์ ด ารงศักดิ์. (2557). “การพัฒนาแบบจ าลองไม
โครแมกเนติกส์ส าหรับการศึกษาปรากฎการณ์แม่เหล็กในวัสดุเฟอโรแมก
เนติก” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 (EECON-37), 
19-21 พฤศจิกายน 2557. ประเทศไทย. 837-840. 

ดวงพร เล้าทวีทรัพย์ และบดินทร์ ด ารงศักดิ์. (2557). “ผลกระทบเนื่องจาก
ความหนาของชั้นฟรีต่อการตอบสนองของไจแอนท์แมกนีโตรีซีสแทนซ์” 
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 (EECON-37), 19-21 
พฤศจิกายน 2557.ประเทศไทย. 937-940. 

 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  ผลงานสร้างสรรค์ 
  ไม่มี 

 
 งานแปล 
 ไม่มี 
 

  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
Damrongsak, B., Seangkaew, K., Cheowanish, I., Sitthiosoth, K. and 

Supavasuthi, C. (2015). Handbook of Bar Writer Tester. 
Bangkok, Thailand. Western Digital (Thailand) Co. Ltd. pp 80. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  15   ปี 
 ระดับปริญญาตรี 

514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1  
514 104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 
514 202 อิเลคทรอนิกส์ 1 
514 271 อิเลคทรอนิกส์ 2 
514 281 ปฏิบัติการอิเลคทรอนิกส์ 1 
514 282 ปฏิบัติการอิเลคทรอนิกส์ 2 
514 355 ฟิสิกส์ของเซนเซอร์ 
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514 371 ไมโครโปรเซสเซอร์ 1 
514 388 ปฏิบัติการฟิสิกส์ของเซนเซอร์  
514 389 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 
514 491 สัมมนา 
514 493 โครงงานวิจัย 1 
514 494 โครงงานวิจัย 2 
 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 514 514 ฟิสิกส์เชิงค านวณ 

514 566 เครื่องมือวัดส าหรับนักฟิสิกส์ 
514 569 ฟิสิกส์ของการบันทึกข้อมูลแม่เหล็ก 
514 693 วิทยานิพนธ์ 
514 800 วิทยานิพนธ์ 
514 801 สัมมนา 1 

 514 802 สัมมนา 2 
 514 803 สัมมนา 3 
 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
(อาจารย์ ดร. บดินทร์  ด ารงศักดิ์) 

                                            วันที่  5  เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ชื่อ-นามสกุล 
 นายอิสระ มะศิริ 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D. (Radiation and Climatology) University of Tasmania, Australia (2008) 
 วท.ม. (ฟิสิกส์)  มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547) 

วท.บ. (ฟิสิกส์)  มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543) 
 

สังกัด 
 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
  
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

เสริม จันทร์ฉาย, กรทิพย์  โต๊ะสิงห์, รุ่งรัตน์ วัดตาล, อิสระ มะศิริ, สุมามาลย์  
บรรเทิง, ประสาน ปานแก้ว และสมเจตน์ ภัทรพานิชชัย. (2559). “การ
ส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกส าหรับอบแห้ง
สมุนไพร” นครปฐม, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (331 
หน้า) 

เสริม จันทร์ฉาย, กรทิพย์  โต๊ะสิงห์, รุ่งรัตน์ วัดตาล, อิสระ มะศิริ, สุมามาลย์  
บรรเทิง, ประสาน ปานแก้ว และสมเจตน์ ภัทรพานิชชัย. (2558). “การน า
ร่องส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกส าหรับชุมชน
ปี 2557” นครปฐม, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (256 
หน้า) 
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เสริม จันทร์ฉาย, กรทิพย์  โต๊ะสิงห์, รุ่งรัตน์ วัดตาล, อิสระ มะศิริ, สุมามาลย์  
บรรเทิง, ประสาน ปานแก้ว และสมเจตน์ ภัทรพานิชชัย. (2558). “การ
ส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับชุมชนอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่” นครปฐม, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (174 
หน้า) 

เสริม จันทร์ฉาย, อิสระ มะศิริ, สุมามาลย์ บรรเทิง, รุ่งรัตน์ วัดตาล, หนึ่งฤทัย 
ตันติพลับทอง , ภักดี  จันทร์ เกษ  และฐิติกร  จรรยาธรรม. (2558). 
“การศึกษาสมบัติทางฟิสิกส์ของเมฆและผลกระทบของฝุ่นละอองที่มีต่อเมฆ
ในประเทศไทย”นครปฐม,  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. (137 หน้า) 

เสริม จันทร์ฉาย, กรทิพย์  โต๊ะสิงห์, รุ่งรัตน์ วัดตาล, อิสระ มะศิริ, สุมามาลย์  
บรรเทิง, ประสาน ปานแก้ว และสมเจตน์ ภัทรพานิชชัย. (2557). “การ
พัฒนาศูนย์ทดสอบเทียบเครื่องวัดรังสีดวงอาทิตย์ปี 2557” นครปฐม, กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (193 หน้า) 

 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Masiri, I., Janjai, S., Nunez, M. and Anusasananan, P. (2017). “A 
technique for mapping downward longwave radiation using 
satellite and ground-based data in the tropics” Renewable 
Energy 103: 171-179. (Web of Science, ISI) 

Janjai, S., Prathumsit, J., Buntoung, S., Wattan, R., Pattarapanitchai, S. 
and Masiri, I. (2014). “Modeling the luminous efficacy of direct 
and diffuse solar radiation using information on cloud, aerosol 
and water vapor in the tropics” Renewable Energy 66: 111-117. 
(Web of Science, ISI) 

Janjai, S., Pattarapanitchai, S., Prathumsit, J., Buntoung, S., Wattan, R. 
and Masiri, I. (2014). “A method for mapping monthly average 
hourly diffuse illuminance from satellite data in Thailand” Solar 
Energy 102: 162–172. (Web of Science, ISI) 

 
   หนังสือรวมบทความวิจัย 
    ไม่มี 
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   Proceedings  
    Pankaew, P., Pattarapanitchai, S., Buntoung, S.,Wattan, R., Masiri, I., 

Sripradit, A. andJanjai, S. (2014). “Estimating photosynthetically 
active radiation using an artificial neural network” In 
Proceeding of International Conference and Utility Exhibition 
2014 on Green Energy for Sustainable Development 
(ICUE2014), Pattaya, Thailand, March 19-21, 2014. 1-4. 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 3 ปี   
 ระดับปริญญาตรี 

084 108 โลกและดาราศาสตร์ 
514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 
514 104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 
514 313 ฟิสิกส์ของรีโมทเซนซิงเบื้องต้น 
514 392 สิ่งตีพิมพ์ทางฟิสิกส์ 
514 491 สัมมนา 
514 493 โครงงานวิจัย 1 
514 494 โครงงานวิจัย 2 
 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
514 532 ฟิสิกส์ของรีโมทเซนซิง 

 514 693 วิทยานิพนธ์ 
 514 800 วิทยานิพนธ์ 
 514 801 สัมมนา 1 
 514 802 สัมมนา 2 
 514 803 สัมมนา 3 
 

ลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิสระ มะศิริ) 

            วันที่  5  เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 
 
 
 



มคอ. 2   92 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ชื่อ-นามสกุล 
 นายสมเจตน์  ภัทรพานิชชัย   
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2554) 
 วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2551) 

วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) 
  
สังกัด 
 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

เสริม จันทร์ฉาย, กรทิพย์  โต๊ะสิงห์, รุ่งรัตน์ วัดตาล, อิสระ มะศิริ, สุมามาลย์  
บรรเทิง, ประสาน ปานแก้ว และสมเจตน์ ภัทรพานิชชัย. (2559).“การ
ส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกส าหรับอบแห้ง
สมุนไพร” นครปฐม, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (331 
หน้า) 

เสริม จันทร์ฉาย, สุมามาลย์ บรรเทิง, รุ่งรัตน์ วัดตาล และสมเจตน์ ภัทรพานิชชัย. 
(2559). “การศึกษาโอโซนในประเทศไทย” นครปฐม, สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร. (124 หน้า) 

เสริม จันทร์ฉาย, กรทิพย์  โต๊ะสิงห์, รุ่งรัตน์ วัดตาล, อิสระ มะศิริ, สุมามาลย์  
บรรเทิง, ประสาน ปานแก้ว และสมเจตน์ ภัทรพานิชชัย. (2558). “การน า
ร่องส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกส าหรับชุมชน
ปี 2557” นครปฐม, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (256 
หน้า) 
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เสริม จันทร์ฉาย, กรทิพย์  โต๊ะสิงห์, รุ่งรัตน์ วัดตาล, อิสระ มะศิริ, สุมามาลย์  
บรรเทิง, ประสาน ปานแก้ว และสมเจตน์ ภัทรพานิชชัย. (2558). “การ
ส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับชุมชนอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่” นครปฐม, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (174 
หน้า) 

เสริม จันทร์ฉาย, กรทิพย์  โต๊ะสิงห์, รุ่งรัตน์ วัดตาล, อิสระ มะศิริ, สุมามาลย์  
บรรเทิง, ประสาน ปานแก้ว และสมเจตน์ ภัทรพานิชชัย. (2557). “การ
พัฒนาศูนย์ทดสอบเทียบเครื่องวัดรังสีดวงอาทิตย์ปี 2557” นครปฐม, กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (193 หน้า) 

 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Janjai, S., Buntoung S., Nunez, M., Chiwpreecha, K. and 
Pattarapanitchai, S. (2016). “Meteorological factors affecting 
lower tropospheric ozone mixing ratios in Bangkok, Thailand” 
Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 147: 
76–89. (Web of Science, ISI) 

Pattarapanitchai, S., Janjai, S., Tohsing, K. and Prathumsit, J. (2015). 
“A technique to map monthly average global illuminance from 
satellite data in the tropics using a simple semi-empirical 
model” Renewable Energy 74: 170-175. (Web of Science, ISI) 

Janjai, S., Prathumsit, J., Buntoung, S., Wattan, R., Pattarapanitchai, 
S. and Masiri, I. (2014). “Modeling the luminous efficacy of direct 
and diffuse solar radiation using information on cloud, aerosol 
and water vapor in the tropics” Renewable Energy 66: 111-117. 
(Web of Science, ISI) 

Janjai, S., Pattarapanitchai, S., Prathumsit, J., Buntoung, S., Wattan, 
R. and Masiri, I. (2014). “A method for mapping monthly average 
hourly diffuse illuminance from satellite data in Thailand” Solar 
Energy 102: 162–172. (Web of Science, ISI) 
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Janjai, S., Masiri, I., Promsen, W., Pattarapanitchai, S., Pankaew, P., 
Laksanaboonsong, J., Bischoff-Gauss, I. and Kalthoff, K. (2014). 
“Evaluation of wind energy potential over Thailand by using an 
atmospheric mesoscale model and a GIS approach” Journal of 
Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 129: 1–10. 
(Web of Science, ISI) 

Janjai, S., Wisitsirikun, S., Buntoung, S., Pattarapanitchai, S., Wattan, 
R., Masiri, I. and Bhattarai B.K. (2014). “Comparison of UV index 
from Ozone Monitoring Instrument (OMI) with multi-channel 
radiometers at four sites in the tropics: effects of aerosols and 
clouds” International Journal of Climatology 34: 453–461. 
(Web of Science, ISI) 

 
   Proceedings  

สมเจตน์ ภัทรพานิชชัย, เพ็ญพร นิ่มนวล และ อิสระ มะศิริ. (2559) การศึกษา
การแปรค่ารังสีอาทิตย์บนพ้ืนเอียงโดยวิธีการค านวณ, การประชุมวิชาการ
เครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่  12 , มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 8-10 มิถุนายน 2559. 1-4. 

อิสระ มะศิริ และ สมเจตน์ ภัทรพานิชชัย. (2559) การพัฒนาแบบจ าลองเชิง
สถิติส าหรับค านวณค่าสเปกตรัมรังสีอาทิตย์จากดวงอาทิตย์โดยใช้ข้อมูล
ความเข้มรังสีรวมและรังสีกระจายภาคพ้ืนดิน , การประชุมวิชาการ
เครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่  12 , มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 8-10 มิถุนายน 2559. 1316-1320. 

Detkhon, P., Pattarapanitchai, S., Tohsing, K. and Janjai, S. (2015). 
“Performance calibration method of a pyranometer using a 
collimator tube” In Proceedings of the 11th Conference on 
Energy Network of Thailand, Chonburi, Thailand, June 17-19, 
2015. 1168-1171. 

Pankaew, P., Pattarapanitchai, S., Buntoung, S., Wattan, R., Masiri, I., 
Sripradit, A. and Janjai, S. (2014). “Estimating 
photosynthetically active radiation using an artificial neural 
network” In Proceedings of the International Conference and 
Utility Exhibition 2014 on Green Energy for Sustainable 
Development (ICUE 2014), Jomtien Palm Beach Hotel and 
Resort, Pattaya, Thailand, March 19-21, 2014. 1-4. 
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Pattarapanitchai, S., Tohsing, K., Pankaew, P. and Janjai, S. (2014). 
“Generation of typical meteorological year data sets for 20 
stations in Thailand” In Proceedings of the International 
Conference and Utility Exhibition 2014 on Green Energy for 
Sustainable Development (ICUE 2014), Jomtien Palm Beach 
Hotel and Resort, Pattaya, Thailand, March 19-21, 2014. 1-6. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 
 084 108 โลกและดาราศาสตร์ 

514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
 514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
 514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 
 514 104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 
 514 382 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 
 514 443 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบความร้อนเบื้องต้น 

 
 

                 ลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

        
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเจตน์ ภัทรพานิชชัย) 
            วันที่  5  เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2   96 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ชื่อ-นามสกุล 
 นายมนตรี  เอี่ยมพนากิจ 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ph.D. (Material Science) Linköping University, Sweden (2013) 
 วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) 
 วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2540) 
 
สังกัด 
 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ไม่มี 
 

  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

 Hincheeranun, W., Aiempanakit, M., Aiempanakit, K., Horprathum, M., 
Patthanasetakul, V., Nuntawong, N., Chananonnawathorn, C., 
Limwichean, S. and Eiamchai, P. (2016). “Effect of oxygen flow 
rate and post annealing on vanadium oxide thin films prepared 
by DC pulse magnetron sputtering” Key Engineering Materials 
675-676: 233-236. (Scopus) 

 Aiempanakit, M., Salawan, C. and Aiempanakit, K. (2016). “Effects of 
continuous and discontinuous deposition time in reactive direct 
current magnetron sputtering of titanium dioxide thin films” 
Advanced Materials Research 1131: 251-254. (Scopus) 
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   หนังสือรวมบทความวิจัย 
    ไม่มี 
 
   Proceedings  

 Salawan, C., Aiempanakit, M. and Aiempanakit, K. (2014). 
“Comparison of hydrophilic property of TiO2 films prepared by 
Sol-gel dip coating” In Proceeding of the 11th International KU-
KPS Conference, Kasetsart University, Kamphaengsaen Campus, 
Nakhon Pathom, Thailand, December 8-9, 2014: CD. 1-9. 

Aiempanakit,  M. and Poolcharuansin, P. (2014). “Properties of Al thin 
films deposited using high power impulse magnetron 
sputtering” In Proceedings of the 1st Engineering Physics 
Conference (EPC2014), 48-55, King Mongkut's University of 
Technology North Bangkok, Bangkok, Thailand, July 25, 2014. 
48-55. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  16  ปี 
 ระดับปริญญาตรี 

514 101  ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
514 103  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1  
514 306  ฟิสิกส์สถานะของแข็งเบื้องต้น 
514 351  เทคโนโลยีสุญญากาศ 
514 356  ฟิสิกส์ฟิล์มบางเบื้องต้น 
514 382  ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 
514 392  สิ่งตีพิมพ์ทางฟิสิกส์ 
514 401  ฟิสิกส์สถานะของแข็งเบื้องต้น 
514 452  ฟิสิกส์ของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน า 
514 493  โครงงานวิจัย 1 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 514 515  เรื่องคัดเฉพาะทางฟิสิกส์ 

514 640  ฟิสิกส์ส าหรับนิติวิทยาศาสตร์ 
 

                   ลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

       
              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี เอ่ียมพนากิจ) 
          วันที่  5  เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 



มคอ. 2   98 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ชื่อ-นามสกุล 
 นางสาวพงษ์ลัดดา   ปัญญาจิรวุฒิ 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ph.D. (Physics) University of Wisconsin-Madison, USA (2010) 
 วท.บ. (ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับ 1  มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546) 
 
สังกัด 
 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

พ งษ์ ลั ด ด า  ปั ญ ญ าจิ ร วุ ฒิ . (2 5 57 ) “Thin films of ZnO doped with 
transition metals prepared by sol–gel method” นครปฐม , แหล่ง
ทุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. (50 หน้า) 

 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Panyajirawut, P., Pratumsuwan, N., Meesombad, K., Thanawattana, K., 
Chingsungnoen, A., Boonyopakorn, N., Aiempanakit, M. and 
Pecharapa, W. (2017) “Preparing transparent cobalt-doped ZnO 
thin films by DC magnetron sputtering” Materials Today: 
Proceedings, accepted. (Scopus) 

Aiempanakit, M., Jearnkulprasert, N., and Panyajirawut, P. (2017) 
“Patterning of nanoparticle arrays by self-assembly lithography” 
Materials Today: Proceedings, accepted. (Scopus) 
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 Panyajirawut, P., Srithep, K., Namsa, C., Kitcharoen, R. and Pecharapa, 
W. (2016). “Cobalt-doped ZnO powders by a simple solid-state 
method” Key Engineering Materials 675-676: 486-489. (Scopus) 

 Panyajirawut, P., Thongruanhmuan, K., Aimanee, B., Phonphithak, S. 
and Charumkhruea, T. (2016). “ZnO doped with Fe and Mn 
prepared by sol-gel method” Advanced Materials Research 
1131: 64-68. (Scopus) 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  6  ปี 
 ระดับปริญญาตรี 

084 106  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน 
514 102  ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
514 103  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 
514 104  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2  
514 204  ฟิสิกส์ยุคใหม่ 
514 354  วัสดุแม่เหล็กเบื้องต้น  
514 382  ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 
514 392  สิ่งตีพิมพ์ทางฟิสิกส์  
514 401  ฟิสิกส์สถานะของแข็งเบื้องต้น 
514 491  สัมมนา 
514 494  เรื่องคัดเฉพาะทางฟิสิกส์ 
514 558 แม่เหล็ก 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 514 640  ฟิสิกส์ส าหรับนิติวิทยาศาสตร์ 
 

                     ลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
       (อาจารย์ ดร. พงษ์ลัดดา   ปัญญาจิรวุฒิ) 

              วันที่  5  เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ค 
รายงานผลการติดตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับป ีพ.ศ. 2556 
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รายงานผลการติดตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 
 

ส่วนที่ 1 : ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา กับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง และผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระยะ 4 ปี 
 

ปีการศึกษา จ านวนรับ
นักศึกษาตาม

แผน 

จ านวน
นักศึกษาที่เข้า

ศึกษาจริง 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวน
นักศึกษาคงอยู่ 

จ านวน
นักศึกษาพ้น

สภาพ 
2556 5 9 4 2 3 

2557 15 13 2 7 4 
2558 15 4 - 2 2 

2559 15 7 - 7 - 

 
ส่วนที่ 1 : รายงานสรุปผลการติดตามบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์
 ผลส ารวจภาวะการมีงานท าของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษาของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
 

ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  
ช่วงเวลาที่ส ารวจ : มกราคม 2560 
 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 6 100 
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ 6 100 
จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา 
(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

- - 

- ตรงสาขาที่เรียน - - 

- ไม่ตรงสาขาที่เรียน - - 

จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ 2 33.33 
จ านวนบัณฑิตท่ีก าลังหางาน 2 33.33 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท า
ก่อนเข้าศึกษา 

- - 

จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 2 33.33 
จ านวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท - - 
จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร - - 
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บัณฑิตที่ศึกษาต่อมีจ านวน 2 คน 
 

สาขาที่ศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่
ศึกษาต่อ 

จ านวนคน 

ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2 

 
 จากแบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต พบว่านักศึกษาที่ก าลังหางานท าจ านวน 2 คน จบการศึกษาในปี
การศึกษา 2558 โดยบัณฑิตหนึ่งรายมองหางานเพื่อที่จะบรรจุเข้าเป็นข้าราชการ ส่วนอีกหนึ่งรายต้องการเตรียมตัว
สอบภาษาอังกฤษเพื่อให้มีผลการสอบภาษาอังกฤษไปแสดงในการสมัครงาน โดยในระหว่างนี้บัณฑิตทั้งสองได้
ช่วยเหลือกิจการของครอบครัวไปด้วย 

 
ส่วนที่ 2 : รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์
 เนื่องจากบัณฑิตที่ศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2556) เพ่ิงส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 จ านวน 6 คน โดย 3 คน ศึกษาต่อ และ 3 คน ยังไม่มีงานท า 
หลักสูตรจึงใช้ข้อมูลจากการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2557 โดยมี
รายละเอียดดังนี้  
 

ข้อมูล 
ผลรวมค่า
คะแนน 

จ านวนข้อ
ที่ตอบ 

ค่าเฉลี่ย 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 

159 32 4.97 

  (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 30 6 5.00 
  (2) ด้านความรู้ 40 8 5.00 
  (3) ด้านทักษะทางปัญญา 20 4 5.00 
  (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 25 5 5.00 
  (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

20 4 5.00 

  (6) ด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 24 5 4.80 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้งานท า (คน) 3 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

1 

ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร
(ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 

33.33 
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ส่วนที่ 3 : รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
ภาควิชาฟิสิกส์เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ และด าเนินการปรับปรุง

หลักสูตรให้มีความทันสมัย เหมาะสม และสอดคล้องต่อความต้องการของสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยการปรับปรุง
ครั้งล่าสุดด าเนินการในปี พ.ศ. 2556 การปรับปรุงหลักสูตรแต่ละครั้งจะด าเนินการประเมินหลักสูตรโดยแบ่งผู้
ประเมินออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ อาจารย์ประจ า นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา โดยมีผลการ
ประเมินดังรายละเอียดต่อไปนี้   
 
1. การประเมินโดยอาจารย์ 
 1.1  ข้อมูลอาจารย์ผู้ท าแบบประเมิน 
 ผู้ท าแบบประเมินประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 
 1.2 ผลการประเมินหลักสูตรโดยอาจารย์ 
 อาจารย์ประจ าส่วนใหญ่เห็นว่าการด าเนินงานของหลักสูตรในด้านต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมาก 
ยกเว้นในหัวข้อประเมินด้านการจัดสรรคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และการจัดสรรงบประมาณวิจัย
ให้แก่นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยค่อนข้างต่ า (3.56 และ 3.22 ตามล าดับ) (รายละเอียดแสดงดังตาราง) อย่างไรก็
ตามหลักสูตรโดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้จัดสรรคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และการจัดสรร
ทุนวิจัยให้แก่นักศึกษาส่วนใหญ่อยู่แล้ว 
 

หัวข้อการประเมิน Mean Sd. 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 4.20 0.42 
2.1 (1) การก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษา วิธีการคัดเลือก การพัฒนาและ
ส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมและส าเร็จการศึกษา 

4.20 0.42 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 4.41 0.62 
2.1 (3) กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เน้นการพัฒนานักศึกษา
ให้เรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจต่างๆ ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ 

4.11 0.60 

2.2 (1) การปฐมนิเทศ/อบรม/ชี้แจงในเรื่องบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการอย่างเหมาะสม 

4.14 0.90 

2.2 (2) เปิดโอกาสให้นักศึกษาติดต่อสื่อสารได้หลากหลายช่องทาง 4.57 0.53 
2.2 (3) มีเวลาเพียงพอในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 4.57 0.53 
2.2 (4) ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาเพ่ือช่วยให้นักศึกษาจบตามเวลาของ
หลักสูตร 

4.57 0.53 

2.2 (5) ให้ความช่วยเหลือหรือถ่ายทอดประสบการณ์ในด้านต่างๆ แก่นักศึกษา 
รับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหา 

4.57 0.53 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4.06 0.75 
2.1 (4) การปฐมนิเทศ/อบรม/ชี้แจงในเรื่องบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการอย่างเหมาะสม  

4.06 0.75 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  4.20 0.65 
2.1 (1) การก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษา วิธีการคัดเลือก การพัฒนา และ
ส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อม และส าเร็จการศึกษา 

4.20 0.42 

2.1 (2) ความทันสมัยและหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.20 0.79 
2.1 (3) กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเน้นการพัฒนานักศึกษาให้
เรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจต่างๆ ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เช่นทักษาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ 

4.11 0.60 

2.1 (4) อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ เหมาะสม 4.00 0.67 
2.1 (5) การเปิดรายวิชามีล าดับที่เหมาะสม มีความต่อเนื่อง เอ้ือให้นักศึกษามีพ้ืน
ฐานความรู้และสามารถต่อยอดความรู้  

4.40 0.70 

2.1 (6) ภาระงานที่ได้รับมอบหมายมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับ
ในหลักสูตร 

4.30 0.67 

2.1 (7) จ านวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

4.20 0.79 

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4.30 0.57 
2.1 (2) ความทันสมัยและหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.20 0.42 
2.1 (5) การเปิดรายวิชามีล าดับที่เหมาะสม มีความต่อเนื่อง เอ้ือให้นักศึกษามีพ้ืน
ฐานความรู้และสามารถต่อยอดความรู้ 

4.40 0.70 

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.09 0.87 
2.4 (1) ห้องปฏิบัติการ โรงประลอง (workshop) มีความพร้อมต่อการจัด
การศึกษา 

4.22 0.67 

2.4 (2) ทรัพยากรที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ห้องสมุด ต ารา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมต่อการจัด
การศึกษา  

4.44 0.73 

2.4 (3) มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.33 0.50 

2.4 (4) เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคสมัย 4.33 0.50 
2.4 (5) การจัดพ้ืนที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะสังสรรค์
แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท างานร่วมกัน 

4.33 0.50 
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2.4 (6) มีบริการคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 3.56 1.24 
2.4 (7) มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพ่ือท าวิจัย 3.22 1.30 
2.4 (8) มีห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกใน
การท าวิจัย 

4.22 0.67 

2.4 (9) มีอุปกรณ์และเครื่องมือพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย 4.11 0.78 
 
 1.3 ข้อเสนอแนะโดยอาจารย์ 
  ไม่มี  
 
2. การประเมินโดยกลุ่มนักศึกษา 
 2.1 ข้อมูลกลุ่มนักศึกษาที่ท าประเมิน 
 ผู้ท าแบบประเมินเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  
 2.2 ผลการประเมินหลักสูตรโดยกลุ่มนักศึกษา 
 นักศึกษาปัจจุบันเห็นว่าหลักสูตรมีการด าเนินงานในด้านต่างๆ ในระดับที่ดีถึงดีมาก (รายละเอียดแสดง
ดังตาราง) 

หัวข้อการประเมิน Mean Sd. 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 4.00 - 
2.1 (1) มีการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อน
เข้าศึกษา  

4.00 - 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 4.17 0.83 
2.1 (6) การแนะน าระบบการลงทะเบียนและการค้นข้อมูลด้านการจัดการศึกษา 3.71 0.95 
2.1 (7) กระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนานักศึกษา และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทาง
ภาษาไทยและภาษาต่ างประเทศ ทั กษะการท างานแบบมี ส่ วน ร่ วม 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามรถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ 

4.14 0.90 

2.3 (1) ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 4.29 0.49 
2.3 (2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีความรู้ความสามารถในการแระร าการท า
วิทยานิพนธ์ 

4.71 0.49 

2.3 (3) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีเวลาเพียงพอในการให้ค าปรึกษา 4.43 0.53 
2.3 (4) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของ
นักศึกษา เพ่ือช่วยให้นักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

4.71 0.49 

2.3 (5) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ หรือถ่ายทอด
ประสบการอ่ืนๆ แก่นักศึกษาตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ปัญหา
ต่างๆ 

4.57 0.53 
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2.4 (1) มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย ทั้งในและนอกชั้นเรียน 3.57 0.53 
2.4 (5) กิจกรรมนักศึกษาที่จัด ช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามรถ
ในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ 

3.43 1.27 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 4.16 0.75 
2.1 (1) มีการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อน
เข้าศึกษา  

4.00 - 

2.1 (2) ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 3.86 0.69 
2.1 (3) ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน 4.57 0.53 
2.1 (4) ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่เปิดสอนมีวิธีประเมินที่หลากหลาย 
เช่น คะแนนสอบ การบ้าน รายงานที่มอบหมาย กิจกรรม การวัดทักษะการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

4.57 0.53 

2.1 (5) การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาที่เหมาะสม 4.14 0.69 
2.1 (6) การแนะน าระบบการลงทะเบียนและการค้นข้อมูลด้านการจัดการศึกษา 3.71 0.95 
2.1 (7) กระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนานักศึกษา และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทาง
ภาษาไทยและภาษาต่ างประเทศ ทั กษะการท างานแบบมี ส่ วน ร่ วม 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามรถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ 

4.14 0.90 

2.6 ผลการจัดการต่อขอ้ร้องเรียนของนักศึกษา - - 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.86 0.69 
2.1 (2) ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 3.86 0.69 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 4.57 0.53 
2.1 (4) ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่เปิดสอน มีวิธีประเมินที่หลากหลาย 
เช่น คะแนนสอบ การบ้าน รายงานที่มอบหมาย กิจกรรม การวัดทักษะการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

4.57 0.53 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.33 0.67 
2.5 (1) อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงประลอง (workshop) มี
ความพร้อมต่อการจัดการศึกษา 

4.57 0.53 

2.5 (2) ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ห้องสมุด ต ารา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมกับการศึกษา 

4.14 0.69 

2.5 (3) มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

4.29 0.49 

2.5 (4) เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคสมัย 4.43 0.98 
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หัวข้อการประเมิน Mean Sd. 
2.5 (5) การจัดพ้ืนที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์
แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท างานร่วมกัน 

4.14 0.69 

2.5 (6) มีบริการคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 3.86 0.69 
2.5 (7) มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพ่ือท าวิจัย 4.57 0.53 
2.5 (8) มีห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกใน
การท าวิจัย 

4.57 0.53 

2.5 (9) มีอุปกรณ์และเครื่องมือพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย 4.43 0.79 

 
 2.3 ข้อเสนอแนะโดยกลุ่มนักศึกษา 
  ไม่มี 
 
3. การประเมินโดยกลุ่มบัณฑิต 
 3.1 ข้อมูลกลุ่มบัณฑิตที่ท าการประเมิน 
 ผู้ท าแบบประเมินเป็นบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556) ซึ่งส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558  
 3.2 ผลการประเมินโดยกลุ่มบัณฑิต 
 บัณฑิตเห็นว่าการด าเนินงานของหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี อย่างไรก็ตามหลักสูตรควรมีการ
พัฒนาในด้านกิจกรรมนักศึกษาเพ่ิมเติม (รายละเอียดแสดงดังตาราง)  
 

หัวข้อการประเมิน Mean Sd. 
2.1 ด้านหลักสูตรการศึกษา 4.31 0.71 
1) ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.00 0.63 
2) ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน 4.67 0.52 
3) ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่เปิดสอน มีวิธีประเมินที่หลากหลาย เช่น 
คะแนนสอบ การบ้าน รายงานที่มอบหมาย กิจกรรม การวัดทักษะการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

4.67 0.52 

4) การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาที่เหมาะสม 4.33 0.52 
5) การแนะน าระบบการลงทะเบียนและการค้นข้อมูลด้านการจัดการศึกษา 3.83 0.98 
6) กระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนานักศึกษา และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ความสามรถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ 

4.33 0.82 

2.2 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 4.63 0.49 
1) ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 4.33 0.49 
2) นักศึกษาได้รับค าแนะน าการลงทะเบียนเรียน ก าหนดแผนการเรียน ตาม 4.86 0.41 
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หัวข้อการประเมิน Mean Sd. 
หลักสูตรโดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
3) การให้เวลาในการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 4.50 0.55 
4) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา
เพ่ือช่วยให้นักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

4.83 0.41 

5) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ หรือถ่ายทอด
ประสบการณ์อ่ืนๆ แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก่ปัญหา
ต่างๆ 

4.67 0.52 

2.4 ด้านกิจกรรมนักศึกษา 3.38 1.13 
1) มีกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย ทั้งในและนอกชั้นเรียน 3.50 0.55 
2) มีข้อมูลด้านหน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษา ด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานที่สามารถให้นักศึกษาท างานพิเศษนอกเวลาได้ 

3.33 1.37 

3) มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 3.33 1.37 
4) กิจกรรมนักศึกษาที่จัด ช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น 
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะ
การท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามรถใน
การดูแลสุขภาพ ฯลฯ 

3.33 1.37 

2.5 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.46 0.61 
1) อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงประลอง (workshop) มีความ
พร้อมต่อการจัดการศึกษา 

4.67 0.52 

2) ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด 
ต ารา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมกับการศึกษา 

4.33 0.52 

3) มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.33 0.52 

4) เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคสมัย 4.67 0.82 
5) การจัดพ้ืนที่ /สถานที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์
แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท างานร่วมกัน 

4.33 0.52 

6) มีบริการคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4.00 0.63 
7) มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพ่ือท าวิจัย 4.67 0.52 
8) มีห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการ
ท าวิจัย 

4.67 0.52 

9) มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย 4.50 0.84 
2.6 ด้านข้องร้องเรียนต่างๆ - - 
1) ผลการจัดการต่อข้อร้องเรียนของนักศึกษา - - 
ผลการประเมินโดยภาพรวม 4.28 0.83 
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ภาคผนวก ง 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
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ภาคผนวก จ 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 

1.  เปรียบเทียบโครงสร้าง 

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต จ านวน 

หน่วยกิต 
ที่แตกต่าง 

เกณฑ์กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

เดิม ปรับปรุง 

1. วิชาบังคับ  
  ไม่น้อยกว่า 12 

14 14 - 
2. วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 12 - 
3. วิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า 12 12 12 - 

จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 38 38 - 
 
2. เปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม 2556 หลักสูตรปรับปรุง 2561 หมายเหตุ 
1. วิชาบังคับ 1. วิชาบังคับ  
511  583   วิธีการทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 
514  501   กลศาสตร์คลาสสิก 
514  502   ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 
514  503   ทฤษฎีควอนตัม 1 
514  691   สัมมนา 1 
514  692   สัมมนา 2 

511  583   วิธีการทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 
514  501   กลศาสตร์คลาสสิก 
514  502   ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 
514  503   ทฤษฎีควอนตัม 1 
514  691   สัมมนา 1 
514  692   สัมมนา 2 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

2. วิชาเลือก  2. วิชาเลือก  
514  511   กลศาสตร์สถิติ 
514  512   ทฤษฎีควอนตัม 2 
514  513   เทอร์โมไดนามิกส์ 
514  514   ฟิสิกส์เชิงค านวณ 
514  515   เรื่องคัดเฉพาะทาง
ฟิสิกส์ 
514  521   เทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทิตย์ในรูปความร้อน 
514  522   การแปลงพลังงาน
แสงอาทิตยโ์ดยกระบวนการโฟโต
โวลตาอิก 
514  523   รังสีอาทิตย์ 
514  524   เทคโนโลยีการอบแห้ง

514  511   กลศาสตร์สถิติ 
514  512   ทฤษฎีควอนตัม 2 
514  513   เทอร์โมไดนามิกส์ 
514  514   ฟิสิกส์เชิงค านวณ 
514  515   เรื่องคัดเฉพาะทาง
ฟิสิกส์ 
514  521   เทคโนโลยีพลังงาน
รังสีอาทิตย์ในรูปความร้อน 
514  522   การแปลงพลังงานรังสี
อาทิตย์โดยกระบวนการโฟโตโวล
ตาอิก 
514  523   รังสีอาทิตย์ 
514  524   เทคโนโลยีการอบแห้ง

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 
แก้ไขชื่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
แก้ไขชื่อรายวิชา 
 
 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
แก้ไขชื่อรายวิชาและ
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หลักสูตรเดิม 2556 หลักสูตรปรับปรุง 2561 หมายเหตุ 
พลังงานแสงอาทิตย์ 
514  525   เรื่องคัดเฉพาะทาง
เทคโนโลยีพลังงาน 
514  531   ฟิสิกส์บรรยากาศ 
514  532   ฟิสิกส์ของรีโมทเซนซิง 
514  533   พลศาสตร์บรรยากาศ 
514  534   อุตุนิยมวิทยา 
514  535   หลักการทางฟิสิกส์
สิ่งแวดล้อม 
514  536   การวัดทางด้านฟิสิกส์
บรรยากาศ 
514  537   เรื่องคัดเฉพาะทาง 
วิทยาศาสตร์บรรยากาศ 
514  541   นิวเคลียร์ฟิสิกส์ขั้นสูง 
514  542   เรื่องคัดเฉพาะทาง
นิวเคลียร์ฟิสิกส์ 
514  551   ทัศนศาสตร์ประยุกต์ 
514  552   เลเซอร์และการ
ประยุกต์ 
514  553   ทัศนศาสตร์ฟิล์มบาง 
514  554   เรื่องคัดเฉพาะทาง
ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ 
514  561   โซลิดสเตตฟิสิกส์ 
514  562   เรื่องคัดเฉพาะทางโซ
ลิดสเตตฟิสิกส์ 
514  563   ผลึกวิทยาเชิงเอกซเรย์ 
514  564   สารกึ่งตัวน า 
514  565   เรื่องคัดเฉพาะทางสาร
ตัวน าไฟฟ้ายิ่งยวด 
514  566   เครื่องมือวัดส าหรับนัก
ฟิสิกส์ 
514  567   เซนเซอร์ยุคใหม่ 
514  568   วัสดุนาโนและนาโน
อิเล็กทรอนิกส์ 

พลังงานรังสีอาทิตย์ 
514  525   เรื่องคัดเฉพาะทาง
เทคโนโลยีพลังงาน 
514  531   ฟิสิกส์บรรยากาศ 
514  532   ฟิสิกส์ของรีโมทเซนซิง 
514  533   พลศาสตร์บรรยากาศ 
514  534   อุตุนิยมวิทยา 
514  535   หลักการทางฟิสิกส์
สิ่งแวดล้อม 
514  536   การวัดทางด้านฟิสิกส์
บรรยากาศ 
514  537   เรื่องคัดเฉพาะทาง 
วิทยาศาสตร์บรรยากาศ 
514  541   นิวเคลียร์ฟิสิกส์ขั้นสูง 
514  542   เรื่องคัดเฉพาะทาง
นิวเคลียร์ฟิสิกส์ 
514  551   ทัศนศาสตร์ประยุกต์ 
514  552   เลเซอร์และการ
ประยุกต์ 
514  553   ทัศนศาสตร์ฟิล์มบาง 
514  554   เรื่องคัดเฉพาะทาง
ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ 
514  561   โซลิดสเตตฟิสิกส์ 
514  562   เรื่องคัดเฉพาะทางโซ
ลิดสเตตฟิสิกส์ 
514  563   ผลึกศาสตร์รังสีเอกซ์ 
514  564   สารกึ่งตัวน า 
514  565   เรื่องคัดเฉพาะทางสาร
ตัวน าไฟฟ้ายิ่งยวด 
514  566   การใช้เครื่องมือ
ส าหรับนักฟิสิกส์ 
514  567   เซนเซอร์ยุคใหม่ 
514  568   วัสดุนาโนและนาโน
อิเล็กทรอนิกส์ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 
แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
ไมม่ีการเปลี่ยนแปลง 
แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 
เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรเดิม 2556 หลักสูตรปรับปรุง 2561 หมายเหตุ 
514  569   ฟิสิกส์ของการบันทึก
ข้อมูลแม่เหล็ก 

514  569   ฟิสิกส์ของการบันทึก
ข้อมูลแม่เหล็ก 
514  570   ฟิสิกส์ฟิล์มบาง 
514  571   การศึกษา
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ 
514  572   วัสดุแม่เหล็ก 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 
รายวิชาใหม่ 
รายวิชาใหม่ 
 
รายวิชาใหม่ 

3. วิทยานิพนธ์ 
514  693   วิทยานิพนธ์ 

3.  วิทยานิพนธ์ 
514  693   วิทยานิพนธ์ 

 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


