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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาฟสิกส 

หลักสูตรใหม  พ.ศ 2555 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร  ภาควิชาฟสิกส 

 
หมวดท่ี 1.   ขอมูลท่ัวไป 

 
1.  ช่ือหลักสูตร  
 ภาษาไทย  :   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 
 ภาษาอังกฤษ  :  Doctor of Philosophy Program in Physics 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อปริญญาภาษาไทย  : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟสิกส) 
 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ  : Doctor of Philosophy (Physics) 
 อักษรยอภาษาไทย  :  ปร.ด. (ฟสิกส) 
 อักษรยอภาษาอังกฤษ  : Ph.D. (Physics) 
3.  วิชาเอก 
  ไมมี 
4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
     แบบ 1.1         48   หนวยกิต 
     แบบ 2.1 ไมนอยกวา    48   หนวยกิต 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ 
   เปนหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 5.2  ภาษาท่ีใช 
   ภาษาไทยและภาษาตางประเทศบางรายวิชา 
 5.3  การรับเขาศึกษา 
   รับนิสิตไทย  หากเปนนิสิตตางชาติมีความรูภาษาไทยสามารถเขาศึกษาได 
 5.4  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
   เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
 5.5  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
   ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
            หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555   และใชเปดสอนภาคการศึกษาปลาย ป พ.ศ. 2555 
  สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 3/2555  วันท่ี  26  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2555 
  สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 4/2555  วันท่ี  20  เดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2555 
  สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 5/2556  วันท่ี  18  เดือนกันยายน 
พ.ศ. 2556 
7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แหงชาติ ในปการศึกษา 2557 
8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
  ประกอบอาชีพนักฟสิกส  นักวิจัย  อาจารย  บุคลากรทางการศึกษาท้ังในระบบราชการและเอกชน 
รวมถึงนักฟสิกสและนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรม 
9.  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

(1)  วาท่ีรอยโทสุรสิงห   ไชยคุณ   เลขประจําตัวประชาชน   3 2499 0037x xx x 
คุณวุฒิ      ปร.ด. (ฟสิกส)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  พ.ศ. 2553 

     วท.ม. (ฟสิกส)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2528 
     กศ.บ. เกียรตินิยม (ฟสิกส)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน  พ.ศ. 2525 

 ตําแหนงทางวิชาการ     รองศาสตราจารย 
      (2)  นายชัยศักดิ์   อิสโร    เลขประจําตัวประชาชน   5 9006 9900x xx x 
 คุณวุฒิ      Ph.D. (Material Physics)  University of Vienna, Austria,  พ.ศ. 2549 
        วท.ม. (เคมิคัลฟสิกส)  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2541 
        วท.บ. (ศึกษาศาสตร-ฟสิกส)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  พ.ศ. 2537 
 ตําแหนงทางวิชาการ    ผูชวยศาสตราจารย 

(3)  นางอุษาวดี   ตันติวรานุรักษ   เลขประจําตัวประชาชน   3 1006 0728x xx x 
คุณวุฒิ      วท.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  พ.ศ. 2548 

     วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  พ.ศ. 2529 
        วท.บ. (ฟสิกส)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน  พ.ศ. 2525 
 ตําแหนงทางวิชาการ     ผูชวยศาสตราจารย 
10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
    ในสถานท่ีตั้ง 
    นอกสถานท่ีตั้ง  ไดแก.................... 
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11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส เปนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนเนนการนํา 
ความรูความเขาใจในองคความรูข้ันสูงของวิชาฟสิกสมาใชผลิตดุษฎีบัณฑิตใหเปนนักฟสิกส  นักวิจัย  อาจารย 
บุคลากรทางการศึกษา  และบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม  ท่ีมีความรูความสามารถข้ันสูงทางดานฟสิกส  มีขีด 
ความสามารถนําความรูไปประกอบวิชาชีพไดอยางถูกตองเหมาะสมอยูบนพ้ืนฐานคุณธรรม  มีจริยธรรมอันดี 
การสรางบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมความรูความสามารถข้ันสูงทางวิชาฟสิกสเพ่ือตอบสนองตอปจจัยตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
    1.  มหาวิทยาลัยบูรพามียุทธศาสตรการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยท่ีเนนการจัดการเรียนการสอนในระดับ 
ปริญญาเอก 
    2.  มหาวิทยาลัยมีท่ีตั้งในเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 
    3.  แนวโนมของภาคอุตสาหกรรมเปนรูปแบบอุตสาหกรรมจางการผลิต (Original Equipments 
Manufacturing : OEM) ท่ีจะพัฒนาไปเปนอุตสาหกรรมวิจัย 
    4.  ภาคเอกชนตองการยกระดับเปนอุตสาหกรรมวิจัย  ภาควิชามีโอกาสในการรับโจทยวิจัยจาก 
ภาคอุตสาหกรรม 
    5.  ภาควชิามีหลักสูตรระดับปริญาตรี  2  หลักสูตร  ไดแก  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ฟสิกส กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต  และมีหลักสูตรระดับปริญญาโทอีก  2  หลักสูตร 
ไดแก  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทางสาขาวิชาฟสิกส กับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทางสาขาวิชา
ฟสิกสศึกษา   รวมท้ังมีความเขมแข็งท้ังดานงานสอนและงานวิจัย 
    นอกเหนือจากนี้  ยังตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติ ฉบับท่ี  10  ท่ีกําหนดเปาหมาย  ดังนี้ 
  1.  เพ่ิมจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเปน  10  ป 
  2.  พัฒนากําลังแรงงานระดับกลางท่ีมีคุณภาพเพ่ิมเปนรอยละ  60  ของกําลังแรงงานท้ังหมด 
  3.  เพ่ิมสัดสวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเปน  15  คน ตอประชากร  100,000  คน 
และตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรท่ีสําคัญของประเทศเพ่ิมเติม  ไดแก 
  1.  รองรับการเปนเขตการคาเสรีของอาเซียน หรือ AFTA (ASEAN Free Trade Area) ท่ีเกิดข้ึนตั้งแต 
ป พ.ศ. 2550 เปนตนมา  ซ่ึงกลุมสมาชิกอาเซียนท้ัง  10  ประเทศ  จะรวมมือกันเพ่ือสงเสริมใหการคาขายระหวาง
กันในอาเซียนเปนไปอยางเสรี  และดําเนินการลดภาษีศุลกากรระหวางกันลงเหลือรอยละ  0 - 5  ภายใน  9  ป 
  2.  รองรับการเปนเขตการคาเสรีของอาเซียนกับจีน หรือ China - ASEAN Free Trade Area  ท่ีเกิดข้ึน 
ตามมา 
 11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ดวยเหตุท่ีการศึกษาทางดานฟสิกสมีความเก่ียวของกับทุกศาสตร  ไมวาจะเปนชีววิทยา  เคมี 
พลังงาน และสิ่งแวดลอม  ซ่ึงจะกอใหเกิดการบูรณาการการเรียนการสอนและยังสามารถผลิตนวัตกรรมตาง ๆ 
ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนได  จึงมีความจําเปนท่ีตองเปดหลักสูตรฟสิกสใหมีความโดดเดนเพ่ือใหสามารถผลิต 
บุคลากรท่ีมีความสามารถดานฟสิกสออกไปชวยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติตอไป  หลักสูตรนี้ได 
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รับการออกแบบใหเหมาะสมกับสภาพทางภูมิศาสตรของมหาวิทยาลัย  ท่ีมีความไดเปรียบในแงของการเปน 
จุดศูนยกลางท่ีรายลอมไปดวยหนวยงานราชการ  สถาบันการศึกษา  และนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ  ท่ีมีความ 
ตองการบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการวิจัยดานฟสิกสและสรางสรรคนวัตกรรมตาง ๆ ใหเหมาะสมตอ 
การใชงานของหนวยงานนั้น ๆ  รวมท้ังรองรับการเปนเขตการคาเสรีของอาเซียน หรือ AFTA ท่ีเกิดข้ึนตั้งแตป 
พ.ศ. 2550 เปนตนมา  ซ่ึงประเทศไทยมีความตองการแรงงานท่ีมีความรูความสามารถข้ันสูงในการพัฒนา 
ภาคอุตสาหกรรม  และรองรับการเปนเขตการคาของอาเซียนกับจีนในอนาคต 
12.  ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
  จากผลกระทบทางดานสังคมท่ีเนนความสําคัญในดานการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางสาขาฟสิกส 
มีผลโดยตรงตอการพัฒนาหลักสูตร   โดยหลักสูตรนี้มีภารกิจดังนี้ 
  1.  สรางดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความรูและทักษะในการวิจัยดานฟสิกสจนสามารถนําไปประยุกตในการ 
ประกอบวิชาชีพบนพ้ืนฐานท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรมอันดี 
    2.  สรางบุคลากรท่ีมีคุณธรรมความรูความสามารถข้ันสูงทางดานฟสิกสเพ่ือรองรับการเจริญเติบโต 
ของภาคอุตสาหกรรมจากรูปแบบอุตสาหกรรมจางการผลิต (Original Equipments Manufacturing : OEM) 
ท่ีจะพัฒนาไปเปนอุตสาหกรรมวิจัยในอนาคต 
  3.  พัฒนางานวิจัยดานฟสิกสและสรางองคความรูใหมและนวัตกรรมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
ตองานท่ีเกิดข้ึนในภายภาคหนา 
    4.  รองรับภาคเอกชนท่ีจะตองการยกระดับเปนอุตสาหกรรมวิจัย 
    5.  ภาควชิามีโอกาสในการรับโจทยวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม  สงผลใหเกิดองคความรูอยางมากมา
พัฒนาการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
    ดวยเหตุท่ีมหาวิทยาลัยบูรพาเปนสถาบันการศึกษาหลักในภาคตะวันออกท่ีมุงเนนการเปนมหาวิทยาลัย 
วิจัย  มีท่ีตั้งท่ีใกลนิคมอุตสาหกรรมหลักในภาคตะวันออก  ทําใหสามารถเขาถึงแหลงอุตสาหกรรมไดงาย  และ 
ภาควิชาฟสิกสไดเปดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางฟสิกสและฟสิกสประยุกต  ท่ีเนนการวิจัยเชิง
อุตสาหกรรม  จึงมีความพรอมในการเปดสอนระดับปริญญาเอกท่ีเนนการวิจัยข้ันสูง 

   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส  เปนหลักสูตรท่ีผลิตนักฟสิกส  นักวิจัย  อาจารย 
บุคลากรทางการศึกษา  และบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม  ท่ีมีความรูข้ันสูงทางฟสิกส  มีความเชี่ยวชาญในดาน 
การวิจัยทางฟสิกส  เพ่ือรองรับความตองการของหนวยงานราชการ  สถาบันการศึกษา  และนิคมอุตสาหกรรม 
ขนาดใหญ  โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมท่ีมีความตองการบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถข้ันสูงในการทํางาน 
และการวิจัยเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมใหม  รวมท้ังรองรับการเปนเขตการคาเสรีของอาเซียน หรือ AFTA 
(ASEAN Free Trade Area) ท่ีเกิดข้ึนตั้งแตป พ.ศ. 2550 เปนตนมา  ซ่ึงกลุมสมาชิกอาเซียนท้ัง  10  ประเทศ 
จะรวมมือกันเพ่ือสงเสริมใหการคาขายระหวางกันในอาเซียนเปนไปอยางเสรี  และดําเนินการลดภาษีศุลกากร 
ระหวางกันลงเหลือรอยละ  0 – 5  ภายใน  9  ป   อีกท้ังยังรองรับการเปนเขตการคาเสรีของอาเซียนกับจีน 
หรือ China – ASEAN Free Trade Area ท่ีเกิดข้ึนตามมา 
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13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
 13.1  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส เปดสอนเฉพาะนิสิตระดับปริญญาเอกของ 
ภาควิชาฟสิกสเทานั้น 
 13.2  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน 
   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ไดเนนใหผูเรียนทําวิจัยเปนหลัก  โดยมีวิชาบังคับ 
เปนวิชาสัมมนา  4  วิชา   วิชาระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางฟสิกส  1  วิชา   วิชาเอกบังคับจํานวน  3  วิชา   และ 
วิชาเอกเลือกอีก  1  วิชา   ถาผูเรียนมีความจําเปนตองปรับพ้ืนฐานความรูสําหรับการวิจัย  ก็สามารถเลือกเรียน 
วิชาจากหลักสูตรระดับปริญญาโทของภาควิชาฟสิกส หรือจากหลักสูตรอ่ืนไดท้ังในและนอกประเทศ  โดยอยูใน 
ดุลยพินิจของอาจารยท่ีปรึกษาและคณะกรรมการประจําหลักสูตรหรือผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 13.3  การบริหารจัดการ 
   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส มีการบริหารจัดการท่ีใชคณะกรรมการประจํา 
หลักสูตรจํานวน  5  คน  เปนผูควบคุมคุณภาพการศึกษารวมกับอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ  โดยจะพิจารณา 
รวมกันวาถานิสิตตองเรียนบางรายวิชาเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรูสําหรับการวิจัย  ควรเรียนรายวิชาใดเพ่ิมเติม 
สําหรับการวิจัยของนิสิตจะข้ึนอยูกับการควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธเปนหลัก  โดยคณะกรรมการ 
ประจําหลักสูตรจะทําหนาท่ีสรุปผลการดําเนินการของรายวิชา  และผลการดําเนินการของหลักสูตรใหไดตาม 
กําหนดการท่ีกําหนดไวในแตละป 
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หมวดท่ี 2.   ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา  ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
- ปรัชญา - 

 สรางนักฟสิกส  นักวิจัย  อาจารย  บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมท่ีมีคุณธรรม
ความรูความสามารถทางดานฟสิกส  เพ่ือสนองความตองการในการพัฒนาประเทศดานวิทยาศาสตรและ เทคโนโลย ี
และใหสามารถนําความรูความสามารถและประสบการณไปประยุกตใหเกิดประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และมีคุณภาพ 

- ความสําคัญ - 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส  เปนหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือสรางบุคลากรใหมีคุณธรรม 
ความรูความสามารถระดับสูงทางดานฟสิกสท่ีตอบสนองความตองการของประเทศท้ังสวนงานราชการ  สวนงาน 
เอกชน และภาคอุตสาหกรรม  เพ่ือรองรับความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจและตอบสนองการขยายตัวของ 
โรงงานอุตสาหกรรมของประเทศ  ตอบสนองยุทธศาสตรการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา  ท่ีเนน 
การวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  รวมท้ังรองรับการเปนเขตการคา 
เสรีของอาเซียน หรือ AFTA (ASEAN Free Trade Area) ท่ีเกิดข้ึนตั้งแตป พ.ศ. 2550 เปนตนมา  อีกท้ังยังรองรับ 
การเปนเขตการคาเสรีของอาเซียนกับจีน หรือ China – ASEAN Free Trade Area ท่ีเกิดข้ึนตามมา 

- วัตถุประสงค - 
 1.  เพ่ือสรางดุษฎีบัณฑิตใหมีความรูความสามารถทางดานฟสิกสข้ันสูง  ท่ีสามารถศึกษาคนควาและ 
วิจัยดานฟสิกสเพ่ือนําไปสูการพัฒนาประเทศ 
 2.  เพ่ือสรางดุษฎีบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม  นําความรูไปประยุกตการวิจัยและพัฒนาชุมชนและ 
ดานอุตสาหกรรมของประเทศ 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

- พัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาฟสิกส ใหมีมาตรฐาน 
  เปนไปตามท่ี สกอ. กําหนด  พัฒนา 
  หลักสูตรใหสอดคลองกับการ 
  เปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน ท้ังใน 
  ดานวิชาการและอุตสาหกรรม 
- พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการ 
  สอนและบริการวิชาการ  ใหมี 
  ประสบการณจากการนําความรูไป 
  ปฏิบัติงานจริง 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ 
   ความตองการของภาคราชการ 
   และหนวยงานอ่ืน ๆ ในดาน 
   กําลังคน  การพัฒนา  การวิจัย 
   การสรางนวัตกรรมตาง ๆ 
2. สรางการมีสวนรวมจากทุก 
   ภาคสวนในการพัฒนา 
   หลักสูตร 
3. มีระบบติดตามและประเมินผล 
   หลักสูตร 

1. รายงานความตองการจาก 
   ภาคสวนตาง ๆ 
2. การเสนอผลงานวิชาการ 
3. ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ 
   บัณฑิตโดยเฉลี่ยระดับ 3.51 
   จากระดับ 5 
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หมวดท่ี 3.   ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ 
   หลักสูตรนี้จัดการศึกษาระบบทวิภาค 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
   ไมมี 
 1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
   ไมมี 
2.  การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน – เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 
   ภาคปกติจัดการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการ  โดยอาจมีการเรียนการสอนนอกเวลา
ราชการก็ได   สวนการฝกงาน  การเยี่ยมชมกิจการ  การอบรมจากวิทยากรภายนอก  สามารถจัดกิจกรรมดังกลาว
นอกเวลาราชการได 
 2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
   การรับบุคคลเขาศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552  และมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมเฉพาะหลักสูตรดังนี้ 
   1.  สําหรับหลักสูตรแบบ 1.1 
     เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางฟสิกสหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของจากสถาบัน 
ท่ี ก.พ. รับรอง  โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา  3.50  หรือมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพหรือผลงานท่ีเสนอใน 
ท่ีประชุมวิชาการ (ซ่ึงเปนผูนําเสนอผลงาน) อยางนอย  1  เรื่อง  หรือคณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณา 
แลวเห็นสมควรรับเขาศึกษา 
   2.  สําหรับหลักสูตรแบบ 2.1 
     เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางฟสิกสหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของจากสถาบัน 
ท่ี ก.พ. รับรอง  และคณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษา 
 2.3  ปญหาของนิสิตแรกเขา 
   1.  นิสิตบางคนมีพ้ืนความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไมเพียงพอ 
   2.  โดยท่ีการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกจะแตกตางจากในระดับปริญญาโท   ดังนั้น 
นิสิตบางคนอาจจะมีปญหาในการปรับตัวใหเขากับระบบการเรียนในระดับปริญญาเอก 
 2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 
   1.  มีระบบการสอนเสริมปรับวิชาพ้ืนฐานใหแกนิสิต 
   2.  มีระบบอาจารยท่ีปรึกษาประจําตัวนิสิต  เพ่ือใหคําแนะนําแกนิสิตท่ีมีปญหาในเรื่องของ 
การปรับตัว  ตลอดจนเสนอแนะวิธีการเรียนในระดับปริญญาเอก  เพ่ือเปนการขจัดปญหาใหลดนอยลง 
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 2.5  แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ  5  ป 
 

ปการศึกษา 2555 2556 2557 2558 2559 
แบบ 1.1 2.1 1.1 2.1 1.1 2.1 1.1 2.1 1.1 2.1 

จํานวนรับเขา  ปท่ี  1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
ปท่ี  2   5 5 5 5 5 5 5 5 
ปท่ี  3     5 5 5 5 5 5 
รวม 5 5 10 10 15 15 15 15 15 15 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา     5 5 5 5 5 5 
 

 2.6  งบประมาณตามแผน 
  ความตองการงบประมาณสําหรับหลักสูตรมีดังนี้ 
                  หนวย  :  พันบาท 

หมวดรายจาย 2555 2556 2557 2558 2559 
1.  งบบุคลากร 
2.  งบดําเนินการ 
3.  งบลงทุน 
4.  งบเงินอุดหนุน 

1,400 
1,700 
300 
850 

1,500 
2,170 
300 
850 

1,600 
3,250 
320 
900 

1,700 
4,500 
320 
900 

1,800 
5,000 
350 
950 

รวม 4,250 4,820 6,070 7,420 8,100 
 

      2.7  ระบบการศึกษา 
                 แบบชั้นเรียน 
                 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

   แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเตอรเนต 
   อ่ืน ๆ  (ระบุ) 

 2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 
  เปนไปตามระเบยีบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2553  ดังเอกสารแนบหมายเลข 7 
3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
     3.1  หลักสูตร 
           3.1.1  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
  แบบ 1.1  48    หนวยกิต 
  แบบ 2.1   ไมนอยกวา    48    หนวยกิต 
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           3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 
  แบบ 1.1 
   หมวดวิชาบังคับ             5   หนวยกิต 

    -  วิชาบังคับ  (ไมนับหนวยกิต)           5   หนวยกิต 
   หมวดดุษฎีนิพนธ           48   หนวยกิต 
  แบบ 2.1 

หมวดวิชาบังคับ             9   หนวยกิต 
    -  วิชาบังคับ  (ไมนับหนวยกิต)           5   หนวยกิต 
    -  วิชาบังคับ             9   หนวยกิต 

   หมวดวิชาเลือก   ไมนอยกวา         3   หนวยกิต 
   หมวดดุษฎีนิพนธ           36   หนวยกิต 
           3.1.3  รายวิชา 

แบบ 1.1 
           รายวิชาและจํานวนหนวยกิต      จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

หมวดวิชาบังคับ 
    -  วิชาบังคับ  (ไมนับหนวยกิต)           5   หนวยกิต 

        308781  ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางฟสิกส     1(1-0-2)* 
          Advanced Research Methodology in Physics 

         308791  สัมมนา 1       1(1-0-2)* 
            Seminar I 

         308792  สัมมนา 2       1(1-0-2)* 
            Seminar II 

         308891  สัมมนา 3       1(1-0-2)* 
            Seminar III 

         308892  สัมมนา 4       1(1-0-2)* 
            Seminar IV 

*หมายเหตุ นิสิตทุกคนตองศึกษาวิชา 308781  308791  308792  308891 และ 308892  ประเมิน 
ผลการเรียนเปน S/U  โดยไมนับหนวยกิต 

หมวดดุษฎีนิพนธ 
         308898  ดุษฎีนิพนธ            48(0-96-48) 
            Doctoral Dissertation 
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แบบ 2.1 
            รายวิชาและจํานวนหนวยกิต     จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
            หมวดวิชาบังคับ    จํานวน          9   หนวยกิต 

    -  วิชาบังคับ  (ไมนับหนวยกิต)           5   หนวยกิต 

        308781  ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางฟสิกส     1(1-0-2)* 
          Advanced Research Methodology in Physics 

         308791  สัมมนา 1       1(1-0-2)* 
            Seminar I 

         308792  สัมมนา 2       1(1-0-2)* 
            Seminar II 

         308891  สัมมนา 3       1(1-0-2)* 
            Seminar III 

         308892  สัมมนา 4       1(1-0-2)* 
            Seminar IV 

*หมายเหตุ นิสิตทุกคนตองศึกษาวิชา 308781  308791  308792  308891 และ 308892  ประเมิน 
ผลการเรียนเปน S/U  โดยไมนับหนวยกิต 

     -  วิชาบังคับ            9   หนวยกิต 
         308711  กลศาสตรควอนตัมข้ันสูง      3(3-0-6) 
            Advanced Quantum Mechanics 

        308712  ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟาข้ันสูง      3(3-0-6) 
            Advanced Electromagnetic Theory 

         308831  ฟสิกสสถานะของแข็งข้ันสูง     3(3-0-6) 
            Advanced Solid State Physics 

          หมวดวิชาเลือก    ไมนอยกวา        3   หนวยกิต 
  ใหเลือกจากรายวิชาตอไปนี้ 

         308814  ออปโตอิเล็กทรอนิกส      3(3-0-6) 
             Optoelectronics 

          308871  วัสดุนาโนข้ันสูง       3(3-0-6) 
              Advanced Nanomaterials 

         308872  กระบวนการวัสดุนาโนข้ันสูง     3(3-0-6) 
             Advanced Nanomaterials Processing 

         308873  การหาลักษณะเฉพาะข้ันสูงของวัสดุนาโน    3(3-0-6) 
             Advanced Characterization of Nanomaterials 
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         308881  หัวขอพิเศษทางฟสิกส      3(3-0-6) 
             Special Topics in Physics 
           หมวดดุษฎีนิพนธ   จํานวน         36   หนวยกิต 
         308998  ดุษฎีนิพนธ           36(0-72-36) 
            Doctoral Dissertation 
 

ความหมายของเลขรหัสวิชา 
              เลขรหัส  308            หมายถึง     สาขาวิชาฟสิกส 

  เลขรหัสตัวท่ี  4  หมายถึง      ชั้นปท่ีเปดสอน 
  เลขรหัสตัวท่ี  5  หมายถึง      กลุมวิชา  ดังนี้ 

     เลข  0  หมายถึง      ฟสิกสพ้ืนฐาน และคณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 
    เลข  1  หมายถึง      กลศาสตร  อุณหพลศาสตร และคลื่น 

     เลข  2  หมายถึง      ฟสิกสยุคใหม ฟสิกสควอนตัม และฟสิกสนิวเคลียร 
    เลข  3  หมายถึง      ฟสิกสของสสาร 
    เลข  4  หมายถึง      อิเล็กทรอนิกส และการประยุกต 

    เลข  5  หมายถึง      ฟสิกสดานดาราศาสตร 
     เลข  6  หมายถึง      ฟสิกสดานสิ่งแวดลอม 

     เลข  7  หมายถึง      ฟสิกสดานสุญญากาศ 
    เลข  8  หมายถึง      หัวขอเลือกสรร  วิทยานิพนธหรือดุษฎีนิพนธ และอ่ืน ๆ 
    เลข  9  หมายถึง      ปฏิบัติการ  สัมมนา  โครงงาน และ วิทยานิพนธหรือ 
          ดุษฎีนิพนธ 

  เลขรหัสตัวท่ี  6  หมายถึง      ลําดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวท่ี  5 
 

3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 
แผนการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส  เปนดังนี้ 

แบบ 1.1 
ปการศึกษาท่ี 1 
ภาคการศึกษาตน 

หนวยกิต 
308781  ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางฟสิกส  (ไมนับหนวยกิต    S/U)      1(1-0-2) 

  Advanced Research Methodology in Physics 
  308791  สัมมนา 1  (ไมนับหนวยกิต    S/U)        1(1-0-2) 
    Seminar I 
(อธิบายแนวทางการทําดุษฎีนิพนธทางดานฟสิกส  พรอมท้ังใหเตรียมคิดหัวขอโครงงาน) 

จํานวนหนวยกิตรวม                         0 
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ภาคการศึกษาปลาย 
หนวยกิต 

  308792  สัมมนา 2  (ไมนับหนวยกิต    S/U)        1(1-0-2) 
    Seminar II 
(สอบการวัดความรู   เขียนเคาโครงของดุษฎีนิพนธ  และ  สอบเคาโครงดุษฎีนิพนธ) 

จํานวนหนวยกิตรวม                         0 
ปการศึกษาท่ี 2 
ภาคการศึกษาตน 

หนวยกิต 
  308891  สัมมนา 3  (ไมนับหนวยกิต    S/U)        1(1-0-2) 
    Seminar III 

  308898  ดุษฎีนิพนธ        14(0-28-14) 
    Doctoral Dissertation  
 (รายงานความกาวหนาในการทําดุษฎีนิพนธ และ/หรือเผยแพรผลงานวิจัย) 

จํานวนหนวยกิตรวม                      14 
ภาคการศึกษาปลาย 

หนวยกิต 
  308892  สัมมนา 4  (ไมนับหนวยกิต    S/U)        1(1-0-2) 
    Seminar IV 

  308898  ดุษฎีนิพนธ        14(0-28-14) 
    Doctoral Dissertation  
 (รายงานความกาวหนาในการทําดุษฎีนิพนธ  และ/หรือเผยแพรผลงานวิจัย) 

จํานวนหนวยกิตรวม                      14 
ปการศึกษาท่ี 3 
ภาคการศึกษาตน 

หนวยกิต 
  308898  ดุษฎีนิพนธ          10(0-20-10) 
    Doctoral Dissertation  
 (รายงานความกาวหนาในการทําดุษฎีนิพนธ  และ/หรือเผยแพรผลงานวิจัย) 

จํานวนหนวยกิตรวม                        10 
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ภาคการศึกษาปลายตน 
หนวยกิต 

  308898  ดุษฎีนิพนธ          10(0-20-10) 
    Doctoral Dissertation  
 (สอบดุษฎีนิพนธ  และ/หรือเผยแพรผลงานวิจัย) 

จํานวนหนวยกิตรวม                        10 
จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนท้ังหมด         48 

แบบ 2.1 
ปการศึกษาท่ี 1 
ภาคการศึกษาตน 

หนวยกิต 
 308711  กลศาสตรควอนตัมข้ันสูง          3(3-0-6) 
    Advanced Quantum Mechanics 

308712  ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟาข้ันสูง         3(3-0-6) 
   Advanced Electromagnetic Theory 

308781  ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางฟสิกส  (ไมนับหนวยกิต    S/U)      1(1-0-2) 
  Advanced Research Methodology in Physics 

  308791  สัมมนา 1  (ไมนับหนวยกิต    S/U)        1(1-0-2) 
    Seminar I 
 (อธิบายแนวทางการทําดุษฎีนิพนธทางดานฟสิกส  พรอมท้ังใหเตรียมคิดหัวขอโครงงาน) 

จํานวนหนวยกิตรวม                         6 
          ภาคการศึกษาปลาย 

หนวยกิต 
  308792  สัมมนา 2  (ไมนับหนวยกิต    S/U)        1(1-0-2) 
   Seminar II 

 308831  ฟสิกสสถานะของแข็งข้ันสูง         3(3-0-6) 
    Advanced Solid State Physics 

 308xxx  วิชาเลือก           3(3-0-6) 
    Major Elective 

 (สอบการวัดความรู   เขียนเคาโครงของดุษฎีนิพนธ  และ  สอบเคาโครงดุษฎีนิพนธ) 
จํานวนหนวยกิตรวม                         6 
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ปการศึกษาท่ี 2 
ภาคการศึกษาตน 

หนวยกิต 
  308891  สัมมนา 3  (ไมนับหนวยกิต    S/U)        1(1-0-2) 
    Seminar III 

  308998  ดุษฎีนิพนธ       10(0-20-10) 
    Doctoral Dissertation  
(รายงานความกาวหนาในการทําดุษฎีนิพนธ  และ/หรือเผยแพรผลงานวิจัย) 

จํานวนหนวยกิตรวม                     10 
ภาคการศึกษาปลาย 

หนวยกิต 
  308892  สัมมนา 4  (ไมนับหนวยกิต    S/U)        1(1-0-2) 
    Seminar IV 

  308998  ดุษฎีนิพนธ       10(0-20-10) 
    Doctoral Dissertation  
(รายงานความกาวหนาในการทําดุษฎีนิพนธ  และ/หรือเผยแพรผลงานวิจัย) 

จํานวนหนวยกิตรวม                     10 
ปการศึกษาท่ี 3 
ภาคการศึกษาตน 

หนวยกิต 
  308998  ดุษฎีนิพนธ          8(0-16-8) 
    Doctoral Dissertation  
(รายงานความกาวหนาในการทําดุษฎีนิพนธ  และ/หรือเผยแพรผลงานวิจัย) 

จํานวนหนวยกิตรวม                        8 
ภาคการศึกษาปลาย 

หนวยกิต 
  308998  ดุษฎีนิพนธ          8(0-16-8) 
    Doctoral Dissertation  
(สอบดุษฎีนิพนธ  และ/หรือเผยแพรผลงานวิจัย) 

จํานวนหนวยกิตรวม                        8 
จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนท้ังหมด         48 
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            3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 
ดูในเอกสารแนบหมายเลข 1 

      3.2  ช่ือ  สกุล  ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 
            3.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร 

        (1)  วาท่ีรอยโทสุรสิงห   ไชยคุณ   เลขประจําตัวประชาชน   3 2499 0037x xx x 
        คุณวุฒิ ปร.ด. (ฟสิกส)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  พ.ศ. 2553 

วท.ม. (ฟสิกส)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2528 
กศ.บ. เกียรตินิยม (ฟสิกส)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน  พ.ศ. 2525 

         ตําแหนงทางวิชาการ      รองศาสตราจารย 
        ผลงานทางวิชาการ        (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

          ภาระงานสอนท่ีมีอยูแลว 
308512  ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา     3(3-0-6) 
308699 วิทยานิพนธ      12(0-24-12) 

        ภาระงานสอนในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหม 
308712  ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟาข้ันสูง    3(3-0-6) 

  308791  สัมมนา 1      1(1-0-2) 
  308792  สัมมนา 2      1(1-0-2) 

308881  หัวขอพิเศษทางฟสิกส     3(3-0-6) 
  308891  สัมมนา 3      1(1-0-2) 
  308892  สัมมนา 4      1(1-0-2) 
  308898  ดุษฎีนิพนธ      48(0-96-48) 
  308998  ดุษฎีนิพนธ      36(0-72-36) 
            (2)  นายชัยศักดิ์   อิสโร    เลขประจําตัวประชาชน   5 9006 9900x xx x 
        คุณวุฒิ Ph.D. (Material Physics)  University of Vienna, Austria,  พ.ศ. 2549 
    วท.ม. (เคมิคัลฟสิกส)  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2541 
    วท.บ. (ศึกษาศาสตร-ฟสิกส)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  พ.ศ. 2537 
        ตาํแหนงทางวิชาการ      ผูชวยศาสตราจารย 

       ผลงานทางวิชาการ        (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
       ภาระงานสอนท่ีมีอยูแลว 

  308531  ฟสิกสสารก่ึงตัวนํา     3(3-0-6) 
308532  ฟสิกสและเทคโนโลยีวัสดุ    3(2-3-4) 

  308533  สมบัติเชิงกายภาพของวัสดุและการประยุกต  3(3-0-6) 
308691  สัมมนา 1      1(0-2-1) 
308692  สัมมนา 2      1(0-2-1) 
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308699  วิทยานิพนธ      12(0-24-12) 
       ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

  308791  สัมมนา 1      1(1-0-2) 
  308792  สัมมนา 2      1(1-0-2) 

  308831  ฟสิกสสถานะของแข็งข้ันสูง    3(3-0-6) 
308881  หัวขอพิเศษทางฟสิกส     3(3-0-6) 

  308891  สัมมนา 3      1(1-0-2) 
  308892  สัมมนา 4      1(1-0-2) 
  308898  ดุษฎีนิพนธ      48(0-96-48) 
  308998  ดุษฎีนิพนธ      36(0-72-36) 
            (3)  นางอุษาวดี   ตันติวรานุรักษ  เลขประจําตัวประชาชน   3 1006 0728x xx x 

       คุณวุฒิ วท.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  พ.ศ. 2548 
วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  พ.ศ. 2529 

    วท.บ. (ฟสิกส)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน  พ.ศ. 2525 
        ตาํแหนงทางวิชาการ        ผูชวยศาสตราจารย 

       ผลงานทางวิชาการ          (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
       ภาระงานสอนท่ีมีอยูแลว 
 308513  อุณหพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ   3(3-0-6) 

308691  สัมมนา 1      1(0-2-1) 
308692  สัมมนา 2      1(0-2-1) 

  308699  วิทยานิพนธ      12(0-0-36) 
308699 วิทยานิพนธ      39(0-0-117) 

       ภาระงานสอนในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหม 
  308791  สัมมนา 1      1(1-0-2) 
  308792  สัมมนา 2      1(1-0-2) 

308881  หัวขอพิเศษทางฟสิกส     3(3-0-6) 
  308891  สัมมนา 3      1(1-0-2) 
  308892  สัมมนา 4      1(1-0-2) 
  308898  ดุษฎีนิพนธ      48(0-96-48) 
  308998  ดุษฎีนิพนธ      36(0-72-36) 
            (4)  นายนุพันธ   เขียวไมงาม   เลขประจําตัวประชาชน   3 1014 0114x xx x 
        คุณวุฒิ Ph.D. (Physics)  Oregon State University, USA.   พ.ศ. 2542 

วท.บ. (ฟสิกส)  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2534 
        ตาํแหนงทางวิชาการ      อาจารย 
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       ผลงานทางวิชาการ         (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
       ภาระงานสอนท่ีมีอยูแลว 

  308513  อุณหพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ   3(3-0-6) 
308601  การคํานวณเชิงวิทยาศาสตร    3(3-0-6) 

  308621  ทฤษฎีควอนตัม 2     3(3-0-6) 
  308622  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ     3(3-0-6) 

308691  สัมมนา 1      1(0-2-1) 
308692  สัมมนา 2      1(0-2-1) 

  308699  วิทยานิพนธ      12(0-24-12) 
      ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

  308711  กลศาสตรควอนตัมข้ันสูง     3(3-0-6) 
  308791  สัมมนา 1      1(1-0-2) 
  308792  สัมมนา 2      1(1-0-2) 

308881  หัวขอพิเศษทางฟสิกส     3(3-0-6) 
  308891  สัมมนา 3      1(1-0-2) 
  308892  สัมมนา 4      1(1-0-2) 
  308898  ดุษฎีนิพนธ      48(0-96-48) 
  308998  ดุษฎีนิพนธ      36(0-72-36) 
            (5)  นายบุญฤทธิ์   ครุนวการ   เลขประจําตัวประชาชน   3 1012 0154x xx x 
        คุณวุฒิ วท.ด. (ฟสิกส)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2547 
    วท.ม. (ฟสิกส)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2542 
    วท.บ. (ฟสิกส)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ. 2539 
        ตาํแหนงทางวิชาการ       ผูชวยศาสตราจารย 

       ผลงานทางวิชาการ         (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
       ภาระงานสอนท่ีมีอยู 

308601  การคํานวณเชิงวิทยาศาสตร    3(3-0-6) 
308691  สัมมนา 1      1(0-2-1) 
308692  สัมมนา 2      1(0-2-1) 
328699  วิทยานิพนธ      12(0-24-12) 

       ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
  308711  กลศาสตรควอนตัมข้ันสูง     3(3-0-6) 
  308791  สัมมนา 1      1(1-0-2) 
  308792  สัมมนา 2      1(1-0-2) 
  308891  สัมมนา 3      1(1-0-2) 
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  308892  สัมมนา 4      1(1-0-2) 
  308898  ดุษฎีนิพนธ      48(0-96-48) 
  308998  ดุษฎีนิพนธ      36(0-72-36) 

3.2.2  อาจารยประจํา 
        (1)  นางสาวกัญจนชญา   หงสเลิศคงสกุล เลขประจําตัวประชาชน   3 1024 0100x xx x 

    คุณวุฒิ วท.ด. (ฟสิกส)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2552 
วท.ม. (ฟสิกส)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2547 
วท.บ. (ฟสิกส)  มหาวิทยาลัยศิลปากร  พ.ศ. 2543 

   ตําแหนงทางวิชาการ        อาจารย 
   ผลงานทางวิชาการ          (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

        (2)  นายทรงวุฒิ   ฉิมจินดา  เลขประจําตัวประชาชน   3 1011 0040x xx x 
    คุณวุฒิ วท.ด. (ฟสิกส)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  พ.ศ. 2552 

วท.ม. (ฟสิกส)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2543 
วท.บ. (ฟสิกส)  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2538 

   ตําแหนงทางวิชาการ       อาจารย 
   ผลงานทางวิชาการ         (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

        (3)  นายธนัสถา   รัตนะ   เลขประจําตัวประชาชน   3 9101 0025x xx x 
   คุณวุฒิ ปร.ด. (ฟสิกส)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  พ.ศ. 2553 

วท.ม. (ฟสิกส)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  พ.ศ. 2547 
วท.บ. (ฟสิกส)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  พ.ศ. 2540 

     ตําแหนงทางวิชาการ        อาจารย 
     ผลงานทางวิชาการ          (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

         (4)  นายนิรันดร   วิทิตอนันต  เลขประจําตัวประชาชน   3 1009 0319x xx x 
   คุณวุฒิ ปร.ด. (ฟสิกส)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  พ.ศ. 2554 

วท.ม. (ฟสิกส)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  พ.ศ. 2543 
วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  พ.ศ. 2535 
กศ.บ. เกียรตินิยม (วิทยาศาสตร-ฟสิกส)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร  พ.ศ. 2532 

         ตําแหนงทางวิชาการ       ผูชวยศาสตราจารย 
  ผลงานทางวิชาการ         (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
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       (5)  นายณรงค   อ้ึงกิมบวน   เลขประจําตัวประชาชน   3 2405 0012x xx x 
  คุณวุฒิ ปร.ด. (เทคโนโลยีอุณหภาพ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

พ.ศ. 2552 
วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
พ.ศ. 2545 
วท.บ. (ฟสิกส)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน  พ.ศ. 2533 

     ตําแหนงทางวิชาการ        อาจารย 
            ผลงานทางวิชาการ          (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
       (6)  นายสรายุธ   เดชะปญญา  เลขประจําตัวประชาชน   3 1002 0258x xx x 

     คุณวุฒิ Dr.rer.nat. (Experimental Quantum Optics)   University of Vienna, 
     Austria  พ.ศ. 2550 

 วท.ม. (ฟสิกส)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  พ.ศ. 2545 
วท.บ. (ฟสิกส)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  พ.ศ. 2542 

    ตําแหนงทางวิชาการ        ผูชวยศาสตราจารย 
    ผลงานทางวิชาการ          (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
       (7)  นายอดิศร   บูรณวงศ   เลขประจําตัวประชาชน   3 2001 0045x xx x 

  คุณวุฒิ ปร.ด. (ฟสิกส)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  พ.ศ. 2553 
วท.ม. (ฟสิกส)  มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. 2550 
วท.บ. (ฟสิกส)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  พ.ศ. 2546 

    ตําแหนงทางวิชาการ       อาจารย 
    ผลงานทางวิชาการ         (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

       (8)  นายอรรถพล   เชยศุภเกตุ  เลขประจําตัวประชาชน   3 1101 0118x xx x 
  คุณวุฒิ ปร.ด. (ฟสิกส)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  พ.ศ. 2553 

วท.ม. (ฟสิกส)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  พ.ศ. 2547 
วท.บ. (ฟสิกส)  มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. 2543 

    ตําแหนงทางวิชาการ        อาจารย 
    ผลงานทางวิชาการ          (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

             3.2.3  อาจารยพิเศษ 
      ไมมี 

4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
 ไมมีวิชาการฝกงาน หรือสหกิจศึกษา 
     4.1  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
 

    4.2  ชวงเวลา 
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    4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
      5.1  คําอธิบายโดยยอ 
 วิชาดุษฎนีิพนธ 

ทําโครงงานวิจัยภายใตการแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 
      5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู 

เพ่ือใหผูเรียนรูวิธีการวิจัยทางดานฟสิกส  และสามารถนําไปประยุกตในการแกปญหาและสราง 
องคความรูใหมได 
        5.3  ชวงเวลา  
 วิชาดุษฎนีิพนธ 

ใหเริ่มดําเนินการหาหัวขอดุษฎนีิพนธและสอบเคาโครงของดุษฎีนิพนธภายในภาคเรียนปลาย 
ของปการศึกษาท่ี 1  และรายงานปากเปลาและ/หรือเผยแพรผลงานวิจัยในภาคเรียนปลายของปการศึกษาท่ี 3 

5.4  จํานวนหนวยกิต 
 แบบ 1.1 
 วิชาดุษฎีนิพนธ    จํานวน    48    หนวยกิต 

แบบ 2.1 
 วิชาดุษฎีนิพนธ    จํานวน    36    หนวยกิต 
     5.5  การเตรียมการ 
 

ชวงเวลา กิจกรรมการเตรียมการ 
แบบ 1.1 
วิชาดุษฎีนิพนธ 

 

ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษาท่ี 1 อธิบายแนวทางการทําดุษฎีนิพนธทางดานฟสิกส 
พรอมท้ังใหเตรียมคิดหัวขอโครงงาน 

ภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษาท่ี 1 เขียนเคาโครงของดุษฎีนิพนธ 
สอบการวัดความรู 

ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษาท่ี 2 สอบเคาโครงดุษฎีนิพนธ 
รายงานความกาวหนาในการทําดุษฎีนิพนธ 

ภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษาท่ี 2 รายงานความกาวหนาในการทําดุษฎีนิพนธ  และ/หรือ 
เผยแพรผลงานวิจัย 

ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษาท่ี 3 รายงานความกาวหนาในการทําดุษฎีนิพนธ  และ/หรือ 
เผยแพรผลงานวิจัย 

ภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษาท่ี 3 สอบดุษฎีนิพนธ  และ/หรือเผยแพรผลงานวิจัย 
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ชวงเวลา กิจกรรมการเตรียมการ 
แบบ 2.1 
วิชาดุษฎีนิพนธ 

 

ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษาท่ี 1 อธิบายแนวทางการทําดุษฎีนิพนธทางดานฟสิกส 
พรอมท้ังใหเตรียมคิดหัวขอโครงงาน 

ภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษาท่ี 1 เขียนเคาโครงของดุษฎีนิพนธ 
สอบการวัดความรู 

ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษาท่ี 2 สอบเคาโครงดุษฎีนิพนธ 
รายงานความกาวหนาในการทําดุษฎีนิพนธ 

ภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษาท่ี 2 รายงานความกาวหนาในการทําดุษฎีนิพนธ  และ/หรือ 
เผยแพรผลงานวิจัย 

ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษาท่ี 3 รายงานความกาวหนาในการทําดุษฎีนิพนธ  และ/หรือ 
เผยแพรผลงานวิจัย 

ภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษาท่ี 3 สอบดุษฎีนิพนธ  และ/หรือเผยแพรผลงานวิจัย 
 

 5.6  กระบวนการประเมินผล 
วิชาท่ัวไป 

การประเมินผลแบงเปน  8  ระดับ  คือ  A,  B+,  B,  C+,  C,  D+,  D  และ  F  ซ่ึงคิดเปนคา 
ระดับข้ัน  4.0,  3.5,  3.0,  2.5,  2.0,  1.5,  1.0  และ  0   ซ่ึงหมายถึง  ดีเยี่ยม  ดีมาก  ดี  คอนขางดี  พอใช   
ออน  ออนมาก  และ ตก  ตามลําดับ 

วิชาระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางฟสิกสและวิชาสัมมนา 
การประเมินผลแบงเปน  2  ระดับ  คือ  S  และ  U  ซ่ึงหมายถึง  ผานตามเกณฑ (Satisfactory) 

และไมผานตามเกณฑ (Unsatisfactory)  ตามลําดับ 
วิชาดุษฎนีิพนธ 

การประเมินผลแบงเปน  3  ระดับ  คือ  S,  I  และ  U  ซ่ึงหมายถึง  ผานตามเกณฑ 
(Satisfactory)  การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)  และไมผานตามเกณฑ (Unsatisfactory)  ตามลําดับ 

ท้ังนี้ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 
ตามเอกสารแนบหมายเลข 6 
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หมวดท่ี 4.   ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 
-  ดานทักษะดานวิจัย และการเรียนรู 
   ดวยตนเอง 

-  มีกิจกรรมนําเสนอ และอภิปรายผลงานวิจัยท่ีตัวอยางท่ีดี 
   มีระเบียบวิธีวิจัยท่ีถูกตอง เนนการเรียนแบบแสวงหาความรู 
   ดวยตนเอง 
-  มีการทําดุษฎีนิพนธ เพ่ือเปนการฝกเทคนิคและ 
   กระบวนการวิจัยท่ีนําไปใชจริง 

-  ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ -  มีกิจกรรมกลุมในชั้นเรียน ในการสัมมนา  ท่ีสงเสริมใหนิสิต 
   มีภาวะผูนําทางความคิดกลาแสดงออก และมีความรับผิดชอบ 
   ตอผลงานท่ีนําเสนอ 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
2.1  คุณธรรม  จริยธรรม 

2.1.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม 
1.  สามารถวินิจฉัยและจัดการปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมอยางถูกตอง เหมาะสม และยุติธรรม 

โดยคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม  ดวยหลักฐานและหลักการท่ีมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร 
  2.  เปนผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติ  ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม และ 
จรรยาบรรณทางวิชาการ และจรรยาบรรณทางวิทยาศาสตรในสังคม 
  3.  สามารถชี้ใหเห็นปญหาปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพและเสนอแนะแนวทางแก 
ปญหา 

2.1.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
หลักสูตรกําหนดใหมีการสอดแทรก  นําประเด็นปญหาของสังคมมาอภิปรายในวิชาท่ีเก่ียวของ 

การแนะนําการปฏิบัติท่ีถูกตองตามหลักคุณธรรม และจรรยาบรรณ  เชน  การอางอิงผลงานวิชาการใหถูกตอง 
และครบถวน และนําเสนอขอมูลผลงานวิจัยใหถูกตองตรงไปตรงมา ในระหวางการสอนหรืองานท่ีกําหนดให 
ทํา  ตลอดจนระหวางการเรียนวิชาสัมมนาและวิชาดุษฎีนิพนธ  และยกประเด็นตัวอยางปญหาของสังคมท่ีวงการ 
วิทยาศาสตรควรมีสวนเขาแกไข 

2.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
1.  มีการประเมินการใชหลักคุณธรรม  จริยธรรม  ในการแกไขปญหาท่ีนําเสนอ 
2.  มีการประเมินในวิชาสัมมนาและวิชาอ่ืน ๆ ในเรื่องการอางอิงท่ีถูกตอง และขอมูลท่ีถูกตอง 
3.  ตรวจสอบการทําดุษฎีนิพนธของนิสิตอยางใกลชิด และควบคุมใหเปนไปตามหลักคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณในการทําวิจัย 
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2.2  ความรู 
2.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 

1.  มีความเขาใจอยางลึกซ้ึงและกวางขวางในหลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร 
2.  มีความสามารถในการวิจัย และการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 
3.  ติดตามความเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาทางวิชาการท่ีมีผลกระทบตอวิชาชีพและ 

สังคมในระดับชาติและนานาชาติ 
2.2.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

เนนการสอนท่ีผูเรียนสามารถแสวงหาความรูเพ่ิมเติมจากงานท่ีมอบหมาย  เชิญวิทยากรพิเศษ 
มาใหความรู  รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติมในวิชาตาง ๆ และวิชาสัมมนา จัดการเรียนแบบอภิปรายกลุมถึง 
หลักการและทฤษฎีตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีถองแท 

2.2.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์จากการเรียนและปฏิบัติของนิสิตในวิธีตาง ๆ ดังนี้ 
1.  สอบกลางภาคและปลายภาค 
2.  รายงานการศึกษา 
3.  การนําเสนองานหนาชั้นเรียน 
4.  การอภิปรายกลุมและสัมมนา 
5.  สอบการวัดความรู 
6.  การนําเสนอเคาโครงดุษฎีนิพนธ 

     2.3  ทักษะทางปญญา  
2.3.1  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1.  สามารถใชความรูความเขาใจอยางลึกซ้ึงในการวิเคราะหประเด็นปญหาและพัฒนาแนวทาง 
แกไขปญหาอยางสรางสรรค 
  2.  สามารถบูรณการแนวความคิดจากภายในและภายนอกสาขาวิชาในการประยุกตผลงานวิจัย 
เพ่ือสรางสรรคองคความรูใหม 

3.  สามารถออกแบบและดําเนินการวิจัยท่ีซับซอนเก่ียวกับการพัฒนาองคความรูใหม 
2.3.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

เนนการสอนท่ีมีการนําเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยใหมอยางกวางขวาง   ใหนิสิตจัดทําหัวเรื่อง 
เคาโครงดุษฎีนิพนธ  และดุษฎีนิพนธดวยตนเองโดยคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษา 

2.3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
1.  การสอบวัดความสามารถในการคิดแกไขปญหาตามลําดับข้ันตอนในหลักการการวิจัยทาง 

วิทยาศาสตร  
2.  การประเมินจากการอภิปรายหนาชั้นเรียน  หรือรายงานจากกรณีศึกษา 
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3.  สอบการวัดความรู 
4.  การสอบเคาโครงดุษฎีนิพนธ และสอบปากเปลาดุษฎีนิพนธ 

     2.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

1.  มีความสามารถสูงในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการอยางสรางสรรค 
2.  สามารถรับผิดชอบการดําเนินงาน  การประเมิน และปรับปรุงตนเองและองคกรใหมี 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได 
3.  มีความรับผิดชอบสูงในการปฏิบัติงานท้ังตอตนเองและองคกร  ตลอดจนเปนผูนําทาง 

วิชาการ 
2.4.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความ 

รับผิดชอบ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน และผูเรียนกับผูเรียน 

ฝกรวมกันคิดในการแกปญหา และแบงความรับผิดชอบในการทํางานรวมกัน  รวมท้ังฝกเปนผูนําในการอภิปราย 
ในแตละหัวขอ  และมีระเบียบปฏิบัติในการใชเครื่องมือรวมกัน 

2.4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีทํารวมกัน  รวมท้ังการ 

ปฏิบัติตามระเบียบการใชเครื่องมืออยางถูกตอง 
     2.5  ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.  สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติ  เพ่ือการวิเคราะหขอมูลและสรุปไดอยาง 

ถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
2.  สามารถเผยแพรผลงานทางวิชาการสูสาธารณชน  โดยใชภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อยางเหมาะสม 
2.5.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการ 

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใหมีการนําเสนอผลงานวิจัยในวิชาตาง ๆ และสัมมนาท่ีมีการวิเคราะหเชิงตัวเลข  และสงเสริม 

ใหนิสิตนําเสนอผลงานวิจัยตอสาธารณชน ท่ีประชุมวิชาการ และวารสารวิชาการ 
2.5.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.  ประเมินจากงานท่ีนําเสนอท่ีมีการใชคณิตศาสตรและสถิติในการวิเคราะหขอมูล 
2.  ประเมินจากกิจกรรมตาง ๆ ท่ีมีการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 เอกสารแนบหมายเลข 3 
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หมวดท่ี 5.   หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 
 
1.  กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน 

เกณฑการใหระดับคะแนนมีท้ังระบบการใหคะแนนแบบแสดงคาระดับข้ันและแบบไมแสดงคาระดับข้ัน 
ระบบการใหคะแนนแบบแสดงคาระดับข้ัน  แบงเปน 8 ระดับ คือ  A,  B+,  B,  C+,  C,  D+,  D  และ  F  ซ่ึงคิด 
เปนคาระดับข้ัน  4.0,  3.5,  3.0,  2.5,  2.0,  1.5,  1.0  และ  0  ตามลําดับ 

ระบบการใหคะแนนแบบไมแสดงคาระดับข้ัน  แสดงดวยสัญลักษณและความหมายตอไปนี้  S ผานตาม 
เกณฑ (Satisfactory)   I  การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)   U ไมผานตามเกณฑ (Unsatisfactory), 
W งดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawn)   au ลงทะเบียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 

สวนระบบการใหคะแนนวิชาระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางฟสิกส  วิชาสัมมนา และวิชาดุษฎีนิพนธ 
ใหแสดงดวยสัญลักษณและความหมายตอไปนี้   S ผานตามเกณฑ (Satisfactory)    I  การประเมินผลยังไมสมบูรณ 
(Incomplete)    U  ไมผานตามเกณฑ (Unsatisfactory) 

ท้ังนี้  ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552  ดัง 
เอกสารแนบหมายเลข 6 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 2.1  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินขอสอบหรือวิธีการประเมินของแตละรายวิชาวาสอดคลอง 
กับความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูหรือไม 
 2.2  การประเมินผลของแตละรายวิชาตองผานท่ีประชุมของภาควิชาหรือคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
ท่ีไดรับแตงตั้งกอนประกาศผลระดับข้ันใหนิสิตทราบ 
 2.3  การประเมินสอบการวัดความรู 

2.4  การประเมินผลดุษฎีนิพนธ ประเมินโดยคณะกรรมการสอบท่ีไดรับการแตงตั้งตามขอบังคับ 
มหาวิทยาลัย 
 2.5  ตรวจสอบจากรายงานรายวิชา 
3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เกณฑการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2552  ดูในเอกสารแนบหมายเลข 5  โดยมีหลักเกณฑการใหปริญญา  ดังนี้ 
 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สําหรับนิสิตเรียนหลักสูตร แบบ 1.1 

นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ตองผานเกณฑ  ดังนี้ 
     1.  ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร 
     2.  สอบผานความรูภาษาตางประเทศตามประกาศมหาวิทยาลัย 

       3.  สอบผานการวัดความรูแบบขอเขียนและปากเปลาตามเกณฑของมหาวิทยาลัย 
       4.  สอบผานเคาโครงดุษฎีนิพนธ  และสอบผานดุษฎีนิพนธ 
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       5.  ผลงานดุษฎีนิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยตองดําเนินการใหผลงานหรือ 
สวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ  ไดรับการยอมรับใหตีพิมพเผยแพรในลักษณะบทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ตามเง่ือนไขตอไปนี้ 
            5.1  ในวารสารระดับนานาชาติและมีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer  

      Review) จํานวนไมนอยกวา  2  เรื่อง   หรือ 
          5.2  ในวารสารระดับนานาชาติและมีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) 

     จํานวนไมนอยกวา  1  เรื่อง  และ 
     5.2.1  ในวารสารระดับชาติและมีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) 

   จํานวนไมนอยกวา  2  เรื่อง   หรือ 
     5.2.2  ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีรายงานการประชุม 
              (Proceedings) ฉบับเต็ม (Full paper)  จํานวนไมนอยกวา  2  เรื่อง   หรือ 
     5.2.3  ในวารสารระดับชาติและมีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) 

   จํานวนไมนอยกวา  1  เรื่อง  และในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติท่ีมี 
   รายงานการประชุม (Proceedings) ฉบับเต็ม (Full paper) จํานวน 
   ไมนอยกวา  1  เรื่อง 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สําหรับนิสิตเรียนหลักสูตร แบบ 2.1 
นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ตองผานเกณฑ  ดังนี้ 
     1.  นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตตองสอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร 

และไดคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00 
     2.  ตองสอบผานความรูภาษาตางประเทศตามประกาศมหาวิทยาลัย 

       3.  สอบผานการวัดความรูแบบขอเขียนและปากเปลาตามเกณฑของมหาวิทยาลัย 
       4.  สอบผานเคาโครงดุษฎีนิพนธ  และสอบผานดุษฎีนิพนธ 

     5.  ผลงานดุษฎีนิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยตองดําเนินการใหผลงานหรือ 
สวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพวิชาการท่ีมีมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัย 
กําหนดและมีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ 
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หมวดท่ี 6.   การพัฒนาคณาจารย 
 
1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม และอาจารยพิเศษ 
 1.1  มีการปฐมนิเทศอาจารยใหมใหรูจักมหาวิทยาลัยและคณะ  และใหเขาใจวัตถุประสงคและเปาหมาย 
ของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  โดยจัดใหมีอาจารยพ่ีเลี้ยงเพ่ือใหคําแนะนําตาง ๆ แก 
อาจารยใหม 
 1.2  ใหความรูแกอาจารยใหมในดานการบริหารวิชาการของคณะ  การประกันคุณภาพการศึกษา 
กฎระเบียบการศึกษาตาง ๆ 
 1.3  มีการแนะนําอาจารยพิเศษใหเขาใจเก่ียวกับวัตถุประสงคของหลักสูตรตลอดจนรายวิชาท่ีจะ 
สอน  พรอมท้ังมอบเอกสารท่ีเก่ียวของใหกับอาจารยพิเศษ 
2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
 การดําเนินการเพ่ือชวยใหคณาจารยไดพัฒนาเชิงวิชาชีพ  ดังนี้ 
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
        (1)  มหาวิทยาลัย/คณะ มีหลักสูตรอบรมสําหรับอาจารยใหม  เก่ียวกับการสอนท่ัวไป และการวัด 
และประเมินผล  
        (2)  อาจารยอยางนอยรอยละ  25  ของจํานวนอาจารยท้ังหมดตองผานการอบรมหลักสูตรเก่ียวกับ 
การสอนแบบตาง ๆ   การสรางแบบทดสอบตาง ๆ  ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรูท่ีอิงพัฒนาการของผูเรียน 
การใชคอมพิวเตอรในการจัดการเรียนการสอนและการใชและผลิตสื่อการสอน 
        (3)  สนับสนุนใหมีการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 
        (1)  สนับสนุนใหอาจารยเขารวมการอบรมหรือประชุมสัมมนาวิชาการ 
        (2)  สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยท้ังการวิจัยในสาขาวิชาชีพและการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

       (3)  สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการเพ่ือใหมีตําแหนงทางวิชาการสูงข้ึน 
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หมวดท่ี 7.   การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1.  การบริหารหลักสูตร 
 หัวหนาภาควิชา  และอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน  5  คน  เปนผูรับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร 
โดยวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะ  ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการ 
ปรับปรุงและพัฒนาหลกัสูตรอยางตอเนื่องทุกป  ท้ังนี้โดยมีคณบดีเปนผูกํากับดูแลและคอยใหคําแนะนํา 
ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัต ิ
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1  การบริหารงบประมาณ 
  รายไดของหลักสูตรไดจากเงินอุดหนุนของรัฐ  เงินรายไดของมหาวิทยาลัยซ่ึงไดจากคาธรรมเนียม 
การศึกษาของนิสิต  การบริการวิชาการ และอ่ืน ๆ  โดยนํามาจัดสรรตามความจําเปน  เพ่ือใหหลักสูตรสามารถ 
ดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 
  หลักสูตร/คณะมีความพรอมท้ังดานอาคารสถานท่ีและครุภัณฑอยางเพียงพอ  รวมท้ังมี 
ความพรอมดานหนังสือ  ตํารา  และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลางท่ีมีหนังสือดาน 
บริหารจัดการ และฐานขอมูลท่ีจะใหสืบคน 
 2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
  ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซ้ือหนังสือ และตําราท่ีเก่ียวของ เพ่ือบริการให 
อาจารยและนิสิตไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน โดยอาจารยสามารถเสนอรายชื่อหนังสือตลอด 
จนสื่ออ่ืน ๆ ท่ีจําเปนท่ีจะใชในการเรียนการสอนตามหลักสูตร นอกจากนี้อาจารยพิเศษท่ีเชิญมาสอนบาง 
รายวิชาและบางหัวขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ เพ่ือใหหอสมุดกลางจัดซ้ือหนังสือดวย 
  ในสวนของอุปกรณ ครุภัณฑ และสิ่งกอสรางตาง ๆ  คณะมีการประชุมวางแผนการจัดซ้ือ 
ครุภัณฑ  และจัดสรางสิ่งกอสรางตาง ๆ เพ่ือตอบสนองความตองการของแตละหลักสูตรอยางเหมาะสม 

2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  มีการประเมินความเพียงพอของอุปกรณ  ครุภัณฑ  หนังสือและเอกสารประกอบการเรียน 
โดยใหนิสิตและอาจารยผูสอนเปนผูตอบแบบสอบถาม 
3.  การบริหารคณาจารย 
 3.1  การรับอาจารยใหม 
  การรับสมัครอาจารยใหมเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  โดยภาควิชาเปนผูกําหนด 
คุณวุฒิและคุณสมบัติท่ีตองการ 
 3.2  การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอนจะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียน 
การสอน  ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไวสําหรับ 
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การปรับปรุงหลักสูตร   ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร  เพ่ือใหบัณฑิต 
มีผลการเรียนรูอยางนอยตามท่ีมาตรฐานคุณวุฒิของสาขา 
 3.3  การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
  มีนโยบายในการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมารวมสอนในหลักสูตร 
4.  การบริหารบุคลากรสายสนับสนุน 
 4.1  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสายสนับสนุนใหตรงกับภาระหนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบ  และ 
ผานการคัดเลือกอยางเหมาะสม 
 4.2  การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน 
  -  สนับสนุนใหบุคลากรไดเขารับการฝกอบรมท่ีเก่ียวของกับงานในหนาท่ี 
  -  สนับสนุนใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานกับบุคลากรในหนวยงานอ่ืน 
  -  สนับสนุนใหบุคลากรไดรวมงานกับอาจารย ท้ังดานการเรียนการสอน  การบริการวิชาการ 
และการวิจัย 
5.  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต 
 5.1  การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอ่ืน ๆ แกนิสิต 
  คณะมีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสิตในปการศึกษาแรก  โดยนิสิตท่ีมี 
ปญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการได  โดยอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการทุกคน 
ตองกําหนดชั่วโมงวาง (Office Hours)  เพ่ือใหนิสิตเขาปรึกษาได 
  หลังจากท่ีคณะไดอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธแลว  ประธานกรรมการ 
ควบคุมวิทยานิพนธ (อาจารยท่ีปรึกษาหลัก) จะทําหนาท่ีใหคําปรึกษาวิชาการแกนิสิตแทน 
 5.2  การอุทธรณของนิสิต 
  เปนไปตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 
6.  ความตองการของตลาดแรงงาน  สังคม  และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 จัดใหมีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตกอนการปรับปรุง
หลักสูตร  เพ่ือใชเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
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7.  ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบงช้ีผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตร 
และการเรียนการสอน และเกณฑการประเมินประจําป 

 

ตัวบงชี้และเปาหมาย 
ปการศึกษา 

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 

1.  อาจารยประจาํหลักสูตรอยางนอยรอยละ  80  มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
    ติดตาม  และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

× × × × 

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2  ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 
     แหงชาติ 

× × × × 

3.  รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนามตามแบบ 
     มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ 
     ทุกรายวิชา 

× × × × 

4.  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ 
     ประสบการณภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน  30  วัน  หลังสิ้นสดุ 
     ภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

× × × × 

5.  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน  60  วัน 
     หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

× × × × 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 
    และ มคอ.4 อยางนอยรอยละ  25  ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

× × × × 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน  กลยุทธการสอน หรือการประเมิน 
     ผลการเรยีนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

 × × × 

8.  อาจารยใหม (ถาม)ี ทุกคน  ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรยีน 
     การสอน 

× × × × 

9.  อาจารยประจาํทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละ 
     หน่ึงครั้ง 

× × × × 

10.  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ 
      และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ  50  ตอป 

× × × × 

11.  ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมตีอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ย 
      ไมนอยกวา  3.51  จากคะแนนเต็ม  5.0 

  × × 

12.  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมตีอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไมนอยกวา  3.51  จาก 
      คะแนนเต็ม  5.0 

   × 

รวมตัวบงช้ี (ขอ) ในแตละป 9 10 11 12 
ตัวบงช้ีบังคับ (ขอท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบงช้ีตองผานรวม (ขอ) 8 8 8 9 
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หมวดท่ี 8   กระบวนการการประเมิน และการปรับปรุงหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  กระบวนการประเมิน  และการปรับปรุงแผนกลยุทธการสอน 
  -  ประเมินจากผลการเรียนรูของนิสิต  จากพฤติกรรมการแสดงออก  การอภิปรายโตตอบ 
การตอบคําถาม  การทํากิจกรรมในชั้นเรียน  และผลการสอบ 

-  มีการประชุมรวมกันของอาจารยในภาควิชา  เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และใหขอเสนอ 
แนะเก่ียวกับกระบวนการประเมิน  และกลยุทธการสอน 

1.2  กระบวนการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
  -  มีการประเมินการสอนของอาจารยผูสอนทุกปลายภาคการศึกษาโดยสํานักทะเบียนและ
ประเมินผล 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1  ประเมินจากนิสิตและศิษยเกา 
  -  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  โดยนิสิตกอนจบการศึกษา ในรูปของแบบสอบถาม 
  -  สําหรับศิษยเกาจะประเมินโดยใชแบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษยเกาตามโอกาส 
ท่ีเหมาะสม 
 2.2  ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 
  -  ดําเนินการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความเห็นหรือจากขอมูลในรายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตร  หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 

2.3  ประเมินจากนายจางหรือสถานประกอบการ และ/หรือผูเกี่ยวของอ่ืน ๆ 
  -  ดําเนินการโดยสงแบบสอบถามไปยังผูใชบัณฑิต 
  -  มีการประชุมทบทวนหลักสูตร โดยเชิญ ผูทรงคุณวุฒิ  ผูใชงานนิสิต  บัณฑิตใหม 
3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 -  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานในขอ 7 หมวด 7 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 -  อาจารยประจําวิชาทบทวนผลการการประเมินประสิทธิผลของการสอนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
ในระหวางภาค โดยปรับปรุงทันทีจากขอมูลท่ีไดรับ 
 -  มีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก  4  ป  ท้ังนี้เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลอง 
กับความตองการของผูใชบัณฑิต  โดยพิจารณาจากสรุปผลการดําเนินงานของหลักสูตร  รวมท้ังความเห็น 
ของผูทรงคุณวุฒิ 
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เอกสารแนบ 
 

หมายเลข 1 คําอธิบายรายวิชา 
หมายเลข 2 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
หมายเลข 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
หมายเลข 4 คําสั่งแตงต้ังกรรมการพจิารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับอุดมศึกษา 
หมายเลข 5 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาฟสิกส หลักสตูรใหม พ.ศ. 2555” 
หมายเลข 6 ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 
หมายเลข 7 ระเบียบมหาวทิยาลยับูรพา วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดับ 
  บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 
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เอกสารแนบหมายเลข 1 
คําอธิบายรายวิชา 

 

แบบ 1.1 
หมวดวิชาบังคับ 
วิชาบังคับ  (ไมนับหนวยกิต) 
308781  ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางฟสิกส       1(1-0-2) 
   Advanced Research Methodology in Physics 

  งานวิจัยข้ันสูงทางฟสิกสและการจัดทําโครงรางการวิจัย   การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ 

คอมพิวเตอรประมวลผลและการสืบคนขอมูล   การวิเคราะหผลการเรียบเรียงและเขียนบทความทางวิชาการ 

และการนําเสนอการอภิปรายผลการวิจัย   การจัดทํารายงานเพ่ือการนําเสนอในการประชุมและการตีพิมพใน 

วารสารวิชาการ 
  Advanced research in physics and preparation of research proposal,  application of 

information technology and computer data processing and retrievals, data analysis, article 
writing and presentation, group discussion.  Paper preparation for presentation publication 
 

308791  สัมมนา 1         1(1-0-2) 
   Seminar I 
   วารสารปริทัศน  และหัวขอทางฟสิกสท่ีมีความสัมพันธกับงานดุษฎีนิพนธ 
   Literature review and graduate study on physics topics in relation to their research 
interest 
 

308792  สัมมนา 2         1(1-0-2) 
   Seminar II 
   บุรพวิชา  :  308791 
   งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหัวของานดุษฎีนิพนธ  เนื้อหาท่ีนําเสนอตองมีผลงานวิจัยท่ีผานการสรุป 
ผลเชิงวิเคราะหอยางมีข้ันตอนท่ีชัดเจน 
   Prerequisite  :  308791 
   Graduate study relevant to their thesis research topics. Presented materials must 
include results from their research, which have been analyzed and summarized in a clear 
and well-organized way 



 

 

34  

308891  สัมมนา 3         1(1-0-2) 
   Seminar III 
   บุรพวิชา  :  308792 
   งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหัวของานดุษฎีนิพนธ  ผลงานวิจัยตอจากวิชา 308792 สัมมนา 2 ท่ีผานการ 
สรุปผลเชิงวิเคราะหอยางมีข้ันตอนท่ีชัดเจน 
   Prerequisite  :  308792 
   Graduate study relevant to their thesis research topics. Results from their research 
following from 308792 seminar ii, which have been analyzed and summarized in a clear and 
well-organized way 
 
308892  สัมมนา 4         1(1-0-2) 
   Seminar IV 
   บุรพวิชา  :  308891 
   งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหัวของานดุษฎีนิพนธ  ผลงานวิจัยตอจากวิชา 308891 สัมมนา 3 ท่ีผานการ 
สรุปผลเชิงวิเคราะหอยางมีข้ันตอนท่ีชัดเจน 
   Prerequisite  :  308893 
   Graduate study relevant to their thesis research topics. Results from their research 
following from 308891 seminar iii, which have been analyzed and summarized in a clear and 
well-organized way 
 
หมวดดุษฎีนิพนธ 
308898  ดุษฎีนิพนธ         48(0-96-48) 
   Doctoral Dissertation 
   แนวทางการทําดุษฎีนิพนธ  เสนอเคาโครงดุษฎีนิพนธภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา 
รายงานความกาวหนาในการทําดุษฎีนิพนธเปนระยะ ๆ  เผยแพรผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ หรือ 
ในวารสารระดับชาติ หรือในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  และสอบปากเปลาดุษฎีนิพนธ 
   Dissertation guigelines.  Dissertation proposal under supervision of an advisor. 
Periodical progess reports.  Present research outcome as publication in international or nation 
journals, or in international conferences and dissertation defense 
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แบบ 2.1 
หมวดวิชาบังคับ 
วิชาบังคับ  (ไมนับหนวยกิต) 
308781  ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางฟสิกส       1(1-0-2) 
   Advanced Research Methodology in Physics 

  งานวิจัยข้ันสูงทางฟสิกสและการจัดทําโครงรางการวิจัย   การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ 

คอมพิวเตอรประมวลผลและการสืบคนขอมูล   การวิเคราะหผลการเรียบเรียงและเขียนบทความทางวิชาการ 

และการนําเสนอการอภิปรายผลการวิจัย   การจัดทํารายงานเพ่ือการนําเสนอในการประชุมและการตีพิมพใน 

วารสารวิชาการ 
  Advanced research in physics and preparation of research proposal,  application of 

information technology and computer data processing and retrievals, data analysis, article 
writing and presentation, group discussion.  Paper preparation for presentation publication 
 
308791  สัมมนา 1         1(1-0-2) 
   Seminar I 
   วารสารปริทัศน  และหัวขอทางฟสิกสท่ีมีความสัมพันธกับงานดุษฎีนิพนธ 
   Literature review and graduate study on physics topics in relation to their research 
interest 
 

308792  สัมมนา 2         1(1-0-2) 
   Seminar II 
   บุรพวิชา  :  308791 
   งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหัวของานดุษฎีนิพนธ  เนื้อหาท่ีนําเสนอตองมีผลงานวิจัยท่ีผานการสรุป 
ผลเชิงวิเคราะหอยางมีข้ันตอนท่ีชัดเจน 
   Prerequisite  :  308791 
   Graduate study relevant to their thesis research topics. Presented materials must 
include results from their research, which have been analyzed and summarized in a clear 
and well-organized way 
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308891  สัมมนา 3         1(1-0-2) 
   Seminar III 
   บุรพวิชา  :  308792 
   งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหัวของานดุษฎีนิพนธ  ผลงานวิจัยตอจากวิชา 308792 สัมมนา 2 ท่ีผานการ 
สรุปผลเชิงวิเคราะหอยางมีข้ันตอนท่ีชัดเจน 
   Prerequisite  :  308792 
   Graduate study relevant to their thesis research topics. Results from their research 
following from 308792 seminar ii, which have been analyzed and summarized in a clear and 
well-organized way 
 
308892  สัมมนา 4         1(1-0-2) 
   Seminar IV 
   บุรพวิชา  :  308891 
   งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหัวของานดุษฎีนิพนธ  ผลงานวิจัยตอจากวิชา 308891 สัมมนา 3 ท่ีผานการ 
สรุปผลเชิงวิเคราะหอยางมีข้ันตอนท่ีชัดเจน 
   Prerequisite  :  308893 
   Graduate study relevant to their thesis research topics. Results from their research 
following from 308891 seminar iii, which have been analyzed and summarized in a clear and 
well-organized way 
 
วิชาบังคับ 
308711  กลศาสตรควอนตัมข้ันสูง       3(3-0-6) 
   Advanced Quantum Mechanics 
   สปนและโมเมนตัมเชิงมุมของสปน   การประยุกตทฤษฎีควอนตัม  ฟสิกสของอะตอม 
ฟสิกสของนิวเคลียส  ฟสิกสของโมเลกุล และฟสิกสสถานะของแข็ง   อนุภาคท่ีเหมือนกันทุกประการ 
สมการคลื่นสัมพัทธภาพ และบทนําสูกลศาสตรควอนตัมแบบสัมพันธภาพ 
   Spin and spin angular momentum.  Applications to atomic, nuclear, molecular and 
solid state physics.  Identical particles.  Relativistic wave equations and introduction to 
relativistic quantum mechanics 
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308712  ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟาข้ันสูง       3(3-0-6) 
   Advanced Electromagnetic Theory 

   คลื่นแมเหล็กไฟฟาและการเคลื่อนท่ีของคลื่น   พลังงานและโมเมนตัมในสนาม   ทฤษฎีการแผรังสี 
การกระเจิงและการเลี้ยวเบน   ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ   จลนศาสตรและพลศาสตรของอนุภาคท่ีเคลื่อนท่ี 
ดวยความเร็วสูง 
   Electromagnetic waves and wave propagation.  Energy and momentum in the field. 
Radiation theory.  Scattering and diffraction.  Special theory of relativity.  Kinematics and 
dynamics of relativistic particles 
 
308831  ฟสิกสสถานะของแข็งข้ันสูง       3(3-0-6) 

   Advanced Solid State Physics 
   สมบัติทางไดอิเล็กตริก   สมบัติทางแมเหล็ก   สมบัติทางแสง   ความไมสมบูรณของผลึก 
ผลของอุณหภูมิต่ํา และสภาพนํายิ่งยวด 
   Dielectric properties.  Magnetic properties.  Optical properties.  Crystal imperfections. 
Low temperature effects and superconductivity 
 
หมวดวิชาเลือก 
308814  ออปโตอิเล็กทรอนิกส        3(3-0-6) 
   Optoelectronics 
   ธรรมชาติของแสง  ทฤษฎีการแผของแสงในตัวกลาง  การมอดูเลตแสงโดยปรากฏการณอิเล็กโทร- 
ออปติก  ปรากฏการณอะคูสโต-ออปติก และปรากฏการณฟาราเดย  อุปกรณแสดงผลซ่ึงทํางานดวยวิธีการ 
เปลงแสง  โฟโตลูมิเนสเซนซ  แคโทดลูมิเนสเซนซ  อุปกรณแสดงผลแบบพลาสมาและแบบผลึกเหลว 
หลักการของอุปกรณตรวจวัดเชิงแสง  โครงสรางและลักษณะเฉพาะของเสนใยนําแสง  การประยุกตเสนใยนําแสง 
การมอดูเลตสัญญาณแสงแบบอนาล็อกและแบบดิจิตัล 
   The nature of light.  Theory of light propagation in media.  Light modulation by 
electro-optic effect,  acousto-optic effect and Faraday effect.  Display devices operating by 
luminescence, photoluminescence,  cathodoluminescence.  Plasma display and liquid crystal 
display.  Principle of photo detectors.  Structure and characteristic of fiber optics.  Applications 
of fiber optics. Analog modulation and digital modulation of light signals 
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308871  วัสดุนาโนข้ันสูง        3(3-0-6) 
       Advanced Nanomaterials 

            วัสดุนาโนข้ันสูง   วสัดุนาโนท่ีเปนโลหะ  อโลหะ  สารก่ึงตัวนํา   วัสดุนาโนอัลลอยของเหล็ก 
และไมใชเหล็ก   วัสดุนาโนเซรามิกส   ฟลมบางของวัสดุนาโน   วสัดุนาโนแบบผสม   สมบัติทางกายภาพ 
ของวัสดุนาโนชนิดตาง ๆ 
             Advanced nanomaterials.  Nano-metal.  Nano non-metal.  Semiconductors.  Ferrous 
alloys nanomaterials and nonferrous alloys nanomaterials..  Ceramics nanomaterials. 
Nanomaterials thin films. Composite nanomaterials.  Physical properties of various nanomaterials 
 
308872  กระบวนการวัสดุนาโนข้ันสูง  3(3-0-6) 
   Advanced Nanomaterials Processing 
   เทคนิคกระบวนการผลิตวัสดุนาโนข้ันสูง   นิยามและสมบัติของวัสดุนาโน   เทคนิคการเตรียม 
โครงสรางนาโนดวยวิธีตาง ๆ  การเคลือบดวยลําโมเลกุล  การเคลือบดวยพัลสเลเซอร  การเคลือบดวย 
ไอระเหยของสารเคมี   การปลูกโดยเฟสของเหลว   อิเล็กโทรสปนนิง   การจัดตัวเองของโครงสรางนาโน 
เทคนิคการหาลักษณะเฉพาะของสาร   การเตรียมเซ็นเซอร และการประยุกตเซ็นเซอรทางดานชีวภาพและ 
อ่ืน ๆ 
   Processing techniques of advanced nanomaterials.  Definition and properties of 
nanomaterials. Nanostructure fabrication using various techniques,  molecular beam 
epitaxy, pulse laser deposition, chemical vapor deposition,  liquid phase epitaxy, and 
electrospinning. Self-ordering of nanostructures. Material characterization techniques. 
Fabrication of sensors and applications as biosensors and other applications 
 
308873  การหาลักษณะเฉพาะข้ันสูงของวัสดุนาโน     3(3-0-6) 
   Advanced Characterization of Nanomaterials 
   เทคนิคการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุนาโน   กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนกําลังสูงแบบสองกราด 
กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนกําลังสูงแบบสองผาน   กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบทัลเนลลิงสองกราด 
กลองจุลทรรศนแรงอะตอม   กลองจุลทรรศนแรงแมเหล็ก   เอกซเรยโฟโตอิเล็กตรอนสเปคโทรสโกป 
การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ   อิเล็กตรอนสปนเรโซแนนซสเปคโทรสโกป   มอสบาวสเปคโทรสโกป 
รามานสเปคโทรสโกป   นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ 
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   Advanced characterization techniques of nanomaterials.  High resolution scanning 
electron microscope (SEM).  High resolution transmission electron microscope (TEM). 
Scanning tunneling microscope (STM).  Atomic force microscopy (AFM).  Magnetic force 
microscopy (MFM). X-ray photoelectric spectroscopy (XPS).  X-ray diffraction (XRD).  Electron 
spin resonance spectroscopy (ESR).  Mossbauer spectroscopy.  Raman spectroscopy.  Nuclear 
magnetic resonance (NMR) 
 
308881  หัวขอพิเศษทางฟสิกส        3(3-0-6) 
   Special Topics in Physics 
   หัวขอท่ีเก่ียวของกับความสนใจทางฟสิกสในปจจุบัน 
   Topics related to current interests in physics 
 
หมวดดุษฎีนิพนธ 
308998  ดุษฎีนิพนธ         36(0-72-36) 
   Doctoral Dissertation 
   แนวทางการทําดุษฎีนิพนธ  เสนอเคาโครงดุษฎีนิพนธภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา 
รายงานความกาวหนาในการทําดุษฎีนิพนธเปนระยะ ๆ  เผยแพรผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ หรือ 
ในวารสารระดับชาติ หรือในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  และสอบปากเปลาดุษฎีนิพนธ 
   Dissertation guigelines.  Dissertation proposal under supervision of an advisor. 
Periodical progess reports.  Present research outcome as publication in international or nation 
journals, or in international conferences and dissertation defense 
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เอกสารแนบหมายเลข 2 
ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร 

 
(1)  วาท่ีรอยโทสุรสิงห   ไชยคุณ    เลขประจําตัวประชาชน   3 2499 0037x xx x 
     ผลงานทางวิชาการ 
     1.  เอกสารประกอบการสอน 

1.  กลศาสตรควอนตัมเบื้องตน 
2.  กลศาสตร 

     2.  เอกสารคําสอน 
1.  กลศาสตรเบื้องตน 
2.  อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 

     3.  งานวิจัย 
1.  Chaiyakun, S., Somwangsakul, A., Buranawong, A., Kaewkhao, J., & Witit-anun, N. (2013). 

    Effect of N2 Flow rates on Properties of Nanostructured TiAlNThin Films Prepared by Reactive 
    Magnetron Co-Sputtering. Advanced Materials Research, 770, 161-164. 
2.  Buranawong, A., Saisereephap, K., Witit-anun, N., Kaewkhao, J., & Chaiyakun, S. (2013) 

    Preparation and Characterization of Nanostructured TiN Thin FilmsDeposited by DC Reactive 
    MagnetronSputtering. Advanced Materials Research, 770, 165-168.  
3.  Chantharangsi, C., Denchitcharoen, S., Chaiyakun, S., & Limsuwan, P. (2012). Heating effect 

    on the qualities of Cr-Zr-N thin films by increasing in Zr sputtering current. Advanced Materials 
    Research, 488, 67-71. 
4.  Chantharangsi, C., Denchitcharoen, S., Chaiyakun, S., & Limsuwan, P. (2012). Structure and 

    Surface Morphology of Cr-Zr-N Thin Films Deposited by Reactive DC Magnetron Sputtering. 
    Procedia Engineering, 32, 868-874. 
5.  Chinsakolthanakorn, S., Buranawong, A., Witit-anun, N., Chaiyakun, S., & Limsuwan, P. (2012). 

    Characterization of Nanostructured TiZrN Thin Films Deposited by Reactive DC Magnetron 
    Co-sputtering. Procedia Engineering,32, 571-576. 
6.  Deeleard,T., Buranawong, A., Choeysuppaket, A., Witit-anun, N., Chaiyakun, S., & Limsuwan, P. 

    (2012). Structure and Composition of TiVN Thin Films Deposited by Reactive DC Magnetron 
    Co-sputtering. Procedia Engineering, 32, 1000-1005. 
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7.  Honglertkongsakul, K., Chaiyakun, S., Witit-anun, N., Kongsri, W., & Limsuwan, P. (2012). 

    Single Langmuir Probe Measurements in an Unbalanced Magnetron Sputtering System. 
    Procedia Engineering, 32, 962-968. 
8.  Kasemanankul, P., Witit-anun, N., Chaiyakun, S., & Limsuwan, P. (2012). Influence of the 

    substrate bias voltage on the structure of rutile TiO2 films prepared by dual cathode DC 
    unbalanced magnetron sputtering. Advanced Materials Research, 506, 82-85. 
9.  Kasemanankul, P., Witit-anun, N., Chaiyakun, S., Limsuwan, P., & Boonamnuayvitaya, V. 

    (2010). Low-temperature deposition of (110) and (101) rutile TiO2 thin films using dual cathode 
    DC unbalanced magnetron sputtering for inducing hydroxyapatite. MATERIALS CHEMISTRY AND 
    PHYSICS, 120(1), 229-229. 
10.  Klumdoung,P., Buranawong, A., Chaiyakun, S., & Limsuwan, P. (2012). Variation of color in 

      Zirconium nitride thin films prepared at high Ar flow rates with reactive dc magnetron 
      sputtering. Procedia Engineering, 32, 916-921. 
11.  Kongsri, W., Chaiyakun, S., Witit-anun, N., Honglertkongsakul, K., Buranawong, A., 

      Limsuwan, S., & Limsuwan, P. (2012). States of Particles in DC Magnetron Sputtering 
      Deposition of Titanium Metallic. Procedia Engineering, 32, 943-949. 
13.  Limcharoen, A., Pakpum, C., Witit-anun, N., Chaiyakun, S. & Limsuwan, P. (2012). An 

      Alternative Design of Light Delivery System for Heat-Assisted Magnetic Recording. Applied 
      Mechanics and Materials, 217, 712-716. 
14.  Paksunchai, C., Denchitcharoen, S., Chaiyakun, S., & Limsuwan, P. (2012). Effect of N2 flow 

      rate on structure and morphology of (Ti,Cr)N thin films deposited by unbalanced magnetron 
      co-sputtering. Advanced Materials Research, 488, 432-436. 
15.  Paksunchai, C., Denchitcharoen, S., Chaiyakun, S., & Limsuwan, P. (2012). Effect of Sputtering 

      Current on Structure and Morphology of (Ti1-xCrx)N Thin Films Deposited by Reactive 
      Unbalanced Magnetron Co-sputtering. Procedia Engineering, 32, 875-881. 
16.  Pansila, P., Witit-anun, N., & Chaiyakun, S. (2012). Influence of sputtering power on structure 

      and photocatalyst properties of DC magnetron sputtered TiO2 thin film. Procedia Engineering, 
      32, 862-867. 
17.  Pansila, P., Witit-anun, N., Jamnongkan, T., & Chaiyakun, S. (2012). Preparation of pure 

      anatase TiO2 thin films by DC sputtering technique: Study on the effect of oxygen partial 
      pressure. Advanced Materials Research, 463, 1415-1419. 
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18.  Rattana, T., Chaiyakun, S., Witit-anun, N., Nuntawong, N., Chindaudom, P., Oaew, S., 

      Kedkeaw, C., & Limsuwan, P. (2012). Preparation and characterization of graphene oxide 
      nanosheets. Procedia Engineering, 32, 759-764. 
19.  Buranawong, A., Witit-anun, N., Chaiyakun, S., Pokaipisit, A. & Limsuwan, P. (2011). The 

      effect of titanium current on structure and hardness of aluminium titanium nitride deposited 
      by reactive unbalanced magnetron co-sputtering. THIN SOLID FILMS, 519(15), 4963-4968. 
20.  Homhuan, P., Chaiyakun, S., Thonggoom, R., Panich, N., & Tungasmita, S. (2010). Growth 

      and Structural Characterizations of Nanostructured Chromium-Zirconium-Nitride Thin Films for 
      Tribological Applications. MATERIALS TRANSACTIONS, 51 (9), 1651-1655. 
21.  Witit-anun, N., Kasemanankul, P., Chaiyakun, S., Pokaipisit, A., & Limsuwan, P. (2010). 

      Comparison of Nanocrystalline TiO2 Films Prepared on Unheated Substrates Using Single- and 
      Dual-Cathode DC Unbalanced Magnetron Sputtering Systems. JAPANESE JOURNAL OF 
      APPLIED PHYSICS, 49(5), 8629-8638. 
 
(2)  นายชัยศักดิ์   อิสโร     เลขประจําตัวประชาชน   5 9006 9900x xx x 
     ผลงานทางวิชาการ 
     1.  เอกสารประกอบการสอน 

ผลึกวิทยารังสีเอกซ 
     2.  งานวิจัย 
1.  Issro, C., Muangrat, W., & Atorngitjawat, P. (2012). Modified Multiwalled Carbon Nanotube 

    and Ionomer Composites for Gas Sensing Applications. Burapha Science Journal, 17(2), 28-37. 
2.  Kaewnuam, E. and Issro, C. (2012). Influence of annealing temperature on the structure and 

    magnetic properties in antiferromagnetically coupled FePd/Ru/CoFe films. The 4th Science 
    Research Conference, 4, 25-30. 
3.  Muangrat, W., Vattanachaisang, P, & Issro, C. (2011). Influence of Temperature on Synthesized 

    Carbon Nanotubes for NH3 Gas Detection. Journal of Science-Ladkrbang, 20(1), 24-34. 
4.  Worawut Muangrat, Bhuwadol Wanthanchaisaeng, & Chaisak Issro. (2011). Influence of 

    Temperature on Synthesized Carbon Nanotubes for NH3 Gas Detection. J. Science 
    Ladkrabang, 20, 24-34. 
5.  Kaewnuam, E. and Issro, C. (2010). Antiferromagnetically Coupled of FEPD/RU/COFE 

    Trilayer Thin Films. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 19 “การวิจัย 
    ระดับบัณฑิตศึกษากับการแกปญหาวิกฤติชาติ”, 741-748. 
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6.  Muangrat, W. and Issro, C. (2010). Effect of Temperature on the Synthesis of Carbon 

    Nanotubes by Thermal Chemical Vapor Deposition. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ 
    บัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 19 “การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษากับการแกปญหาวิกฤติชาติ”, 733-740. 
7.  Issro, C. (2009). Nanomagnetism and Its Application as Magnetic Recording. Burapha Science 

    Journal, 14(1), 138-145. 
 
(3)  นางอุษาวดี   ตันติวรานุรักษ    เลขประจําตัวประชาชน   3 1006 0728x xx x 
    ผลงานทางวิชาการ 
    1.  เอกสารประกอบการสอน 

เทอรโมไดนามิกส 
    2.  ตํารา 

พลังงานเบื้องตน 
    3.  งานวิจัย 
1.  อรสิริ  ตันสกุล และ อุษาวดี  ตันติวรานุรักษ. (2556). การออกแบบและสรางชุดทดลองหาคาสัมประสิทธิ์ 

    การขยายตัวของโลหะโดยใชไดอัลเกจ,  การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต : วันนักวิจัยวิทยาศาสตร 2013, 
    กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
2.  บุญคง  คําครุฑลาวงษ,  มารีนา  มะหนิ และ อุษาวดี  ตันติวรานุรักษ. (2554). แบบจําลองการอบแหงชั้นบาง 

    ของเมล็ดกาแฟสายพันธุคารติมอร,  วารสารวิทยาศาสตรบูรพา, 14(2), 70-77. 
3.  มารีนา  มะหนิ, อุษาวดี  ตันติวรานุรักษ, ปยะ  พานชิายุนนท และชนะ  จันทรฉํ่า.  (2554).  สมบัติเชิง 

    ความรอนและจลนศาสตรการอบแหงชั้นบางของพริกชี้ฟา.  การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย 
    มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 8, 1-10. 
4.  Chaow Euafua, Pichan Sawangwong, Usavadee Tuntiwaranuruk, & Nirun Kurukitkoson. 

    (2011). A dynamic thermal comfort enhanced work productivity scheme. Journal of Science, 
    Technology, and Humanities, 9(2), 54-64. 
5.  Rukmongkol  Thaworana and Usavadee Tuntiwaranuruk. (2010). Design and fabrication 

    of gas expansion coefficient apparatus. Thaksin University Journal, 9-15. 
 
(4)  นายนุพันธ   เขียวไมงาม    เลขประจําตัวประชาชน   3 1014 0114x xx x 
     ผลงานทางวิชาการ 
1.  กนกพร  ลิ้มพรวิกุล และนุพันธ  เขียวไมงาม. (2554). ผลของการวางฟงกชันฐานในการใชวิธีเมซเลสหา 

    ผลเฉลยของสมการชเรอดิงเงอรแบบไมเปนเชิงเสน, การประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
    ราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี 4, เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี, 1-8. 
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2.  Tansakul, O., Srisook, N., Khoewmaingam, N., Tiwakulpipat, K., & Issro, C. (2007). Fabrication 

    and characterization of electrodeposited FePd alloys. In German-Thai Symposium 
    Nanoscience and Nanotechnology. 27-28 September 2007, 1-4. 
 
(5)  นายบุญฤทธิ์   ครุนวการ   เลขประจําตัวประชาชน   3 1012 0154x xx x 
     ผลงานทางวิชาการ 
     1.  เอกสารประกอบการสอน 

คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 3 
     2.  บทความทางวิชาการ 
1.  ธนะสิทธิ์  รัชตเรืองสิทธิ์. (2554). ทฤษฎีสภาพนํายิ่งยวดแบบคลื่นเอสทริปเปลต, วารสารวิทยาศาสตร มศว, 
     ปท่ี 27 ฉบับท่ี 1  231-239. 
     3.  งานวิจัย 
1.  Thanasit Rachataruangsit and Suthat Yoksan. (2011). Influence of pair breaking effects on 

     the long-range odd triplet superconductivity in a ferromagnet/superconductor bilayer. 
     Rangsit Journal of Arts and Sciences, Vol.1 No.2, July-December, 121-125. 
2.  T. Rachataruangsit and S. Yoksan. (2007). Pair Breaking Effects of Upper Critical Fields in 

     Ferromagnet/Superconductor Layered Structures. Physica C, 455, 39. 
3.  T. Rachataruangsit and S. Yoksan. (2007). Spin-Orbit Scattering Effect on Long-Range Odd 

     Frequency Triplet Pairing in Ferromagnet/Superconductor Bilayers. Physica C, 467, 156. 
หมายเหตุ นายบุญฤทธิ์   ครุนวการ  มีชื่อและนามสกุลเดิม คือ นายธนะสิทธิ์  รัชตเรืองสิทธิ์ 
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เอกสารแนบหมายเลข 3 
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping) 
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เอกสารแนบหมายเลข 4 
คําสั่งแตงตั้งกรรมการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอดุมศึกษา 
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หมายเหตุ   นายธนะสิทธิ์  รัชตเรืองสิทธิ์  รายชื่อลําดับท่ี ๑๓ ไดเปลี่ยนชื่อและชื่อสกุลเปนนายบุญฤทธิ์  ครุนวการ 
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เอกสารแนบหมายเลข 5 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง “การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาฟสิกส หลักสตูรใหม พ.ศ. 2555” 
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   อาจารย ดร.อดิศร  บูรณวงศ  (ผูดําเนินการวิพากษ) 
รองศาสตราจารย ดร.นรินทร  สิริกุลรัตน      รองศาสตราจารย ดร.ณสรรค  ผลโภค  ศาสตราจารย ดร.พิเชษฐ  ล้ิมสุวรรณ 

เวทีการวิพากษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555 
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  1  มีนาคม  พ.ศ. 2555 

ณ อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
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เอกสารแนบหมายเลข 6 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2552 
 

------------------------ 
 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550  และมติ 
สภามหาวิทยาลัยเม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 4/2551 วันท่ี 25 กรกฎกาคม 2551  จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552” 
ขอ 2  ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ 3  ในขอบังคับนี้ 

“คณบดี”  หมายความวา คณบดีของคณะหรือวิทยาลัยท่ีนิสิตสังกัด 
“อาจารยท่ีปรึกษา” หมายความวา อาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
“ประธานสาขา”  หมายความวา ผูท่ีไดรับแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยเปนผูบริหาร 

หลักสูตรสาขาวิชาท่ีนิสิตสังกัด 
“บัณฑิตศึกษา”  หมายความวา การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ระดับปริญญาโท   การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   หรือระดับปริญญาเอก 
ขอ 4  คุณวุฒิและคุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัครเขาเปนนิสิต 

ผูสมัครเขาเปนนิสิตจะตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติท่ัวไป ดังตอไปนี้ 
4.1  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาท่ีหรือระดับปริญญาโทท่ีมหาวิทยาลัย 

รับรองเพ่ือเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  ระดับใดระดับหนึ่งตามเง่ือนไขของแตละหลักสูตร 
4.2  เปนผูมีความประพฤติดีตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
4.3  ไมเปนโรคติดตอรายแรงซ่ึงเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจ และ/หรือเปนโรคท่ีจะเปนอุปสรรค 

ตอการศึกษา 
ขอ 5  การรับสมัครเขาเปนนิสิต 

ผูสมัครเขาเปนนิสิตจะตองผานการสอบคัดเลือกตามท่ีมหาวิทยาลัยจะกําหนดรายละเอียด 
และประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป  แตในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนเปนพิเศษเพ่ือประโยชนของทางราชการ 
มหาวิทยาลัยอาจคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 4 เขาเปนนิสิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัยก็ได 
และถาในกรณีมีนิสิตท่ียังไมสําเร็จการศึกษาหลักสูตรหนึ่ง  ประสงคจะสมัครเขาศึกษาอีกหลักสูตรหนึ่ง  ตอง 
ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักของสาขาวิชาเดิมท่ีกําลังศึกษาอยูและไดรับอนุมัติจาก 
 

คณบดีจึงจะสามารถสมัครเรียนในหลักสูตรใหมได 
ขอ 6  การข้ึนทะเบียนเปนนิสิต 

6.1  ผูท่ีจะข้ึนทะเบียนเปนนิสิตของมหาวิทยาลัยจะตองข้ึนทะเบียนเปนนิสิตประเภทใด 
ประเภทหนึ่งตามขอ 7 

6.2  ผูสมัครเขาเปนนิสิตจะมีสภาพเปนนิสิตตอเม่ือไดข้ึนทะเบียนเปนนิสิตแลว  รายละเอียด 



 

 

66 ของการข้ึนทะเบียนเปนนิสิตนั้น ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ขอ 7  ประเภทของนิสิต 

นิสิตมหาวิทยาลัยจะมี 2 ประเภท ดังนี้ 
7.1  นิสิตภาคปกติ  เปนนิสิตท่ีเรียนในระบบการศึกษาภาคปกติ 
7.2  นิสิตภาคพิเศษ  เปนนิสิตท่ีเรียนในระบบการศึกษาภาคพิเศษ 

ขอ 8  ระบบการศึกษา  แบงเปน 2 ประเภท  ดังนี้ 
8.1  การศึกษาภาคปกติ  เปนการจัดการเรียนการสอนเต็มเวลา โดยจัดเปนระบบทวิภาค 

ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคตนและภาคปลาย ตามลําดับ  มหาวิทยาลัยอาจจัดการเรียน 
การสอนในภาคฤดูรอนอีกก็ได 

8.2  การศึกษาภาคพิเศษ  เปนการจัดการเรียนการสอนบางเวลา  ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 
3  ภาคการศึกษา  คือ  ภาคฤดูรอน  ภาคตน และภาคปลาย ตามลําดับ   การจัดการศึกษาภาคพิเศษ อาจ
จัดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

8.2.1  การศึกษาแบบเฉพาะบางชวงเวลา  เปนการจัดการศึกษาในบางชวงเวลาของ 
ปการศึกษา หรือเปนไปตามเง่ือนไขของคณะวิทยาลัย หรือขอตกลงตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

8.2.2  การศึกษาแบบทางไกล  เปนการจัดการศึกษาโดยใชการสอนทางไกลผาน 
ทางไปรษณีย หรือวิทยุกระจายเสียง หรือเครือขายสารสนเทศอ่ืน ๆ หรือเปนไปตามเง่ือนไขของคณะ วิทยาลัย 
หรือขอตกลงตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

8.2.3  การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System)  เปนการจัดการเรียนการสอนเปน 
รายวิชาหรือกลุมรายวิชา ตามกําหนดเวลาของคณะหรือวิทยาลัยนั้น ๆ 

8.2.4 การศึกษาแบบนานาชาติ  เปนการจัดการศึกษาโดยความรวมมือของสถานศึกษา 
ในประเทศ หรือตางประเทศ หรือเปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการและมาตรฐานเชนเดียวกับ 
หลักสูตรนานาชาติ 

8.2.5  รูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นวาเหมาะสม 
ขอ 9  “หนวยกิต”  หมายถึง  มาตราท่ีใชแสดงปริมาณการศึกษาท่ีนิสิตไดรับ  แตละรายวิชาจะมีจํานวน 

หนวยกิตกําหนดไว  ดังนี้ 
 
 

9.1  รายวิชาใดท่ีใชเวลาเรียนสัปดาหละ 1 หนวยชั่วโมง หรอืไมนอยกวา 15 หนวยชัว่โมง 
ในหนึ่งภาคการศึกษา  ใหนับเปน 1 หนวยกิต 

9.2  รายวิชาใดท่ีใชเวลาปฏิบตัิการหรือทดลองสัปดาหละ 2-3 หนวยชั่วโมง หรือไมนอยกวา 
30-45 หนวยชั่วโมง ในหนึ่งภาคการศึกษา  ใหนับเปน 1 หนวยกิต 

9.3  รายวิชาใดท่ีใชเวลาฝกงานหรือฝกภาคสนามสัปดาหละ 3-6 หนวยชั่วโมง หรือไมนอยกวา 
45-90 หนวยชั่วโมง ในหนึ่งภาคการศึกษา  ใหนับเปน 1 หนวยกิต 

9.4  งานนิพนธหรือวิทยานิพนธท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 หนวยชั่วโมงในหนึง่ 
ภาคการศึกษา  ใหนับเปน 1 หนวยกิต 

ขอ 10  การลงทะเบียนเรียน 
10.1  กําหนดวัน เวลา และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาใหเปนไปตาม 

ประกาศของมหาวิทยาลัย 



 

 

67 10.2  นิสิตท่ีไมไดลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณ  ในภาคการศึกษาใด ภายในกําหนดวัน 
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  จะไมมีสิทธิเรียนในภาคการศึกษานั้น  เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณบดี 

10.3  นิสิตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาในการเลือกรายวิชาใด ๆ ในแตละ 
ภาคการศึกษาและกอนการลงทะเบียนเรียน  ถารายวิชาใดบังคับวาตองเรียนรายวิชาอ่ืนกอน  นิสิตตองเรียน 
รายวิชานั้นแลว หรือไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาท่ีรายวิชานั้นสังกัดจึงจะ 
มีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกลาวได 

10.4  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ  ตอเม่ือไดชําระคาบํารุงและคาธรรมเนียมตาง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว  นิสิตผูใดชําระคาบํารุงและคาธรรมเนียมตาง ๆ ภายหลังวันท่ีมหาวิทยาลัย 
กําหนด  จะตองถูกปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา 

10.5  จํานวนหนวยกิตแตละภาคการศึกษา 
10.5.1  ในแตละภาคการศึกษา  นิสิตภาคปกติทุกหลักสูตรตองลงทะเบียนเรียน 

ไมต่ํากวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 15 หนวยกิต   สวนนิสิตภาคพิเศษทุกหลักสูตรตองลงทะเบียนเรียนภาคตน 
หรือภาคปลาย  ภาคการศึกษาละไมต่ํากวา 6 หนวยกิต และไมเกิน 10 หนวยกิต  สําหรับภาคฤดูรอนไมต่ํากวา 
3 หนวยกิต และไมเกิน 6 หนวยกิต 

10.5.2  นิสิตจะลงทะเบียนนอยหรือมากกวาเกณฑกําหนดในขอ 10.5.1 ไดตอ 
เม่ือไดรับอนุมัติจากคณบดี 

ขอ 11  การลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (audit) 
11.1  นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตได โดยตองชําระคา 

หนวยกิตตามปกติ  ท้ังนี้โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยผูสอน 
11.2  การเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตนี้ไมบังคับใหนิสิตสอบ และใหบันทึก 

 

ในระเบียนในชองผลการเรียนวา “au” เฉพาะผูท่ีมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด 
ของรายวิชานั้นเทานั้น 

ขอ 12  การลงทะเบยีนเรียนของบุคคลภายนอก 
มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอก ท่ีมิใชนิสิตของมหาวิทยาลัยเขาเรียนบางวิชาท่ี 

เปดสอนในมหาวิทยาลัย  แตผูนั้นจะตองมีคุณสมบัติและพ้ืนความรูตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะ 
ตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ เชนเดียวกับนิสิต กับตองเสียคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาตามระบบการศึกษาภาคพิเศษ 

ขอ 13  การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนิสิต 
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีลาพักการเรียนหรือถูกสั่งพักการเรียน หรือเรียนครบรายวิชาแลว 

ตองลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนิสิต ซ่ึงถือวาเปนการลงทะเบียนตามปกติและตองปฏิบัติตามขอบังคับและ 
ระเบียบตาง ๆ กับตองเสียคาบํารุงและคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงิน 
คาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา 

ขอ 14  การขอถอน  ขอเพ่ิม หรือของดรายวิชาท่ีเรียน 
14.1  การขอถอน  ขอเพ่ิม หรือของดรายวิชาท่ีเรียน  ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย 

ท่ีปรึกษา และไดรับอนุมัติจากคณบดีและใหคณบดีแจงใหนายทะเบียนทราบ 
14.2  การขอถอน หรือขอเพ่ิมรายวิชาท่ีเรียนตองกระทําภายใน 2 สัปดาหแรกของ 

ภาคการศึกษา  ท้ังนี้ตองเปนไปตามขอ 10.3 และ 10.5 



 

 

68 14.3  การของดเรียนบางรายวิชาหรือทุกรายวิชา ตองกระทํากอนวันเริ่มสอบปลายภาควันแรก 
ไมนอยกวา 2 สัปดาห 

ขอ 15  การขอถอนคืนคาลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
15.1  นิสิตท่ีขอถอนหรืองดเรียนวิชาใด เนื่องจากมหาวิทยาลัยประกาศไมสอนรายวิชานั้น 

ตลอดภาคการศึกษา  มีสิทธิขอถอนคืนคาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นไดเต็มจํานวน 
15.2  นิสิตท่ีขอถอนรายวิชาใดภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา  มีสิทธิขอถอนคืน 

คาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นไดเต็มจํานวน 
15.3  นิสิตท่ีของดเรียนรายวิชาภายหลังกําหนดเวลาท่ีระบุไวในขอ 14.3 ไมมีสิทธิขอคืน 

คาลงทะเบียนเรียน 
ขอ 16  เวลาเรียน 

16.1  นิสิตตองมีเวลาเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของ 
รายวิชานั้น  จึงจะมีสิทธิเขาสอบในรายวิชานั้น 

16.2  นิสิตตองเรียนตามหลักสูตรใหสําเร็จการศึกษา ภายในกําหนดเวลา ดังนี้   ท้ังนี้นับ 
ตั้งแตวันข้ึนทะเบียนเปนนิสิต 
 

16.2.1  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ภายในเวลา 2 ปการศึกษาสําหรับ 
นิสิตภาคปกติ  และภายใน 3 ปการศึกษาสําหรับนิสิตภาคพิเศษ 

16.2.2  หลักสูตรระดับปริญญาโท ภายใน 4 ปการศึกษาสําหรับนิสิตภาคปกติ 
และภายใน 6 ปการศึกษาสําหรับนิสิตภาคพิเศษ 

16.2.3  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภายในเวลา 2 ปการศึกษา 
สําหรับนิสิตภาคปกติ  และภายใน 3 ปการศึกษาสําหรับนิสิตภาคพิเศษ 

16.2.4  หลักสูตรระดับปริญญาเอก  ผูสําเร็จปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอในหลักสูตร 
ปริญญาเอก  ใหใชเวลาศึกษาภายใน 7 ปการศึกษาสําหรับนิสิตภาคปกติ  และภายใน 9 ปการศึกษาสําหรับนิสิต 
ภาคพิเศษ หรือภาคปกติท่ีเรียนนอกเวลาราชการ   สวนผูสําเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญา 
เอก  ใหใชเวลาศึกษาภายใน 5 ปการศึกษาสําหรับนิสิตภาคปกติ  และภายใน 7 ปการศึกษาสําหรับนิสิตภาคพิเศษ 
หรือนิสิตภาคปกติท่ีเรียนนอกเวลาราชการ   ในกรณีท่ีมีเหตุผลจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองขยายเวลาเรียน  ใหคณะ 
กรรมการประจําคณะพิจารณาอนุมัติขยายเวลาเรียนไดอีกไมเกินหนึ่งปการศึกษา 

ขอ 17  ระบบการใหคะแนน 
17.1  ระบบการใหคะแนนแบบแสดงคาระดับข้ัน 

ระบบการใหคะแนนของแตละรายวิชา ท่ีแสดงคาระดับข้ัน ใหแสดงเปนระดับข้ัน 
ซ่ึงมีความหมายและคาระดับข้ันดังนี้ 

ระดับข้ัน  ความหมาย  คาระดับข้ัน 
     A   ดีเยี่ยม   4.0 
     B+   ดีมาก   3.5 
     B   ดี   3.0 
     C+   คอนขางดี  2.5 
     C   พอใช   2.0 
     D+   ออน   1.5 



 

 

69      D   ออนมาก  1.0 
     F   ตก   0 
17.2  ระบบการใหคะแนนแบบไมแสดงคาระดับข้ัน 

ระบบการใหคะแนนของแตละรายวิชาท่ีไมแสดงเปนคาระดับข้ัน ใหแสดงดวย 
สัญลักษณตาง ๆ ดังนี้ 

สัญลักษณ          ความหมาย 
      S  ผานตามเกณฑ (Satisfactory) 
      I  การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) 

 

     U  ไมผานตามเกณฑ (Unsatisfactory) 
     W  งดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawn) 
    Au  ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 

17.3  ระบบการใหคะแนนวิทยานิพนธและงานนิพนธใหแสดงดวยสัญลักษณตาง ๆ ดังนี้ 
สัญลักษณ         ความหมาย 
     S  ผานตามเกณฑ (Satisfactory) 
     I  การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) 
     U  ไมผานตามเกณฑ (Unsatisfactory) 

17.4  การให F  ใหกระทําในกรณีตอไปนี้ดวย 
17.4.1  นิสิตขาดสอบโดยไมไดรับอนุมัติจากคณบดี 
17.4.2  นิสิตมีเวลาเรียนไมครบตามเกณฑในขอ 16.1 
17.4.3  นิสิตทุจริตในการสอบ 

17.5  การให I ในรายวิชาใด  จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้ 
17.5.1  นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑในขอ 16.1 แตไมไดสอบเพราะปวย 

หรือเหตุสุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากคณบดี 
17.5.2  อาจารยผูสอน  หัวหนาภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา และคณบดี 

เห็นสมควรใหรอผลการศึกษา  เพราะนิสิตยังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ 
17.6  นิสิตท่ีได I  จะตองดําเนินการขอประเมินผลเพ่ือแก I ใหเสร็จสิ้น  เพ่ือใหอาจารยผูสอน 

รายงานผลการสอบไดภายในภาคการศึกษาถัดไปท่ีนิสิตมีสิทธิลงทะเบียนเรียน  หากพนกําหนดดังกลาว 
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนจาก I เปน F โดยอัตโนมัติ  ยกเวนการได I ของวิทยานิพนธ หรืองานนิพนธ 

17.7  การให W ในรายวิชาใด  จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้ 
17.7.1  นิสิตไดรับอนุมัติใหงดเรียนตามขอ 14.3 
17.7.2  นิสิตไดรับอนุญาตใหลาพักการเรียนตามขอ 21.1 
17.7.3  นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น 
17.7.4  นิสิตไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเปลี่ยนจาก I ท่ีนิสิตไดรับตามขอ 17.5.1 

และครบกําหนดเวลาของการเปลี่ยน I แลว  แตการปวยหรือเหตุอันพนวิสัยยังไมสิ้นสุด 
17.8  การนับจํานวนหนวยกิต  เพ่ือใชในการคํานวณหาคาระดับข้ันเฉลี่ย  ใหนับจากรายวิชา 

ท่ีมีการประเมินผลการศึกษาแบบแสดงคาระดับข้ัน ในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนซํ้าหรือเรียนแทนในราย 
วิชาใด  ใหนําจํานวนหนวยกิต และคาระดับข้ันท่ีไดไปใชในการคํานวณหาคาระดับข้ันเฉลี่ยดวย 



 

 

70 17.9  การนับจํานวนหนวยกิตสะสมของนิสิตเพ่ือใหครบหลักสูตร  ใหนับเฉพาะหนวยกิต 
ของรายวิชาท่ีสอบไดเทานั้น 
 

17.10  คาระดับข้ันเฉลี่ยเฉพาะภาคการศึกษาใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตใน 
ภาคการศึกษานั้น  โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับข้ันของแตละรายวิชาเปนตัวตั้งหาร 
ดวยจํานวนหนวยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น 

17.11  คาระดับข้ันเฉลี่ยสะสม  ใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแตเริ่มเขาเรียนจนถึง 
ภาคการศึกษาสุดทาย  โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับข้ันของแตละรายวิชาท่ีเรียน 
ท้ังหมดตามขอ 17.8 เปนตัวตั้งหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมท้ังหมด 

17.12  ในภาคการศึกษาใดท่ีนิสิตได I  ใหคํานวณคาเฉลี่ยเฉพาะภาคการศึกษานั้น  โดยนับ 
เฉพาะวิชาท่ีไมได I เทานั้น 

ขอ 18  การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน 
18.1  รายวิชาใดท่ีนิสิตได C+ หรือ C  นิสิตจะลงทะเบียนเรียนซ้ําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติ 

จากคณบดี  โดยคําแนะนําของหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา 
18.2  รายวิชาใดท่ีนิสิตสอบได D+ หรือ D หรือ F  นิสิตจะตองลงทะเบียนเรียนซ้ํา  หรอื 

จะเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนท่ีมีลักษณะเนื้อหาคลายคลึงแทนกันได  ในการเลือกเรียนแทนนี้  ตองไดรับอนุมัติจาก 
คณบดี  โดยคําแนะนําของหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา 

ขอ 19  การจําแนกสภาพนิสิต 
19.1  การจําแนกสภาพนิสิต  จะกระทําเม่ือสิ้นภาคการศึกษาแตละภาค  ท้ังนี้ยกเวนนิสิตท่ี 

เขาศึกษาเปนปแรก  การจําแนกสภาพนิสิตจะกระทําเม่ือเรียนครบสองภาคการศึกษานับแตเริ่มเขาศึกษา 
19.2  สภาพนิสิตมีดังนี้ 

19.2.1  นิสิตสภาพสมบูรณ  ไดแก  นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนเปนปแรก หรือนิสิต 
ท่ีสอบไดคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 

19.2.2  นิสิตสภาพรอพินิจ  ไดแก  นิสิตท่ีสอบไดคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมตั้งแต 
2.75 ถึง 2.99 

19.2.3  นิสิตสภาพทดลองเรียน  ไดแก  นิสิตท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาเรียน โดยมีเง่ือนไข 
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

19.2.4  นิสิตสภาพอาคันตุกะ  ไดแก  นิสิตจากสถาบันอ่ืนท่ีมาลงทะเบียนเรียน 
บางรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัย 

19.2.5  นิสิตแลกเปลี่ยน  ไดแก  นิสิตจากสถาบันอ่ืนท่ีมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัย 
ตามโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยบูรพากับสถาบันนั้น ๆ 

19.3  งานทะเบียนและสถิตินิสิตจะตองแจงใหนิสิตท่ีมีสภาพรอพินิจและอาจารยท่ีปรึกษา 
ของนิสิตผูนั้นทราบโดยเร็วท่ีสุด 
 
 

ขอ 20  การทุจริตในการสอบ 
นิสิตท่ีทําการทุจริตดวยประการใด ๆ ก็ตามเก่ียวกับการสอบทุกชนิด  มหาวิทยาลัยอาจสั่งให 
20.1  ตกในรายวิชานั้น หรือ 



 

 

71 20.2  ตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือ 
20.3  พนจากสภาพนิสิต 

ขอ 21  การลาพักการเรียน 
21.1  นิสิตอาจยื่นคํารองขออนุญาตลาพักการเรียนตอคณบดีไดในกรณีตอไปนี้ 

21.1.1  ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรอืทุนอ่ืนใดซ่ึงมหาวิทยาลัย 
เห็นสมควรสนับสนุน 

21.1.2  เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานาน เกินรอยละ 20 ของเวลาเรียนท้ังหมด 
ในภาคการศึกษานั้นตามคําสั่งแพทย  โดยมีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถาน 
พยาบาลของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลซ่ึงเปนของเอกชน และท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

21.1.3  มีความจําเปนสวนตัว  โดยอาจยื่นคํารองขออนุญาตลาพักการเรียนได 
เม่ือไดเรียนในมหาวิทยาลัยมาแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา 

21.2  การลาพักการเรียน  นิสิตตองยื่นคํารองตอคณบดีภายใน 2 สัปดาห นับจากวันเปด 
ภาคการศึกษา  และใหคณบดีเปนผูพิจารณาอนุญาต แลวแจงใหนายทะเบียนทราบ 

21.3  การลาพักการเรียน  ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน 1 ภาคการศึกษา  ถานิสิตยังมีความจําเปน 
ท่ีจะตองขอลาพักการเรียนตอไปอีกใหยื่นคํารองใหม 

21.4  ในกรณีท่ีนิสิตไดรับอนุญาตใหลาพักการเรียน  ใหนับระยะเวลาท่ีลาพักการเรียนรวมอยู 
ในระยะเวลาการศึกษาดวย 

21.5  ในระหวางท่ีไดรับอนุญาตใหลาพักการเรียน  นิสิตจะตองชําระเงินคาบํารุงมหาวิทยาลัย 
และคาบํารุงคณะตามระเบียบทุกภาคการศึกษาภายใน 2 สัปดาห  นับจากวันเปดภาคการศึกษา  เพ่ือรักษาสภาพ 
นิสิต  มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย 

21.6  นิสิตท่ีไดรับอนุญาตใหลาพักการเรียน  เม่ือจะกลับเขาเรียนจะตองยื่นคํารองขอกลับเขา 
เรียนตอคณบดี และใหคณบดีแจงใหนายทะเบียนทราบ 

ขอ 22  การเปลี่ยนสาขาวิชา 
นิสิตท่ีสอบคัดเลือกเขาเรียนในสาขาวิชาใดจะตองเรียนสาขาวิชานั้น  ถามีความประสงค 

จะขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะ   ใหคณบดีพิจารณาอนุมัติ 
กรณีตามวรรคหนึ่ง  ถาประสงคจะขอเปลี่ยนสาขาวิชาตางคณะ   ตองไดรับความเห็นชอบ 

จากคณบดีท่ีเก่ียวของ 
  เม่ือดําเนินการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองแลว  ใหคณบดีแจงใหนายทะเบียนทราบ 
 

ขอ 23  การรับโอนนิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา 

มหาวิทยาลัยไดตามประกาศมหาวิทยาลัย 
ขอ 24  การเทียบโอนหนวยกิต 

มหาวิทยาลัยอาจเทียบโอนหนวยกิตไดตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
ขอ 25  การพนจากสภาพนิสิต 

นิสิตจะตองพนจากสภาพนิสิตในกรณีตอไปนี้ 
25.1  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรับปริญญาตามขอ 30 
25.2  ไดรับอนุมัติจากคณบดีใหลาออก 



 

 

72 25.3  ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังตอไปนี้ 
25.3.1  ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเปนนิสิต 
25.3.2  เม่ือพนกําหนดเวลา 1 ภาคการศึกษาแลว  ไมชําระเงินคาบํารุงตามระเบียบ 

มหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือรักษาสภาพนิสิต 
25.3.3  ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติตามขอ 4 อยางใดอยางหนึ่ง 
25.3.4  เม่ือคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 2.75 
25.3.5  เปนนิสิตสภาพรอพินิจท่ีมีคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 2.80 เปนเวลา 

2 ภาคการศึกษา  ท่ีมีการจําแนกสภาพตอเนื่องกัน 
25.3.6  เปนนิสิตสภาพรอพินิจครบ 4 ภาคการศึกษาท่ีมีการจําแนกสภาพตอเนื่องกัน 

แลวยังไมพนสภาพรอพินิจ 
25.3.7  ไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาในขอ 16.2 หรือได 

คาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 3.00 
25.3.8  สอบประมวลความรูไมผานตามขอ 27 
25.3.9  ทําการทุจริตอยางรายแรงในการสอบ 
25.3.10  มีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรงในขณะท่ีเปนนิสิต 
25.3.11  ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอยางรายแรง 

25.4  ตาย 
ผูท่ีพนจากสภาพนิสิตเพราะถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยตามขอ 25.3.2  หากประสงคขอคืนสภาพ 

เปนนิสิตอีกใหยื่นคํารองผานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  หัวหนาภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา 
และคณบดีเพ่ือพิจารณาเสนอใหอธิการบดีอนุมัติ  ท้ังนี้ ผูนั้นตองชําระเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา 
เม่ือไดรับอนุมัติแลวใหผูนั้นคืนสภาพเปนนิสิตอีกครั้งหนึ่งและคงสภาพเปนนิสิตเพียงเทาระยะเวลาตามขอ 16.2 
นับตั้งแตวันข้ึนทะเบียนเปนนิสิตครั้งแรก 
 

ขอ 26  นิสิตหลักสูตรปริญญาโทหรือหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง และหลักสูตรปริญญาเอกตองสอบ
ผานความรูภาษาตางประเทศตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ขอ 27  การสอบประมวลความรูสําหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาโทท่ีเรียนตามแผนการศึกษาซ่ึงไมตองทํา 
วิทยานิพนธ  และการสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตหลักสูตรปริญญาเอกใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ 28  ข้ันตอนการทําวิทยานิพนธ  การเสนออนุมัติชื่อวิทยานิพนธ และการแตงตั้งคณะกรรมการ 
ควบคุมวิทยานิพนธ และเคาโครงวิทยานิพนธใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ 29  การสอบปากเปลาวิทยานิพนธใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ขอ 30  การขอรับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ประกาศนียบัตรชั้นสูง หรือปริญญา 

30.1  ในภาคเรียนใดท่ีนิสิตคาดวาจะสําเร็จการศึกษา  ใหยื่นคํารองขอรับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ประกาศนียบัตรชั้นสูง หรือปริญญาตอนายทะเบียน ภายใน 1 สัปดาหนับแตวันเปดภาคการศึกษา 

30.2  นิสิตท่ีจะขอรับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ประกาศนียบัตรชั้นสูง หรือปริญญาไดตองมี 
คุณสมบัติตอไปนี้ 

30.2.1  เปนนิสิตมหาวิทยาลัยนี้ไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา 
30.2.2  สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร 
30.2.3  ไดคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมตํ่ากวา 3.00 



 

 

73 30.2.4  สอบประมวลความรูผานสําหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาโทท่ีเรียนตามแผน 
การศึกษาซ่ึงไมตองทําวิทยานิพนธ หรือการสอบวัดคุณสมบัตินิสิตสําหรับหลักสูตรปริญญาเอก 

30.2.5  สอบผานการสอบปากเปลาวิทยานิพนธหรืองานนิพนธ  สําหรับนิสิตหลักสูตร 
ปริญญาโทและนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก 
   30.2.6  ผลงานวิทยานิพนธของนิสิตหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 และ 
แบบ ก 2  ตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยตองดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการ 
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการท่ีมีมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดและมีกรรมการ 
ภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review)  กอนการตีพิมพหรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 
(Proceedings) ในลักษณะท่ีเปนฉบับเต็ม (Full Paper)   ท้ังนี้ มิใหนํามาบังคับใชกับนิสิตท่ีเขาศึกษากอนภาคตน 
ปการศึกษา 2549 
   30.2.7  ผลงานวิทยานิพนธของนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก  ตองไดรับการตีพิมพหรือ 
อยางนอยตองดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพ 
ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review)  กอนการตีพิมพ  และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา
นั้น   ท้ังนี้ มิใหนํามาบังคับใชกับนิสิตท่ีเขาศึกษากอนภาคปลาย ปการศึกษา 2546 

ขอ 31  การใหประกาศนียบัตรบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญา 
มหาวิทยาลัยจะพิจารณานิสิตท่ีไดยื่นความจํานงขอรับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ประกาศนียบัตร- 

 

บัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญา  และมีความประพฤติดีเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติประกาศนียบัตร- 
บัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญา 

ขอ 32  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้  หากมีขอขัดของไมเปนไปตามขอบังคับนี้ 
ใหอธิการบดีดําเนินการได โดยผานความเห็นชอบของสภาวิชาการ 
 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  30  มีนาคม  พ.ศ. 2552 
 
 
 

   (ลงชื่อ)        สุชาติ   อุปถัมภ 
(ศาสตราจารยสุชาติ   อุปถัมภ) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
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         สําเนาถูกตอง 
 
(นางธนวรรณ   ศักดากัมปนาท) 
    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
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เอกสารแนบหมายเลข 7 
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2553 



 

 

76  

(สําเนา) 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา 
วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

------------------------------ 
 

โดยท่ีเปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยการเทียบโอนผลการเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และมาตรา ๓๒ (๑๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และมติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๑ วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑   ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓” 

ขอ ๒   ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓   ในระเบียบนี้ 

“คณะ”      หมายความวา  คณะวิชาและใหหมายความรวมถึงวิทยาลัยดวย 
“คณบดี”    หมายความวา  คณบดีของคณะท่ีนิสิตสังกัด 
“คณะกรรมการประจําหลักสูตร”  หมายความวา    คณะกรรมการประจําหลักสูตรระดับ 

บัณฑิตศึกษา ในแตละสาขาวิชา 
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา”     หมายความวา    คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะตาง ๆ 
“คณะกรรมการประจําคณะ”      หมายความวา    คณะกรรมการประจําคณะตาง ๆ 
“นิสิต”             หมายความวา นิสิตภาคปกติและนิสิตภาคพิเศษ 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
“เทียบโอนผลการเรียน”           หมายความวา    นําผลการเรียนรูซ่ึงเปนความรู  ทักษะ 

และประสบการณของผูเรียนท่ีเกิดจากการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
การฝกอาชีพหรือจากประสบการณการทํางานมาประเมินเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของ 
มหาวิทยาลัย 

ขอ ๔   หลักเกณฑการขอเทียบโอนผลการเรียนท่ีเกิดจากการศึกษาในระบบการเทียบโอนผลการเรียน 
จะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําหลักสูตร  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และไดรับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการประจําคณะ  โดยใหปฏิบัติตามหลักเกณฑดังนี้ 
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๔.๑   การขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา หรือกลุมรายวิชา 
๔.๑.๑   ตองเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมต่ํากวาระดับข้ัน B หรือ 

คาระดับข้ัน ๓.๐๐ หรือเทียบเทา หรือระดับ S 
๔.๑.๒   ตองเปนรายวิชา หรือกลุมรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวา 

สามในสี่ของรายวิชา  จึงสามารถเทียบโอนมาเปนรายวิชา หรือกลุมวิชาในหลักสูตรท่ีนิสิตผูขอเทียบโอนผล 
การเรียนท่ีศึกษาอยู 

๔.๑.๓   รายวิชา หรือกลุมรายวิชาท่ีขอเทียบโอนผลการเรียนจะตองผานการประเมิน 
ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการประจําหลักสูตรท่ีรายวิชานั้นสังกัดเปนผูกําหนด 

๔.๑.๔   การเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยกิตไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวน 
หนวยกิตของหลักสูตรท่ีนิสิตศึกษา 

๔.๑.๕   รายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีเทียบโอนผลการเรียนจะไมนํามาคํานวณคาระดับ 
ข้ันเฉลี่ยประจําภาคเรียน และคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสม เวนแตหลักสูตรท่ีมีองคกรวิชาชีพควบคุมใหเปนไปตาม 
หลักเกณฑและขอกําหนดขององคกรวิชาชีพนั้น 

๔.๑.๖   นิสิตจะตองมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยบูรพาอยางนอยครึ่งหนึ่งของระยะเวลา 
ท่ีหลักสูตรนั้นกําหนด 

ขอ ๕   หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษา 
ตามอัธยาศัย  การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน เขาสูการศึกษาในระบบ   นิสิตสามารถขอเทียบ 
โอนผลการเรียนจากการเรียนรู ทักษะ และประสบการณท่ีไดจากการฝกอบรมการทํางาน เปนรายวิชา หรือ 
กลุมรายวิชาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย  ท้ังนี้ จะตองผานการพิจารณาจาก 
คณะกรรมการประจําหลักสูตร  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาท่ีรายวิชา หรือกลุมรายวิชานั้นสังกัด และไดรับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะใหปฏิบัติตามหลักเกณฑดังนี้ 

๕.๑   การเทียบโอนผลการเรียนท่ีเกิดจากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย 
๕.๑.๑   การเทียบโอนความรู  ทักษะ และประสบการณ เปนรายวิชา หรือกลุมรายวิชา 

ใหคณะกรรมการประจําหลักสูตรประเมินโดยไมตองแสดงคาระดับข้ันตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วา 
ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

๕.๑.๒   การเทียบโอนผลการเรียนท่ีเกิดจากการเรียนรู  ทักษะ  ประสบการณ ท่ีได 
จากการฝกอบรมหรือจากการทํางาน  ใหคํานึงถึงความรูท่ีไดเปนหลักตามมาตรฐานทางวิชาการของหลักสูตร 
ท่ีขอเทียบโอนผลการเรียน  โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานท่ีนํามาแสดงหรือการทดสอบตามวิธีการท่ี 
คณะกรรมการประจําหลักสูตรท่ีรายวิชานั้นสังกัดเปนผูกําหนด 

๕.๑.๓   การบันทึกผลการเทียบโอนผลการเรียนใหบันทึกตามวิธีการประเมินท่ี 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากําหนด 
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๕.๑.๔   จํานวนหนวยกิตท่ีใหเทียบโอนผลการเรียนตองไมเกินหนึ่งในสามของ 
จํานวนหนวยกิตในหลักสูตรท่ีนิสิตศึกษา 

๕.๑.๕   นิสิตจะตองมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยบูรพาอยางนอยครึ่งหนึ่งของระยะ 
เวลาท่ีหลักสูตรนั้นกําหนด 

ขอ ๖   การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา  มีผลเม่ือผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ท่ีรายวิชานั้นสังกัด และคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาเห็นชอบการเทียบโอนผลการเรียนใหนิสิตผูขอ 
เทียบโอนผลการเรียนดําเนินการขอเทียบโอนผลการเรียนในภาคเรียนแรกท่ีข้ึนทะเบียนเปนนิสิต  และให 
มหาวิทยาลัยดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนใหเสร็จสิ้นภายในภาคเรียนเดียวกัน  ท้ังนี้เพ่ือผูขอเทียบโอน 
ผลการเรียนจะไดทราบจํานวนรายวิชาและจํานวนหนวยกิตท่ีจะตองศึกษาเพ่ิมเติมตามหลักสูตร และกรณี 
มีเหตุผลจําเปนไมสามารถดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนภายในกําหนดระยะเวลาได  ใหอยูในดุลยพินิจ 
ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาใหขอเทียบโอนผลการเรียน 

ขอ ๗   คาธรรมเนียมในการดําเนินการเพ่ือการเทียบโอนผลการเรียนใหเปนไปตามระเบียบ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตประเภทนั้น ๆ 

ขอ ๘   ข้ันตอนการขอเทียบโอนผลการเรียน  หลักฐานการขอเทียบโอนผลการเรียน และวิธีการใน 
การขอเทียบโอนผลการเรียน ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๙   ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และกรณีท่ีมีปญหาทางการปฏิบัติให 
อธิการบดีวินิจฉัยตามคําแนะนําของคณะกรรมการประจําคณะ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๙  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 
 

    (ลงชื่อ) สุชาติ   อุปถัมภ 
(ศาสตราจารยสุชาติ   อุปถัมภ) 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 
 
          สําเนาถูกตอง 
(นางธนวรรณ   ศักดากัมปนาท) 
    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
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